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Maa- ja metsätalousministeriö   Muistio 2.3.2021 (luonnos) 

Luonnonvaraosasto 

Metsäneuvos Marja Kokkonen 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsitystuen toteutusilmoituksen 

sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä 
 

1. Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet 
Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annettu laki (1114/2020, jäljempänä metsitystukilaki) on tullut 

voimaan 1.1.2021. Metsitystukilain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta 

tukemisesta (103/2021), joka on tullut voimaan 1.2.2021. Lisäksi on annettu maa- ja metsätalousministe-

riön asetus metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja 

selvityksistä (113/2021), joka tuli samaan aikaan voimaan edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen 

kanssa. 

Ehdotettava asetus annettaisiin metsitystukilain 16 §:n 5 momentin nojalla. Mainitun lainkohdan nojalla 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä toteutusilmoituksen sisällöstä 

ja metsitystuen maksuun liittyvästä menettelystä. 

2. Valtionavustuslaki 
Metsitystukeen sovelletaan metsitystukilain 3 §:n mukaan myös valtionavustuslakia (688/2001). 

Valtionavustuslain 12 §:n 3 momentin mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomai-

selle valtionavustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Velvoitteeseen oikeiden ja riittävien tietojen 

antamisesta liittyy myös valtionavustuslain 13 §, jossa säädetään avustuksen käyttämisestä valtionavustus-

päätöksen mukaiseen tarkoitukseen sekä avustuspäätökseen sisältyvien ehtojen ja rajoitusten noudattami-

sesta. Lisäksi avustuksen saajan tiedonantovelvollisuudesta säädetään valtionavustuslain 14 §:ssä, jonka 

mukaan viranomaiselle on annettava valtionavustuksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riit-

tävät tiedot. Tämä velvoite koskee metsitystukilain 23 §:n mukaan myös hakemuksen ja toteutusilmoituk-

sen laatijaa, muuta tuensaajan käyttämää asiamiestä ja avustajaa sekä metsityksen toteuttajaa.  

Valtionavustuslain 15 §:n mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukai-

sesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja 

samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia. Lisäksi metsitystukilain 21 §:ssä säädetään Suomen metsä-

keskuksen (jäljempänä metsäkeskus) valvontatehtävästä. Jotta metsäkeskus voi valvoa ja tarkastaa metsi-

tystuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä edellytyksiä ja metsitystukeen liittyvien velvoitteiden nou-

dattamista, sillä on oltava käytettävissä tämän tehtävän edellyttämät tiedot. Toteutusilmoituksella ilmoitet-

tavien tietojen kautta saadaan edellä mainittuja tietoja. 

3. Asian valmistelu 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä yhdessä 

metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. 

4. Lausuntopalaute 
Asetusluonnoksen lausuntokierros järjestettiin 2.3.2021—19.3.2021. Lausunnoissa…. 
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5. Säännöskohtaiset perustelut 
 

1 § Toteutusilmoituksen sisältö 
Metsitystukilain 16 §:n 1 momentin mukaan metsäkeskukselle on tehtävä metsitystukeen hyväksytyn alu-

een metsittämisen perustamistoimenpiteiden loppuunsaattamisesta toteutusilmoitus viivytyksettä, kuiten-

kin viimeistään 9 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan päättyessä. Toteutusilmoitukseen on merkittävä 

asiakirjan laatijan nimi ja yhteystiedot. Edellisestä metsitystukilain lainkohdasta johtuen ehdotetussa ase-

tuksessa ei enää asiakirjan laatijan osalta säädetä nimen ja yhteystietojen ilmoittamisesta. 

 

Ehdotettu pykälä on eräänlainen yleispykälä, jossa määriteltäisiin toteutusilmoituksen muodostaman koko-

naisuuden sisältö. 

 

2 § Perustiedot 
Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin niistä toteutusilmoituksen perustiedoista, jotka olisi ilmoitettava ja 

joilla toteutusilmoituksen kohde yksilöitäisiin. Näitä olisivat tukipäätöksen numero ja se taho, jolle tuki 

maksettaisiin. Samoin olisi yksilöitävä se alue, jonka osalta metsitys on toteutettu ja jonka osalta siten met-

sitystuki maksettaisiin.  

 

3 § Tiedot toteutetusta metsityksestä 
Ehdotetussa pykälässä olisi säädetty kuvioittain annettavista tiedoista, joiden avulla metsäkeskus voisi to-

deta, onko metsitys toteutettu tukipäätöksen mukaan. Ehdotetun pykälän mukaisten tietojen voidaan kat-

soa olevan valtionavustuslain edellyttämällä tavalla oikeat ja riittävät, jotta kustannuskorvaus voidaan nii-

den perusteella maksaa. 

 

Ehdotetun pykälän mukaan on kuvioittain ilmoitettava muun muassa 0,1 hehtaarin tarkkuudella metsitetty 

ala, puulajit - myös pääpuulaji - metsitetyllä alalla ja niiden siemen- tai taimimäärä. Edelliseen liittyen on 

ilmoitettava myös ilmoitettujen puulajien hyväksyttävien luontaisten taimien määrä, jos niitä on. Hyväksyt-

täväksi voitaisiin laskea kasvatuskelpoiset latvukseltaan elinvoimaiset ja vaurioitumattomat luonnontaimet. 

