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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on puun energiakäytön edistäminen.

keskuksen myöntämän tuen takaisinperintää
koskevien päätöksien osalta valtionapuviranomaisena toimii Maaseutuvirasto.
4§
Tuensaajat

2§
Soveltamisala
Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta voidaan
valtion talousarviossa vuosittain osoitetun
määrärahan rajoissa kohdistaa vain niihin
metsiin,
jotka
kuuluvat
metsälain
(1093/1996) 2 §:ssä määriteltyyn soveltamisalaan taikka niihin yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, joiden rauhoitusmääräysten mukaan rahoitettava toiminta on sallittu. Rahoitus myönnetään tukena.
3§
Muiden säännösten soveltaminen
Tässä laissa tarkoitettuun tukeen sovelletaan lisäksi soveltuvin osin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Tässä laissa
tarkoitettuun tukeen ei kuitenkaan sovelleta
valtionavustuslain 7 §:n 1 momentin 3 kohtaa
eikä 13 §:n 3 ja 4 momenttia.
Metsäkeskus toimii tässä laissa säädetyn
tuen osalta valtionapuviranomaisena. MetsäHE 270/2010
MmVM 22/2010
EV 254/2010

Tuki myönnetään maanomistajalle, yhteisölle tai ammatinharjoittajalle.
5§
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
Tuettavan työn on oltava taloudellisesti ja
metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukainen. Työt
on keskitettävä, siltä osin kuin se on mahdollista, siten että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Työ tulee tehdä
metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti.
Tuettavan työn tai toimenpiteen tulee olla
sen mukainen kuin muussa laissa säädetään.
Tukea ei saa käyttää työhön tai toimenpiteeseen, joka on aiheutunut lainvastaiseksi todetusta toiminnasta. Työllä ei saa aiheuttaa kohtuudella vältettävissä olevaa haittaa muulle
ympäristölle.
Tuki voidaan jättää myöntämättä, jos hakemusasiakirjoissa ilmoitetut tiedot ovat olleet
puutteellisia, harhaanjohtavia tai virheellisiä.
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6§
Tuen määrä ja varojen suuntaaminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tuen
määrästä ja sen määräytymisen perusteista
sekä tuen määräytymisen perusteena olevasta
pienpuun hehtaarikohtaisesta enimmäismäärästä. Tuen määrä voidaan säätää pienemmäksi, sillä perusteella, että energiapuuerä on
peräisin kunnan, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tai Suomen ortodoksisen kirkkokunnan omistamista metsistä.
Maa- ja metsätalousministeriö päättää vuosittain varojen suuntaamisesta tässä laissa tarkoitettuun tukeen sekä asettaa varat tilitystä
vastaan metsäkeskuksen käytettäväksi. Päätöksessä tulee esittää suunnitelma määrärahojen käytöstä. Sen laadinnassa tulee ottaa huomioon maan eri osien olosuhteet ja metsälain
4 §:ssä tarkoitetut metsätalouden alueelliset
tavoiteohjelmat.

taikka tällaisen henkilön puolisolle, joka asuu
maanomistajan kanssa samassa taloudessa.
Puolisolla tarkoitetaan tässä pykälässä aviopuolisoa tai tuloverolain (1535/1992) 7 §:n
3 momentissa tarkoitettua henkilöä.
Luovutuksena ei pidetä sitä, jos luovutus
tapahtuu kuolinpesän ja sen osakkaan välillä.
Luovutuksena ei pidetä myöskään sitä, jos
luovutus tapahtuu kahden kuolinpesän välillä, jos kummankin kuolinpesän osakkaana
on sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Luovutuksena ei pidetä sitä, jos luovuttaja
pystyy käyttämään luovutuksensaajaan nähden kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa tai päinvastoin. Luovutuksena ei pidetä myöskään
sitä, jos luovuttaja ja luovutuksensaaja ovat
saman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa.
9§

7§

Tuen hakeminen

Pienpuun energiatuki

Tukea haetaan kirjallisesti siltä metsäkeskukselta, jonka toimialueella pääosa kyseessä
olevasta metsätalousmaasta sijaitsee.
Tukea haetaan energiapuuerän mittaamisen
jälkeen.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta ja hakemuksessa ilmoitettavista tiedoista.

