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Puuston kasvun ja poistuman välinen ero on kasvanut 
merkittävästi > mahdollisuudet 
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Yksityismetsien reaaliset kantohinnat 1986-2014 
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• monimuotoisuus 

• ilmastonmuutos 

• muuttuvat tarpeet ja arvostukset yhteiskunnassa ja 

  metsänomistajilla  
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Huomiota enemmän myös 



Metsälainsäädännön 
toteutettu 

kokonaisuudistus 

Puutavaranmittaus- 

laki 

 1.1.2014 

Metsähoitoyhdistys-
lain muutos 

 2014-2015 

Luonnonvara-
keskus 1.1.2015 

Tapion 
yhtiöittäminen 

1.1.2015 

Metsäkeskuslain 
muuttaminen 
1.1.2012 ja 

1.1.2015 

Otso-
metsäpalvelut 
yhtiöittäminen  

Metsähallitus-
laki  

Metsälain 
muutokset 
1.1.2014 

KEMERA 

23.1.2015 

Metsätuho-
laki 1.1.2014 

Laki FLEGT-lupa- 
järjestelmästä 

1.1.2015 

Laki puutavaran ja 
puutuotteiden 
markkinoille 

saattamisesta 
1.1.2014 



Metsälain ja mhy-lain muutoksien tavoitteita 

 Metsälainsäädännön uudistamisen keskeisenä päämääränä on lisätä 
metsänomistajien valinnanvapautta metsiensä käytössä ja hoidossa sekä niihin 
liittyvässä palvelujen hankinnassa.  
 

 Metsälain uudistuksen tavoitteena on parantaa metsätalouden kannattavuutta, 
selkiyttää lainsäädäntöä ja parantaa oikeusturvaa, vaikuttaa positiivisesti 
metsien monimuotoisuuteen laajoilla alueilla ja motivoida metsänomistajia 
metsien hyvään hoitoon omien tavoitteidensa mukaisesti. 
 

 Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain uudistuksen tarkoituksena oli edistää 
metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä 
metsänomistajien valinnanvapautta yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. 
Uudistuksen tarkoituksena oli myös luoda tasapuoliset kilpailuedellytykset eri 
toimijoille metsäpalvelujen tarjonnassa. 
 

 Sekä metsälain ja metsänhoitoyhdistyslain muutoksien yhteinen tekijä oli 
tarpeettoman sääntelyn vähentäminen ja markkinaehtoisuus. ”Normitalkoot” 
alkoivat maa- ja metsätalousministeriössä jo 2010 toimintaympäristön 
kehittämiseksi.  
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Metsälain keskeiset muutokset  

 Uudistushakkuiden järeys- ja ikärajoitteet poistuneet –  kiertoaika 
metsänomistajan päätettävissä 
 

 Hakkuu- ja uudistamistapojen yksityiskohtaista säätelyä vähennetty: 

• puulajivalinnan säätelyä väljennetään  

• kasvatushakkuiden toteuttamistapa metsänomistajan harkintaan (ala-
/yläharvennus)  
 

 Pienaukkohakkuut ja eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuut sallittuja 
 

 Luontainen uudistaminen ja viljely tasapuoliseen asemaan laissa 
 

 Uudistamisvelvoite poistettu vähätuottoisilta ojitetuilta soilta sekä 
ennallistettavilta alun perin avoimilta soilta ja perinneympäristöiltä 
 

 Erityisen tärkeiden elinympäristöjen kohteita lisätty 
 

 Oikeusturvaa parannettu ja valvontaa selkiytetty määrittämällä esim. metsälain 
edellyttämälle taimikolle ja erityisen tärkeille elinympäristöille selvät kriteerit ja 
toimintatavat sekä täsmentämällä leimikkosuunnittelijan vastuuta. 
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Mhy-lain keskeiset muutokset  

 Lakisääteisestä metsänhoitomaksusta luovuttiin 

• yhdistysten toiminnan rahoitus jäsenmaksuilla ja liiketoiminnan tuotoilla 

• ei metsänomistajien automaattista jäsenyyttä 
 

 Metsänhoitoyhdistysten toimintaa vapautettiin 

• ei toimialueita 

• mahdollisuus harjoittaa myös puukaupallista toimintaa yhtiö- tms. 
muodossa  

• yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät; kohteena jäsenet, muut 
metsänomistajat yhdistyksen niin päättäessä 

 

 Säädettiin edellytykset uuden metsänhoitoyhdistyksen rekisteröimiseksi 

• vähintään 300 jäsentä 

• jäsenten hallinnassa yhteensä vähintään 10 000 ha metsämaata      

 

 

 

 

9 



Metsien aktiivisen käytön edistäminen, Eri-
ikäisrakenteisten hakkuutavoilla ilmoitetut 

metsänkäyttöilmoitukset 
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 Noin 1 % kasvatushakkuiden 
pinta-alasta 
 
 Pinta-alat: 
Pienaukkohakkuut 1602 ha 
Poimintaluonteiset hakkuut 3539 
ha 



Hallitusohjelma ja KMS 2025 
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BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 
 
- toimeenpannaan Kansallista metsästrategiaa; 
- kärkihankkeisiin: 

. sukupolvenvaihdokset ja metsätilarakenne 

. metsävaratiedot ja sähköiset palvelut 

. innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden sekä 
  puurakentamisen edistäminen 
. infra 
 

