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MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 5/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 1999 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 122/1999 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja
metsätalousministeriö
- varajohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
- apulaisjohtaja Urpo Nikunen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että energiapuun haketustuki tulisi määräaikaiseksi ja tukea koskevien säännösten voimaantulosta ei säädettäisi asetuksella vaan lailla. Mai-

nitut säännökset ehdotetaan olemaan voimassa
marraskuun 1999 alusta vuoden 2002 loppuun.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se
on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä on todettu, että lakia
kestävän metsätalouden rahoituksesta muutettiin vuonna 1999 annetulla lailla (718/1999),
joka tuli voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1999.
Muutoslain voimaantulosta säädetään, että lain
energiapuun haketustukea koskevat 22 § ja
23 §:n 5 momentti tulevat voimaan vasta aseHE 122/1999 vp

tuksella säädettävänä ajankohtana. Tämä johtui
siitä, että haketustuki uutena tukimuotona tuli ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle ja että
se voidaan saattaa voimaan vasta komission hyväksyttyä sen. Mainittu haketustuki säädettiin
pysyväksi, kuitenkin maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä (MmVM 1/1999 vp) esiin
tuodulla tarkoituksella, että mainitut lain kohdat
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kumottaisiin samalla, kun korvaava tukijärjestelmä saatettaisiin voimaan kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta.
Vastauksenaan energiapuun haketustukea
koskeneeseen ilmoitukseen Euroopan yhteisöjen komissio ilmoitti kirjeellään (28.7.1999
D/63195) Suomen pysyvälle edustustolle, että
ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen toimintamenoja koskevan kohdan mukaan tuen toimintamenoihin tulee olla väliaikaista ja periaatteessa
alenevaa.
Komissiosta saadun lisäselvityksen mukaan
tukijärjestelmä voidaan hyväksyä enintään viisivuotiseksi ja silloinkin sen tulee olla aleneva.
Jos kuitenkin tukijärjestelmä säädetään enintään
kolmivuotiseksi, tuen ei tarvitse olla aleneva.
Esityksessä tukijärjestelmä ehdotetaankin säädettäväksi kolmivuotiseksi.
Valiokunta edellyttää, ettei tukeen oikeuttavaa vähimmäishake-erää määritellä. Valiokunta
pitää tärkeänä, että myös pientoimitukset täten
pääsevät tuen piiriin.

Ottaen huomioon hallituksen esityksen antamisajankohdan, valiokunta esittää ehdotettua
momenttia kuitenkin muutettavaksi siten, että
kyseiset 22 § ja 23 §:n 5 momentti tulisivat voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella
valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyn mukaisesti muutettuna.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja
että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus) .
Valiokunnan muutosehdotus

Laki
kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 11 päivänä kesäkuuta 1999 annetun lain (718/1999) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1999. Lain 22 § ja 23 §:n 5 momentti tulevat
kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999,
ja 22 §:n 1 momentin 6 kohta ja 23 §:n 5 mo-

Valiokunnan lausumaehdotus
Valiokunta edellyttää, ettei tukeen oi2

mentti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta
2002.
— — — — — — — — — — — — — —
Voimaantulo
(Kuten HE)

keuttavaa vähimmäishakemäärää määritellä, mahdollistaen siten pientoimitustenkin pääsyn tuen piiriin.
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Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Timo Kalli /kesk
Kari Rajamäki /sd
Nils-Anders Granvik /r
Pertti Hemmilä /kok
Matti Kangas /vas
Tapio Karjalainen /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Katri Komi /kesk
Lauri Kähkönen /sd

Esa Lahtela /sd
Eero Lämsä /kesk
Pertti Mäki-Hakola /kok
Olli Nepponen /kok
Erkki Pulliainen /vihr
Unto Valpas /vas
vjäs. Aulis Ranta-Muotio /kesk
Harry Wallin /sd.
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