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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 
koronavirusepidemian johdosta väliakaisesta sovellettavia menettelyjä koskeviksi säännöksiksi 

Suomen metsäkeskus (jäljempänä Metsäkeskus) pitää perusteltuina ehdotettuja muutoksia, jotka 
koskevat mm. tuettaviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin liittyviä määräaikoja sekä kokousten ja toimi-
tusten järjestämistä koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. 
 
Kestävän metsätalouden rahoituslain taimikon varhaishoidon ja nuorenmetsänhoidon hankkeet 

 
Kestävän metsätalouden rahoituslaista annetun asetuksen (594/2019) 4 a §:n mukaan, taimikon 
varhaishoidon ja nuoren metsän hoitoa koskevat työt tulee toteuttaa 12 kuukauden kuluttua siitä 
päivästä, jona Metsäkeskus on myöntänyt toimenpiteeseen tuen. Metsäkeskukseen tulee toimittaa 
tehdystä työstä toteutusilmoitus 14 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Toteutusilmoitus-
aika päättyy 6661 kpl ja 33 183 ha nuoren metsän hoitohankkeilla vuoden 2020 loppuun mennessä.  
Convid-19 viruksen aiheuttamia töiden viivästymisiä ja siitä seuraavia jatkoaikatarpeita saattaa tulla 
käsiteltäväksi joka viidennellä hankkeella eli 1322 kpl ja 6363 hehtaarilla.  Metsäkeskus katsoo, että 
jatkoaikojen myöntäminen on hankkeiden toteutumisen ja metsäntalouden kannalta perusteltua. 
 
 
Maaseudun kehittämishankkeet 
 
Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) mukaisten hankkeiden toteutusaikaa 
voidaan pidentää voimassa olevienkin säännösten perusteella, kun pidentämiselle on hyväksyttävä 
syy, joka ei ole ollut ennakoitavissa, ja toteutusajan pidentäminen on hankkeen toteuttamisen kan-
nalta välttämätöntä. Epidemian aiheuttamia poikkeuksellisia olosuhteita koskeva säännös selkeyt-
tää osaltaan tilannetta ja mahdollistaa tarvittaessa pidemmän kokonaistoteutusajan kuin nykyiset 
säännökset. Maksatusten määrän lisäämismahdollisuus voi helpottaa tuensaajan rahoitustilan-
netta, jos maksuvalmius heikentyy poikkeusoloissa.  

 
 
Yhteismetsien osakaskuntien kokoukset 
 
Yhteismetsien osakaskuntien kokousmenettelyä koskeville erityissäännöksille on Metsäkeskukseen 
tulleiden tiedustelujen perusteella selkeä tarve, sillä osakaskuntien kokouksia ei käytännössä voida 
järjestää kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten vuoksi. Merkittävä osa yhteismetsien osakkaista on 
yli 70-vuotiaita henkilöitä. 

 
Pelkästään sähköisen etäyhteyden avulla järjestettävien kokousten järjestämistä vaikeuttaa kuiten-
kin se, että kaikilla osakkailla ei ole käytössään tarvittavia laitteita, mitä voidaan pitää ongelma 
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osakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Tämän vuoksi on hyvä, että lakiehdotuksen 2 § 2 momen-
tin mukaan kokous voidaan siirtää järjestettäväksi kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten päättymi-
sen jälkeiseen aikaan. 

 
 
 Yksityistietoimitukset ja tiekuntien kokoukset 
 

Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisella tuella rahoitettavien 
metsätiehankkeiden aloittamista voi haitata se, että tuen myöntäminen edellyttää tiekunnan teke-
mää päätöstä yksityistien perusparantamisesta tai uuden metsätien tekemisestä. Lisäksi voidaan 
tarvita tietoimitus yksityistielain mukaisen tieoikeuden perustamiseksi. Nyt ehdotettavat kiinteis-
tönmuodostamislain mukaisten toimituskokousten järjestämistä koskevat säännökset voivat hel-
pottaa yksityistietoimitusten pitämistä poikkeustilanteessa. Tiekunnan kokouksen järjestäminen 
kokonaan tai osittain sähköisesti edellyttää yksityistielain (560/2018) 58 §:n mukaan, että tästä 
päätetään tiekunnan kokouksessa tai että tiekunnan säännöissä on sähköistä kokousmenettelyä 
koskeva määräys. Lausunnolla olevassa esityksessä ei  kuitenkaan ole mainittu, että yksityistielain 
säännökseen esitettäisiin nykyistä epidemiatilannetta koskevaa poikkeusta, joka mahdollistaisi säh-
köisen kokouksen järjestämisen ilman erillistä päätöstä tai sääntöjen hyväksymistä. 
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