- suojelua vapaaehtoisin keinoin 
- haasteena säästöt: Kemera 20 %, METSO 50% 

 

Jalkautus alueille 

AMOt  

> yhteistyö eri 

ohjelmien välillä 



Hallitusohjelma ja KMS 2025 

• Metsätilarakenne ja sukupolvenvaihdokset (KH) 

• Spv-kannuste 1.1.2017 > 

• yrittäjävähennys, varainsiirtoveron poisto 

• perikunta-ajan lyhentäminen 

• yhteismetsien perustamisen ja hallinnon helpottaminen 

   

• Metsätietojärjestelmän kehittäminen (KH) 

• VMI 

• Metsään.fi laaja-alaiseksi metsätiedon porttaaliksi ja asiointikanavaksi, 
julkinen tieto nykyistä avoimemmaksi (ei henkilötieto) 

• Forest Big data > tiedon liikkuvuus 
 

• Kaavoituksen kehittäminen 
 

-    > tuettavien työlajien määrää karsitaan ja tukitasoja/ehtoja muutetaan 



Hallitusohjelma ja KMS 2025 

• Uusi kannustejärjestelmä 2020 > 

• nykyinen laaja suoriin tukiin perustuva järjestelmä on tullut tiensä päähän 

 

• Infra kuntoon 

 

• Talousmetsien luonnonhoito 

• Muiden kuin puuntuotannollisten ekosysteemipalveluiden 
kehittäminen 

 

• Metsäalan tutkimusstrategia 

• Työelämän ja koulutuksen yhteistyö 

• Tilastoinnin kehittäminen 

• Metsäalan arvostus 

 

 

 

 



Kemeraan syksyllä 2015 valmisteltavien 

muutosten perusteita 

• 2016 talousarvion määräraha metsänhoito- ja metsänparannustöihin on 55,23 

milj. €   

• 2015 käytettävissä 65,2 milj.€ ja 7,8 milj.€ käytettiin energiapuun korjuuseen 

• vuonna 2016 tukipäätöksiä voidaan tehdä 58 milj. € edestä  

• vuonna 2015 tukipäätöksiä voidaan tehdä 65 milj. € edestä 

 

• 2016 talousarviossa ympäristötukisopimuksiin ja metsäluonnon 

hoitohankkeisiin on määrärahaa 3 milj. €  

• 2015 on käytettävissä 6 milj. € 

 

• Tukijärjestelmän muuttaminen  on välttämätöntä, koska se suunniteltiin 

noin 68 milj. € + 6 milj. € vuosittaiselle määrärahatasolle 

 

-    > tuettavien työlajien määrää karsitaan ja tukitasoja/ehtoja muutetaan 



Valmistelussa olevat Kemeran muutokset 

• Taimikon varhaishoidon tukitaso ja ehdot esitetty säilytettäväksi nykyisinä 

 

• Nuoren metsän hoidossa tuki suunnattaisiin nykyistä selkeämmin 

riukuuntuneisiin nuoriin metsiin 

– tukea voi hakea enintään kakkoskehitysluokan metsälle 

– poistettavien puiden runkolukua nostetaan  

 - 1 500 runkoon /ha (tällä hetkellä 1 000/ha),  

 - pohjoisessa Suomessa 1 000 runkoon /ha (tällä hetkellä 800/ha)  

 

• Terveyslannoituksen tuki rajattaisiin boorilannoitukseen sekä 

tuhkalannoitukseen suometsissä. Boorilannoitusta voidaan tukea sekä 

kivennäis- että turvemailla 

 

• Juurikäävän torjunta poistuisi tuettavien toimenpiteiden joukosta ja muuttuisi 

metsätuholain perusteella pakolliseksi 

 

 

  



Valmistelussa olevat Kemeran muutokset 

 

• Ympäristötuki koostuu peruskorvauksesta ja hakkuuarvokorvauksesta 

– peruskorvauksen laskentaa muutettaisiin siten, että korvaus on kaksi kertaa 

puukuutiometrin keskikantohinta sopimusaluetta kohti  

– tällä hetkellä peruskorvaus on kymmenen kertaa keskikantohinta 

kutakin alkavaa hehtaaria kohden 

 

• Tukitasoja lasketaan hiukan pl. taimikon varhaishoito 

• Menettelyjen ja ehtojen yksinkertaistaminen 

 

• Maa- ja metsätalousministeriön päätösvaltaa myöntämisvaltuuden ja 

määrärahojen ohjauksessa lisättäisiin 

– tukien myöntämisen keskeyttäminen 

 

• AMOjen merkitys kasvaa: Kuinka paljon tehdään eri työlajeja koskevia 

tukipäätöksiä 



Muutoksia hallinnossa 

 

• Metsähallituslaki 

– EU:n kilpailulainsäädännön edellytykset > metsätalouden 

yhtiöittäminen 

– HO: johtamisjärjestelmän selkeyttäminen 

– tavoitteena saada voimaan 15.3.2016  

 

• Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön (Otso Metsäpalvelut) 

yhtiöittäminen 

– toiminnot eriytetty, mutta selkeämmin kilpailuneutraliteetti kuntoon (Kemera, 

metsäsuunnittelu, puukauppa, tienhoitopalvelut, siemen- ja taimituotanto) 

– 1.1.2017 

 



Kiitos! 


