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Viite Lausuntopyyntö 3.4.2020 (VN/7835/2020) 
 
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. 
 
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. Harkinnanvaraiseksi toki jää, mitä voidaan lukea poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joiden 
perusteella lisäaikaa voidaan myöntää. Maksatusten määrän lisäämismahdollisuus voi helpottaa 
tuensaajan rahoitustilannetta, jos maksuvalmius heikentyy poikkeusoloissa.  
 
Ehdotettu säädös ei kuitenkaan ratkaise sitä, että hankkeissa työskenteleville on usein laadittu 
määräaikainen työsuhde ja palkanmaksua ei voi keskeyttää, vaikka hankkeiden työtä ja toteutusai-
kaa voitaisiinkin jatkaa. Toteutusajan pidentyessä on mahdollista, että joidenkin hankkeiden työn-
tekijöiden työpanos koko toteutusajalla uhkaa ylittää yhden henkilötyövuoden, vaikka kyseinen 
virka tai toimi ei ole ollut julkisesti haettavana. Olisikin syytä harkita avoimen haun edellytyksestä 
luopumista tilanteissa, joissa hankkeiden toteutusaikaa joudutaan pidentämään korona-viruksen 
aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. 
 
Yhteismetsien osakaskuntien kokoukset 
 
Yhteismetsien osakaskuntien kokousmenettelyä koskeville erityissäänöksille 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 
osakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Varsinkin useilla vanhoilla ja osakasmäärältään suurilla 
yhteismetsillä on ohjesäännöissään määräys avoimeen lippuäänestykseen perustuvan äänestysme-
nettelyn käyttämisestä osakaskunnnan kokouksissa. Tällaisen äänestysmenettelyn toteuttaminen 



 Lausunto 2 (2) 
 
9.4.2020 
Dnro  1439/00.08/2020 
 

 

Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti 
www.metsäkeskus.fi, www.metsään.fi, Y-tunnus: 2440921-4 

sähköisessä etäkokouksessa olisi ilmeisesti vaikeaa tai jopa käytännössä mahdotonta. Lisäksi mah-
dollista osakaskiinteistön yhteisomistajien erimielisyyttä äänestystilanteessa ei todennäköisesti 
pystyttäisi dokumentoimaan luotettavasti. 
 
Esitysluonnoksen perustelujen täydentämistä sen osalta, millä edellytyksillä puhtaasti sähköisen 
kokousmenettelyn käyttäminen olisi mahdollista ja milloin kokousta olisi lykättävä, tulisi harkita. 
Esimerkiksi hallituksen esityksessä yksityistielaiksi (HE 147/2018 vp.) kuvataan, että tiekunnan ko-
kouksen järjestäminen kokonaan sähköisesti edellyttää, että kaikilla tiekunnan osakkailla on mah-
dollisuus osallistua kokoukseen:  
 

Säännöissä voitaisiin määrätä tai tiekunnan kokouksessa päättää, että tiekunnan 
kokous voitaisiin pitää osittain tai kokonaan myös puhelimitse, sähköpostitse tai 
muita tietoliikenneyhteyksiä, kuten etäyhteyttä käyttäen, mutta kuitenkin sillä edel-
lytyksellä, että kaikilla tieosakkailla täytyisi olla mahdollisuus osallistua kokoukseen. 
Pelkästään sähköpostitse tai muita tietoliikenneyhteyksiä ei voitaisi käyttää, jos kai-
killa tieosakkailla ei olisi käytössään kyseisiä laitteita, mutta kyseisiä apuvälineitä 
käyttämällä pitäisi pystyä kokouksiin niin sovittaessa osallistumaan. 

 
Yksityistietoimitukset ja tiekuntien kokoukset 
 
Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisella tuella rahoitettavian 
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. Toivottavaa olisikin, että myös tähän yksityistelain säännökseen pystyttäisiin sää-
tämään nykyistä epidemiatilannetta koskeva poikkeus, joka mahdollistaisi sähköisen kokouksen 
järjestämisen ilman erillistä päätöstä tai sääntöjen hyväksymistä. 
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