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Nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon tuen
myöntämisen, maksamisen, käytön ja valvonnan muut
perusteet
Toteutusilmoituksen sisältö
Työn toteuttamisen jälkeen Metsäkeskukselle toimitettavassa
toteutusilmoituksessa on ilmoitettava:
•
•
•
•

hanketta koskevan rahoituspäätöksen numero
tuensaajan ja asiakirjan laatijan nimi ja yhteystiedot
tuensaajan tilinumero
rahoituspäätöksen mukaiset työmäärät kiinteistöittäin

Toteutusilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on rajattu alueet, jossa
rahoituspäätöksen mukaiset työt on tehty. Alueiden pinta-ala on ilmoitettava
kuvioittain 0,1 hehtaarin tarkkuudella. Jos tuki maksetaan toteutusilmoituksen
perusteella muulle kuin tuensaajalle, toteutusilmoituksessa on mainittava maksun
saajan nimi, y- tai henkilötunnus ja tilinumero.
Nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksessa on lisäksi ilmoitettava:
•
•
•
•

•

käsittelyn jälkeisen kasvatuskelpoisen puuston määrä 200 rungon
tarkkuudella
pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta senttimetrin
tarkkuudella
tieto siitä, että kasvatuskelpoisen puuston keskipituus on yli 3 metriä
tieto siitä, onko poistuma suuruusluokaltaan alle vai yli 1000 kappaletta
hehtaaria kohti tai jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, onko poistuma
suuruusluokaltaan alle vai yli 800 kappaletta hehtaaria kohti. Poistumaan
voidaan laskea vain kantoläpimitaltaan yli 3 senttimetrin kannot.
ne kuviot, joilta pienpuuta on kerätty vähintään 35 kiintokuutiometriä
hehtaaria kohti, tai jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, ne kuviot, joilta
pienpuuta on kerätty vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria kohti. Tiedon
tulee perustua puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) mukaiseen
mittausasiakirjaan.

Taimikon varhaishoidon toteutusilmoituksessa on lisäksi ilmoitettava:
•
•

jäävän puuston määrä 200 rungon tarkkuudella
jäävän puuston keskipituus kymmenen senttimetrin tarkkuudella
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tieto siitä, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 3000 kappaletta hehtaaria
kohden vai yli 3000 kappaletta hehtaaria kohden, tai jos kohde sijaitsee
pohjoisessa Suomessa, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 2000
kappaletta hehtaaria kohden vai yli 2000 kappaletta hehtaaria kohden.