Tukea voidaan myöntää nuorten metsien
hoito- tai ensiharvennuskohteilta saatavalle
energiapuulle.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
energiakäyttöön luovutettava energiapuuerä
on vähintään 40 kiintokuutiometriä ja että
energiapuuerästä on mittaustodistus. Tukea ei
myönnetä, jos energiapuuerä on peräisin valtion omistamista metsistä.
Pienpuun energiatukea voidaan myöntää
vain kerran samalta kohteelta puuston kiertoajan kuluessa.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin nuorten metsien hoitotyön tai ensiharvennuksen toteamisesta sekä muista tässä
pykälässä säädetyistä tuen ehdoista ja määräytymisperusteista.
8§
Luovutus
Tämän lain 7 §:ssä tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä energiapuuerän luovuttamista
maanomistajan puolisolle taikka sellaiselle
maanomistajan vanhemmalle tai lapselle

10 §
Huomautus ja väliaikainen kielto
Metsäkeskus voi antaa huomautuksen asiamiehelle, joka laatii tässä laissa tarkoitettuihin hakemusasioihin liittyviä asiakirjoja, jos
asianomainen henkilö on antanut mainituissa
asiakirjoissa metsäkeskukselle 5 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla puutteellisia,
harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja.
Maaseutuvirasto voi metsäkeskuksen esityksestä kieltää asiamiestä laatimasta 1 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja, jos puutteellisten, harhaanjohtavien tai virheellisten
tietojen antaminen on metsäkeskuksen antamasta huomautuksesta huolimatta ollut toistuvaa.
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Kieltoa koskevasta päätöksestä tulee käydä
ilmi kiellon voimassaoloaika. Kielto voidaan
asettaa enintään vuodeksi ja se on voimassa
sen metsäkeskuksen toimialueella, jonka esitykseen Maaseutuviraston päätös on perustunut.
11 §
Tukeen liittyvä tiedonantovelvollisuus
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
hakemusasiakirjoissa ilmoitetun mittaustodistuksen tiedot voidaan tuen maksamisen jälkeenkin tarvittaessa tarkistaa. Jos tuki myönnetään muulle kuin maanomistajalle, tuen
myöntämisen edellytyksenä on, että hakemusasiakirjoissa mainitun maanomistajan antaman toimeksiannon tai tämän kanssa tehdyn sopimuksen tai muun vastaavan asiakirjan tiedot voidaan tuen maksamisen jälkeen
tarvittaessa tarkistaa. Asiakirjat tulee säilyttää
kolmen vuoden ajan tuen maksamisesta.
Tuensaajan käyttämään asiamieheen ja
työn toteuttajaan sovelletaan, mitä valtionavustuslain 12 §:n 4 momentissa säädetään
tuen maksamista varten annettavista tiedoista
ja mainitun lain 14 §:ssä säädetään valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuudesta.
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Metsäkeskuksen tulee antaa tuensaajalle
mahdollisuus maastotarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamiseen, jos puutteet
ovat vähäisiä ja kohtuullisen helposti korjattavissa. Metsäkeskuksen tulee tällöin asettaa
määräaika puutteiden korjaamiseen.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään metsäkeskusten tehtäviin kuuluvien tarkastusten määrästä ja kohdentamisesta sekä muista valvonnan järjestämisen
teknisistä yksityiskohdista.
14 §
Tuen palauttaminen ja takaisinperintä
Tuen palauttamisen ja takaisinperinnän perusteista säädetään valtionavustuslaissa. Tuki,
joka tulee valtionavustuslain 20 §:n nojalla
palauttaa, tulee maksaa takaisin metsäkeskukselle.
Metsäkeskuksen tulee tehdä Maaseutuvirastolle esitys tuen takaisinperimiseksi, jos
sen tietoon tulee valtionavustuslain 21 tai
22 §:ssä säädetty takaisinperinnän peruste.
Sen jälkeen Maaseutuvirasto päättää tuen takaisinperinnästä siten kuin valtionavustuslain
5 luvussa säädetään.
Tuki peritään takaisin tuensaajalta.