Metsätaloudessa kasvatustiheydellä tarkoitetaan viljellen ja luontaisesti syntyneiden kasvatuskelpoisten 

taimien kokonaismäärää hehtaaria kohden. Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun valtioneu-

voston asetuksen 7 §:n 4 momentin mukaan, jos metsitettävällä alalla on istutettavien puulajien luontaista 

taimiainesta, se voidaan laskea mukaan kasvatustiheyteen kuitenkin niin, että luontaisen taimiaineksen li-

säksi on aina istutettava vähintään metsitystukilain 9 §:n 1 momentin mukainen määrä metsälain 8 a §:ssä 

tarkoitettujen puulajien taimia. Mainitun metsitystukilain lainkohdan mukaan istutustiheyden on aina ol-

tava vähintään 1 000 tainta hehtaarille. 

 

Myös mahdollisen lannoituksen käytetty määrä on ilmoitettava. Toteutusilmoituksella olisi myös ilmoitet-

tava vesojen raivaukseen, pintakasvillisuuden kilpailun torjuntamenetelmään ja maanpinnan käsittelyme-

netelmän liittyvät tiedot. Lisäksi tehdyistä vesitalouden järjestelyistä ja vesiensuojelutoimenpiteistä olisi 

ilmoitettava. 

 

Ehdotetun pykälän mukaan, jos tukipäätöksellä hyväksytystä hakemuksesta tai metsäkeskuksen edellyttä-

mistä korvaavista toimenpiteistä on poikettu metsityksen perustamistoimenpiteitä tehtäessä, myös näistä 

on kuvioittain annettava tieto, miten niistä on poikettu ja perustelut poikkeamiselle. 
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4 § Ilmoitus haettaessa vain hoitopalkkiota 
Tilanteessa, jossa on haettu ja myönnetty tukipäätöksellä vain metsitystuen hoitopalkkiota, on myös teh-

tävä metsäkeskukselle metsittämisen perustamistoimenpiteiden loppuunsaattamisesta ilmoitus. Ilmoitus 

on tehtävä, jotta voidaan aikanaan maksaa hoitopalkkion ensimmäinen ja toinen erä. Ehdotetun pykälän 

mukaan ilmoituksessa on ilmoitettava tai annettava vastaavat tiedot ja selvitykset kuin ehdotetussa 2 ja 

3 §:ssä on säädetty toteutusilmoituksen osalta. 

 

5 § Metsitystuen maksaminen 
Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin metsitystuen maksamisesta. Metsitystuen maksupäiviä olisi ehdotetun 

pykälän 1 momentin mukaan vuosittain kolme, jotka olisivat 31.3, 15.9. ja 30.11. Maksupäivien määrä on 

tarkoituksenmukaista rajata kolmeen. Metsitystuen toteutusilmoituksen johdosta metsäkeskus voi joutua 

pyytämään lisäselvityksiä ja tekemään muita varmistuksia ennen maksamista. Metsäkeskus joutuu esimer-

kiksi ottamaan yhteyttä tuensaajiin ja varmistamaan, onko oikeus saada maksu myönnetystä metsitys-

tuesta siirtynyt alkuperäiseltä tuensaajalta toiselle henkilölle, esimerkiksi kiinteistön uudelle haltijalle. Alku-

peräisen tuensaajan maksuyhteystieto on myös voinut muuttua. Metsäkeskuksen toiminnan kannalta olisi 

tarkoituksenmukaista keskittää ja koota maksatukset muutamaan maksatuskertaan. Maaliskuun maksu-

päivä on tarpeen sen vuoksi, jos ennen marraskuun maksupäivää toimitettujen toteutusilmoitusten perus-

teella ei pystyttäisikään erinäisten selvitystarpeiden vuoksi maksamaan tukea marraskuussa. Maksatusten 

välit eivät tämän vuoksi tulisi muodostumaan kohtuuttoman pitkiksi tuensaajan kannalta. 

 

Metsitystukilain 16 §:n 3 momentin mukaan metsitystuen hoitopalkkion ensimmäinen erä maksetaan tuen-

saajalle kahden ja toinen erä kahdeksan vuoden kuluttua siitä, kun metsäkeskus on vastaanottamansa to-

teutusilmoituksen perusteella maksanut kustannuskorvauksen. Ehdotetun 5 §:n 2 momentin mukaan, jos 

tuensaajalle on myönnetty vain hoitopalkkio, se maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä kahden ja kah-

deksan vuoden kuluttua laskettuna siitä 1 momentin mukaisesta maksupäivästä, joka seuraa lähimpänä 

4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen toimittamisajankohtaa. Ehdotettu menettely maksatuksessa on johdonmu-

kainen tilanteeseen, jossa maksetaan ensin kustannuskorvaus, koska siinäkin kustannuskorvauksen maksu-

päivän mukaan varmistuu hoitopalkkioiden maksamisen päivämäärät. Maksupäivänä voidaan kuitenkin 

käyttää edellä mainitun maksupäivän jälkeen myös seuraavaa 1 momentin mukaista maksupäivää, jos met-

sittämisen perustamistoimenpiteistä tehtävien selvitysten aiheuttama mahdollinen viivästys ei mahdollista 

ensimmäisen maksupäivän käyttämistä. Jos esimerkiksi ehdotetun 4 §:n mukainen ilmoitus toimitetaan 

vain muutamaa päivää ennen seuraavaa maksupäivää, on mahdollista, että asian selvittelyä ei pystytä teke-

mään ajoissa suhteessa tähän maksupäivään. 

6 § Voimaantulo 
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka. 

Metsitystukilaki ja sen nojalla annetut asetukset ovat myös voimassa vuoden 2023 loppuun, joten ehdote-

tun asetuksen voimassaolo päättyisi tällöin näiden kanssa samaan aikaan. 

6. Laintarkastus 
Asetusehdotus….. 
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