Toteutusilmoituksen laatijalla tulee olla tuettavan toimenpiteen laatuun ja
laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Tuen ehdot ja tukeen liittyvät velvoitteet
Tukea nuoren metsän hoitoon ja taimikon varhaishoitoon on haettava ennen
toimenpiteiden aloittamista. Toimenpiteet voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen
jälkeen.
Työ on saatettava loppuun ja toteutusilmoitus on toimitettava Metsäkeskukselle
tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä mainittujen (ks. kohta Tuen
maksaminen) määräaikojen mukaisesti. Oikeus saada maksatus myönnetystä
tuesta raukeaa, jos Metsäkeskukselle ei ole toimitettu toteutusilmoitusta
asetetussa määräajassa.
Tuen myöntäminen taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon edellyttää,
että on kulunut kymmenen vuotta samalla kohteella rahoitetusta kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisesta
metsänuudistamisesta sekä saman lain mukaisesti nuoren metsän hoitotyönä
rahoitetusta taimikon tai nuoren metsän perkauksesta tai harvennuksesta.
Myönnettävän tuen edellytyksenä on, ettei rahoitettavaan työhön tai
toimenpiteeseen ole myönnetty valtionavustuslain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettua
julkista tukea tai verojärjestelmän kautta myönnettävää tukea tai näitä tukia
yhdessä.
Tuettavat työt tulee tehdä metsäalan hyvän ammattikäytännön mukaisesti.
Nuoren metsän hoitokohteen pinta-alan tulee olla vähintään kaksi hehtaaria.
Kohde voi koostua useasta eri kuviosta kuitenkin niin, että pienimmän kuvion koko
on vähintään puoli hehtaaria.
Nuoren metsän hoitokohteen puuston pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta
rinnankorkeudelta tulee ennen käsittelyä olla enintään 16 senttimetriä.
Kasvatuskelpoisen puuston keskipituuden tulee nuoren metsän hoidon työn
jälkeen olla yli kolme metriä ja pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta
rinnankorkeudelta enintään 16 senttimetriä.
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Kasvatuskelpoisella puustolla tarkoitetaan pääpuulajina kasvatettavaa puustoa.
Nuoren metsän hoidon kohteelta tulee kaataa vähintään 1000 kappaletta
kantoläpimitaltaan vähintään kolmen senttimetrin runkoa hehtaarilta. Pohjoisessa
Suomessa kohteelta tulee kaataa vähintään 800 kappaletta kantoläpimitaltaan
vähintään kolmen senttimetrin runkoa hehtaarilta. Jos kohde on aukkoinen tai
epätasainen, tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat
riistatiheiköt luetaan tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle
kymmenen prosenttia kuvion pinta-alasta.
Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston määrän tulee olla enintään 3000
runkoa hehtaaria kohti.
Jos eteläisessä tai keskisessä Suomessa nuoren metsän hoidon yhteydessä
syntyvää pienpuuta kerätään kohteelta vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaaria
kohden ja pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria
kohden, tuki nuoren metsän hoitoon myönnetään korotettuna. Korotetun tuen
edellytyksenä on, että pienpuuta kertyy kaikilta kuvioilta ja pääosin tasaisesti.
Taimikon varhaishoidon kohteen pinta-alan tulee olla vähintään hehtaari. Kohde
voi koostua useasta eri kuviosta kuitenkin niin, että pienimmän kuvion koko on
vähintään puoli hehtaaria.
Kasvatettavan taimikon keskipituuden tulee taimikon varhaishoidon työn jälkeen
olla vähintään 0,7 metriä ja enintään kolme metriä. Kasvatettavalla taimikolla
tarkoitetaan pääpuulajina kasvatettavaa puustoa.
Taimikon varhaishoidossa kohteelta tulee poistaa vähintään 3 000 runkoa
hehtaarilta. Pohjoisessa Suomessa taimikon varhaishoidossa tulee poistaa
vähintään 2 000 runkoa hehtaarilta. Jos taimikko on aukkoinen tai epätasainen,
tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan
tehoalaan silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen prosenttia
kuvion pinta-alasta.
Taimikon varhaishoidon jälkeen kasvatettavan puuston määrä saa olla enintään
5000 runkoa hehtaaria kohden.
Tuensaaja vastaa ehtojen, rajoitusten ja tukeen liittyvien velvoitteiden
noudattamisesta. Tuen saaja ei kuitenkaan vastaa hoito- ja
kunnossapitovelvollisuudesta sen jälkeen, kun kiinteistön tai muun alueen
omistusoikeus on siirtynyt uudelle omistajalle.
Tuensaajan tulee antaa Metsäkeskukselle tuen maksamista varten ja tuen
käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Tuensaajan
tulee ilmoittaa viipymättä Metsäkeskukselle, jos tuensaaja ei voi noudattaa tämän
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päätöksen ehtoja ja velvoitteita. Tiedonantovelvollisuus koskee tuensaajan lisäksi
myös toteuttamissuunnitelman laatijaa, muuta tuensaajan käyttämää asiamiestä
sekä tuettavan hankkeen toteuttajaa.
Virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saatu tuki tai sen osa on
viipymättä palautettava Metsäkeskukselle sen antamien maksuohjeiden
mukaisesti. Tuki tai sen osa on palautettava myös, jos tehty työ ei ole tämän
päätöksen mukainen. Tuki saadaan jättää palauttamatta, jos se on alle 100 euroa.
Maanomistaja, jolle on myönnetty tukea nuoren metsän hoitoon, on velvollinen
huolehtimaan toimenpiteen kohteena olleen alueen hoidosta ja kunnossapidosta
kymmenen vuotta toimenpiteelle myönnetyn tuen loppuun maksamisesta.
Maanomistaja, jolle on myönnetty tukea taimikon varhaishoitoon, on velvollinen
huolehtimaan toimenpiteen kohteena olevan alueen hoidosta ja kunnossapidosta
seitsemän vuotta toimenpiteelle myönnetyn tuen maksamisesta. Kunnossapidon
kohteena olevaa aluetta ei saa alkaa käyttää siten, että alueen käyttö
metsätaloudelliseen tarkoitukseen olennaiselta osin estyy.
Hoito- ja kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu taimikon varhaishoidon tuen osalta,
että taimikon jatkokehityksestä huolehditaan niin, ettei kohteelle ole tarpeen
myöntää nuoren metsän hoitoon tukea ennen kuin seitsemän vuotta on kulunut
taimikon varhaishoitoon myönnetyn tuen loppuun maksamisesta.
Hoito- ja kunnossapitovelvoitteen mukaisiin töihin ei saa käyttää kestävän
metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa tarkoitettua rahoitusta.
Hoito- ja kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu, että maanomistaja, jolle on
myönnetty tukea nuoren metsän hoitoon tai taimikon varhaishoitoon, ei saa tehdä
edellä mainittuna seitsemän tai kymmenen vuoden ajanjaksona tuen loppuun
maksamisesta toimenpiteen kohteena olevalla alueella uudistushakkuita eikä
sellaisia hakkuita, jotka eivät ole metsänkasvatuksen kannalta
tarkoituksenmukaisia. Uudistushakkuun voi tehdä vain silloin, kun kohteella on
tapahtunut sellainen luonnontuho, joka edellyttää uudistushakkuuta.
Kiinteistön tai muun alueen omistusoikeuden siirtyessä uudelle omistajalle tälle
siirtyy myös sen hoitoja kunnossapitovelvollisuus.
Metsäkeskus voi lakkauttaa hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden kestävän
metsätalouden määräaikaisesta rahoituksesta annetussa laissa säädetyissä
tapauksissa. Maanomistaja on velvollinen palauttamaan saamansa tuen, jos hoitoja kunnossapitovelvollisuus lakkautetaan siitä syystä, että maanomistaja lopettaa
alueen tai sen merkittävän osan käytön metsätalousmaana.
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Tuen valvonta
Metsäkeskuksella on oikeus suorittaa tuen maksamisessa ja käytön valvonnassa
tarpeellisia tarkastuksia. Metsäkeskus voi päätöksellään valtuuttaa toisen
viranomaisen tai ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan tarkastuksia.
Metsäkeskus voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa apuna tarkastuksessa.
Tuen saaja on korvauksetta velvollinen antamaan tarkastusta suorittavalle
Metsäkeskuksen toimihenkilölle sekä muulle Metsäkeskuksen valtuuttamalle
viranomaiselle taikka tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset
tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muun aineiston sekä muutoinkin
avustamaan tarkastuksessa.
Tarkastusta suorittavalla henkilöllä on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva
aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston haltuunotosta
laaditaan tarkastuksen yhteydessä pöytäkirja, jossa mainitaan haltuunoton
tarkoitus ja haltuun otettu aineisto. Aineisto palautetaan viipymättä, kun sitä ei
enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi.
Tarkastusta suorittavalla henkilöllä on oikeus päästä tarkastuksen edellyttämässä
laajuudessa tuen saajan sekä työn/hankkeen toteuttajan hallinnassa tai käytössä
oleviin liike-, varasto- tai muihin vastaaviin ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen
käytettäviin tiloihin ja muille alueille, joiden oloilla on merkitystä tuen
myöntämiselle ja käytön valvonnalle. Tarkastusta ei saa suorittaa
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.
Metsäkeskuksella on myös oikeus tarvittaessa tarkastaa, onko tuettavan hankkeen
toteuttaja täyttänyt tukeen liittyvät velvoitteet.