12 §
15 §
Päätöksen allekirjoittaminen
Metsäkeskuksen päätös tuen myöntämisestä, maksamisesta tai epäämisestä voidaan
allekirjoittaa koneellisesti.
13 §
Metsäkeskuksen valvontatehtävä
Metsäkeskuksen tehtävänä on valvoa tuen
myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyviä edellytyksiä ja tukeen liittyvien velvoitteiden noudattamista siten kuin valtionavustuslain 15—17 §:ssä säädetään. Sen lisäksi
metsäkeskuksella on tarvittaessa oikeus todentaa, onko tuettavan työn toteuttaja täyttänyt tukeen liittyvät velvoitteet. Metsäkeskuksen tarkastusoikeuteen ja tarkastusten suorittamiseen sovelletaan tällöin edellä mainittuja
valtionavustuslain säännöksiä.

Maa- ja metsätalousministeriön
valvontatehtävä
Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä
on valvoa metsäkeskusten ja Maaseutuviraston toimintaa niille tässä laissa säädettyjen
tehtävien hoitamisen osalta. Ministeriöllä on
oikeus saada metsäkeskukselta ja Maaseutuvirastolta valvontatehtäväänsä liittyviä yleisiä
käyttö- ja seurantatietoja ja tehdä tämän lain
noudattamisen valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia. Ministeriön tarkastusoikeuden ja
tarkastusten suorittamisen osalta noudatetaan
soveltuvin osin valtion-avustuslain 16 ja
17 §:n säännöksiä.
Maa- ja metsätalousministeriöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada metsäkeskukselta ja Maaseutuvirastolta sellaisia
tehtävänsä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja tuen hakijaa ja saajaa koskevista sei-
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koista, joilla on olennaista merkitystä tämän
lain noudattamisen varmistamiseksi tuen
myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa.
16 §
Maaseutuviraston valvontatehtävä

Metsäkeskuksella on oikeus hakea muutosta 2 momentissa tarkoitettuun Maaseutuviraston ja hallinto-oikeuden päätökseen, jos
Maaseutuviraston päätös poikkeaa metsäkeskuksen esityksestä tai jos hallinto-oikeus
muuttaa Maaseutuviraston päätöstä tai kumoaa sen.
18 §

Maaseutuviraston tehtävänä on suorittaa
tämän lain noudattamisen valvonnassa tarpeellisia metsäkeskusten tarkastuksia sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää. Maaseutuviraston valvontatehtävän osalta noudatetaan tällöin soveltuvin
osin, mitä 15 §:ssä säädetään maa- ja metsätalousministeriön valvontatehtävästä.

Tähän lakiin liittyvissä maastossa tehtävissä mittauksissa sovelletaan metsätaloudessa yleisesti käytettäviä mittaus- ja arviointimenetelmiä.

17 §

19 §

Muutoksenhaku

Voimaantulo

Metsäkeskuksen tässä laissa tarkoitettuun
tuen myöntämistä koskevaan päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Metsäkeskuksen päätökseen saa vaatia oikaisua metsäkeskukselta
siten
kuin
hallintolaissa
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä
hallinto-oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä olevasta metsätalousmaasta sijaitsee.
Maaseutuviraston tässä laissa tarkoitettuun
takaisinperintää ja asiamiehelle määrättyä väliaikaista kieltoa koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla 1 momentin mukaisesti toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tuen myöntämispäätöksiä voidaan tämän lain nojalla tehdä
31 päivään joulukuuta 2016 asti. Tämän lain
tarkoitukseen osoitettuja varoja voidaan käyttää 31 päivään joulukuuta 2017 asti.
Pienpuun energiatukea ei myönnetä, jos
pienpuuerän luovutusta koskeva sopimus on
tehty ennen 1 päivää tammikuuta 2011. Pienpuun energiatukea ei myönnetä myöskään,
jos pienpuuerä on kohteelta, josta
aiemmin korjatun energiapuuerän perusteella on
maksettu lain voimaantuloa edeltävän viiden
vuoden aikana kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaista
energiapuun korjuutukea tai energiapuun haketustukea.
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