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Laki
kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 4 §:n 3 ja

4 momentti, 29 a §:n 1 momentti ja 30 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 29 a §:n 1 momentti ja 30 §:n 3 momentti laissa 227/2016,

sekä
lisätään 29 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 227/2016, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Tuensaajat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi yksityiseksi maanomistajaksi katsotaan myös ne

luonnolliset henkilöt, jotka omistavat kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, jos heidän omis-
tusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja jos yhtiön pääasiallisena tarkoituk-
sena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Yksityisenä maanomistajana ei pidetä
niitä rahastoja, joista säädetään sijoitusrahastolaissa (48/1999) tai vaihtoehtorahastojen
hoitajista annetussa laissa (162/2014). 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mikä katsotaan 2 ja
3 momentissa tarkoitetuksi pääasialliseksi maatila- tai metsätalouden harjoittamiseksi ja
siitä, milloin maatila- tai metsätalouden harjoittamisen voidaan katsoa muodostavan
pääosan säätiön tai yhtiön toiminnasta.

29 a §

Toimenpiteiden toteuttamisen määräaika

Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskevasta tuen myöntämispäätökses-
tä tulee käydä ilmi, että tuki myönnetään sillä ehdolla, että työt toteutetaan päätöksessä
asetetussa määräajassa. Töiden loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoite-

tuista taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskevien töiden toteuttamisen
enimmäismääräajoista.
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202/2017  
30 §

Eräät tuen määrään liittyvät päätökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Metsäkeskuksen tulee taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskevan toteu-

tusilmoituksen perusteella päättää tuen lopullisesta määrästä, jos toteutetun hoitotyön pin-
ta-ala on pienempi kuin, mihin tukea on haettu. Metsäkeskuksen tulee päättää tuen lopul-
lisesta määrästä myös, jos tukea on haettu taimikon varhaishoitoon, mutta toteutettu työ
täyttääkin nuoren metsän hoitotyön vaatimukset tai päinvastoin. Jos hoidetun alueen pin-
ta-ala on suurempi kuin mihin tukea on haettu, tuen lopullista määrää koskevassa päätök-
sessä tuen määrä lasketaan hakemuksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan. Jos tukea on
haettu taimikon varhaishoitoon, mutta toteutettu työ täyttääkin nuoren metsän hoitotyön
vaatimukset, tuen lopullista määrää koskevassa päätöksessä tuen määrää laskettaessa ei
oteta huomioon tehtyä pienpuun keräämistä. Tuen myöntämispäätöstä kohden saa tehdä
vain yhden toteutusilmoituksen.

————
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2017.
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