Maksatuksen keskeytys
Metsäkeskus voi päätöksellään määrätä tuen maksamisen keskeytettäväksi, jos:
1. on perusteltua aihetta epäillä, ettei tuen saaja tai työn/hankkeen toteuttaja
ole antanut Metsäkeskukselle tuen maksamiseksi oikeita ja riittäviä tietoja;
2. on perusteltua aihetta epäillä, ettei tuen käyttöä koskevia tai muita tähän
päätökseen otettuja ehtoja tai rajoituksia ole noudatettu;
3. on perusteltua aihetta epäillä, ettei tuen saaja tai työn toteuttaja ole
noudattanut sille asetettua tiedonantovelvollisuutta;
4. ne perusteet, joilla tuki on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet; taikka
5. Euroopan yhteisön lainsäädännössä edellytetään maksamisen
keskeyttämistä.
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Takaisinperintä
Tuen palauttamisen ja takaisinperinnän perusteista säädetään
valtionavustuslaissa. Maaseutuvirasto päättää Metsäkeskuksen esityksestä tuen
takaisinperinnästä. Metsäkeskuksen tulee tehdä Maaseutuvirastolle esitys
takaisinperimisestä, jos sen tietoon tulee valtionavustuslain 21 tai 22 §:ssä
säädetty takaisinperinnän peruste.
Maaseutuvirasto määrää päätöksellään tuen maksamisen lopetettavaksi sekä jo
maksetun tuen takaisin perittäväksi, jos:
1. tuen saaja on jättänyt palauttamatta sellaisen tuen tai sen osan, joka tämän
päätöksen mukaan on palautettava;
2. tuki on käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty;
3. tuen saaja, hänen käyttämänsä asiamies tai työn toteuttaja on antanut
Metsäkeskukselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut
omiaan olennaisesti vaikuttamaan tuen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka
salannut sellaisen seikan; taikka
4. tuen saaja on muutoin 1–3 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti
rikkonut tuen käyttämistä koskevia säännöksiä tai tämän päätöksen ehtoja.

