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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 12/1999 vp laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamises-

ta. Eduskunta, jolle maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
1/1999 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain
(1094/1996) 6 §:n 1 momentin 1 kohta, 13 §:n 1 momentti, 22 §, 24 §:n 1 momentti, 30 §ja
38 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 22 § osaksi laissa 128611997, sekä
lisätään lakiin uusi 9 a § sekä 23 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa
1286/1997, uusi 5 momentti seuraavasti:
6§

9a§

Työlajien määritelmät

Eräiden metsänuudistamistöiden rahoitus

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) metsänuudistamisella:
a) metsätalouden käyttöön otettavan, metsänkasvatukseen soveltuvan alueen metsittämistä;
b) luontaisen uudistumisen edistämistä
suojametsäalueelia ja suoja-alueella;
c) vähäpuustoisen tai vähäarvoista puustoa
kasvavan metsän uudistushakkuun jälkeisiä
uuden puuston aikaansaamiseksi tarpeellisia
toimenpiteitä asetuksella säädettävissä tapauksissa; sekä
d) Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain nojalla laadituissa
suunnitelmissa tarkoitettuja metsänuudistamistöitä, joita koskevat rahoitushakemukset
ovat saapuneet metsäkeskukseen ennen mainitun lain voimassaolaajan päättymistä;

Poiketen siitä, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään
metsänuudistamistöiden rahoittamisesta tai
rahoituksen määrästä ja perusteista, 6 §:n 1
momentin 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun metsänuudistamistyöhön voidaan vuoden 2002 loppuun saakka soveltaa rahoitushakemuksen saapumisajankohtana voimassa olleita Lapin vajaatuottoisten metsien
kunnostamisesta annetun lain säännöksiä.

290276

13§

Vastuu valtion saamisesta
Kiinteistö on panttina sen osalle myönnetyn lainan, lainan koron ja viivästyskoron
sekä perimiskulujen suorittamisesta niin kuin
maakaaren (54011995) 20 luvussa säädetään.
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22 §

Rahoitettava! toimenpiteet
Edellä 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin muihin edistämistoimenpiteisiin
voidaan rahoitusta myöntää:
1) 3 §:ssä tarkoitetun toteutusselvityksen
laadintaan;
2) juurikäävän torjuntaan;
3) ennalta arvaamattoman virheen korjaamiseen;
4) vahingon korvaamiseen;
5) yksityismetsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävään kokeilu- ja selvitystoimintaan;
sekä
6) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun energiapuun haketukseen.
Virheellä ja vahingolla tarkoitetaan tämän
lain mukaisesti rahoitettuihin toimenpiteisiin
liittyvää virhettä tai vahinkoa.
23 §

Tuen määrä
Energiapuun haketuksessa tuen enimmäismäärä on metsätalousasioissa toimivaltaisen
ministeriön vahvistama markkamäärä valmistetun hakkeen irtokuutiometriä kohti.
Ministeriö voi antaa tarkempia yleisiä määräyksiä edellä tarkoitetun tuen myöntämisen
edellytyksistä.

HE 12/1999 vp

päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (36711961) säädetään. Myös valtiolle tämän lain nojalla takaisin perittävä
rahoitus tai maksettavaksi määrättävät muut
suoritukset saadaan periä ulosottotoimin sanotussa järjestyksessä.

38 §

Siirtymäsäännökset
Tämän lain tarkoituksiin osoitettuja varoja
saadaan käyttää kumotun metsänparannuslain mukaisesti vuoden 1999 loppuun
sellaisen metsänparannushankkeen rahoittamiseen, jota koskevan suunnitelman maastotyöt on tehty vuoden 1996 loppuun mennessä tai rahoituspäätös annettu ennen tämän
lain voimaantuloa, sekä sellaisen ennen tämän lain voimaantuloa aloitetun metsänparannustyön rahoittamiseen, joka on suoritettu
ilman metsälautakunnan tai metsäkeskuksen
ennakkoon hyväksymää suunnitelmaa ja jota
koskeva rahoitushakemuksen käsittävä loppuselvitys on toimitettu metsäkeskukselle
viimeistään vuoden 1997 loppuun mennessä.
Lisäksi tämän lain tarkoituksiin osoitettuja
varoja saadaan käyttää kumotun metsänparannuslain mukaisesti vuoden 2002 loppuun
sellaisen metsänparannushankkeen rahoittamiseen, jota koskeva rahoituspäätös on annettu ennen 31 päivää joulukuuta 1999.

24 §

Hakeminen ja myöntäminen
Rahoitusta 2 luvussa tarkoitettuihin puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin, 3
luvussa tarkoitettua ympäristötukea ja rahoitusta 22 §:n 1 momentin 1-4 ja 6 kohdassa
tarkoitettuihin muihin edistämistoimenpiteisiin haetaan metsäkeskukselta.

30 §

Pakkoperintä
Lainojen erääntyneet vuotuismaksut saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai

Tämä laki tulee voimaan
pmvana
kuuta
. Lain 22 § ja 23 §:n 5 momentti
tulevat kuitenkin voimaan vasta asetuksella
säädettävänä ajankohtana.
Sen lisäksi mitä 9 a §:ssä säädetään 6 §:n
1 momentin 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista metsänuudistamistöistä, näiden töiden samoin kuin maanomistajan oikeuksien
ja velvollisuuksien osalta on noudatettava
töiden rahoitushakemuksen saapumisajankohtana voimassa olleita Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain
säännöksiä. Tämä ei kuitenkaan koske toimielimiä ja menettelyjä, joihin tämän lain
säännöksiä voidaan soveltaa silloinkin, kun
muutoin sovelletaan ensiksi mainitun lain
säännöksiä.
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Lainaan, joka on myönnetty ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan 13 § :n 1 mo-
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mentin säännöstä sellaisena kuin se oli ennen tämän lain voimaantuloa.