Maaseutuvirasto voi päätöksellään määrätä tuen maksamisen lopetettavaksi sekä
jo maksetun tuen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos:
1. Metsäkeskukselle ei ole annettu tuen maksamiseksi oikeita ja riittäviä tietoja;
2. tuen käyttöä koskevia tai muita tähän päätökseen otettuja ehtoja tai
rajoituksia ei ole noudatettu;
3. tuen saaja, hänen käyttämänsä asiamies tai työn toteuttaja ei ole
noudattanut asetettua tiedonantovelvollisuutta;
4. tuen saaja tai työn/hankkeen toteuttaja on kieltäytynyt antamasta
tarkastusta suorittavalle viranomaiselle tai tilintarkastajalle tässä
päätöksessä edellytettyä aineistoa tai avustamasta tässä päätöksessä
edellytetyllä tavalla tarkastuksessa;
5. tuen saaja, hänen käyttämänsä asiamies tai työn toteuttaja menettelee
tosiasiallisesti edellä 1–4 kohdissa mainittuihin seikkoihin rinnastettavalla
tavalla antamalla tuen myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen
liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta
vastaavan oikeudellisen muodon.

Tuki peritään takaisin, jos tuen maksamisen jälkeen käy ilmi, että työhön tai
toimenpiteeseen on myönnetty valtionavustuslain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettua

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

1.6.2022 jälkeen
saapuneet hakemukset

7 (7)

julkista tukea tai verojärjestelmän kautta myönnettävää tukea taikka näitä tukia
yhdessä.
Maaseutuvirasto voi päätöksellään myös määrätä tuen maksamisen lopetettavaksi
sekä jo maksetun tuen takaisin perittäväksi, jos Euroopan yhteisön
lainsäädännössä sitä edellytetään.
Tuki peritään takaisin tuen saajalta. Jos takaisinperinnän perusteena on hoito- ja
kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti, tuki peritään takaisin siltä, joka on
omistusaikanaan rikkonut kyseisen velvollisuuden. Jos tuen myöntämiseen on
sovellettu kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 28 §:n
yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä koskevia säännöksiä, tukea ei voida periä
takaisin sellaiselta yhteisomistajalta, joka ei ole ottanut vastaan tukea, ellei
tällainen yhteisomistaja tai uusi yhteisomistaja ole itse osallistunut tuen
takaisinperimisen perusteena olevaan toimintaan.
Takaisin perittävälle ja palautettavalle määrälle tulee maksaa korkolain
(633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa lisättynä kolmella
prosenttiyksiköllä. Jos tuki on maksettu useassa erässä, korkoa on maksettava
tuen loppuun maksamisesta lukien. Tukea takaisin perittäessä korkoa on
maksettava siihen päivään, kun Metsäkeskus tekee esityksen tuen
takaisinperimiseksi Maaseutuvirastolle.
Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään Maaseutuviraston
asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4
§:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
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