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Viite: Lausuntopyyntönne 25.9.2015 (Dnro MMM028:00/2015) 

ASIA: WWF:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi 

kestävän metsätalouden rahoituksen muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista 

 

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt WWF Suomelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen 

esitykseksi eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi. WWF kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa. 

 

Lakiluonnoksessa käsitellään puuntuotannon tukia (ekologiset ja metsän kasvua edistävät tuet ja 

tieverkoston tuet) sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tukia (biologisen monimuotoisuuden 

ylläpitäminen ja metsäluonnon hoito).  

 

Kestävän metsätalouden tuilla on merkittävä vaikutus talousmetsien käsittelyyn. Suomi on sitoutunut 

kansallisin ja kansainvälisin sitoumuksin luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen 

vuoteen 2020 mennessä. Suomen metsissä elää 814 uhanalaista ja 776 silmälläpidettävää lajia. Kahden 

viimeisimmän uhanalaisuustarkastelun (2000 ja 2010) välillä metsälajien uhanalaisuudessa tapahtuneet 

aidot luokkamuutokset osoittavat uhanalaistumiskehityksen jatkuneen.  Metsätyypeistä kaksi 

kolmasosaa on uhanalaisia. Metsätalous on merkittävin uhka suurimmalle osalle näitä uhanalaisia lajeja 

ja luontotyyppejä.  

 

Valtion vuoden 2016 talousarviossa luonnonhoitotöiden ja ympäristötukisopimusten rahoitus 

pudotettiin puoleen (3 milj. euroon), kun puuntuotannon tuista vähennettiin 20 % (55,23 milj. euroon) 

verrattuna vuosittaiseen määrärahan tarvearvioon.  

 

Valtiovallan puuttuminen markkinoiden toimintaan tukien muodossa on perusteltua silloin, kun osa 

tuotetuista hyödyistä tai haitoista ei välity markkinoilla. Tällaisia hyötyjä ovat muiden muassa luonnon 

monimuotoisuus, hiilen sidonta ja luonnon virkistyskäytön edellytykset. Toistaiseksi metsätalouden 

edellä mainituille hyödyille aiheuttamalle haitalle ei ole käytössä olevia kompensaatiomekanismeja.  

 

Sen sijaan puuntuotannon tukeminen on yleisesti ottaen kansantaloudellisesti kyseenalaista. Jos 

puuntuotanto on kannattavaa toimintaa, ei valtion tuelle ole perusteita. Jos se ei ole kannattavaa, tuelle 

ei ole perusteita, ellei puuntuotannosta saada sellaisia yhteiskunnallisia hyötyjä, jotka eivät välity 

markkinoilla. Tuet vääristävät markkinoiden toimintaa ja ovat suoria tulonsiirtoja maanomistajille ja 

välillisesti myös metsäteollisuudelle. 

 

Näin ollen nyt lausunnolla oleva lakiehdotus on WWF:n näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti 

epätasapainoinen ja metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta kestämätön kokonaisuus: 

luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tuet ovat vain noin 5 prosenttia siitä rahoituksesta, jota 

käytetään kansantaloudellisesti kyseenalaisten puuntuotannon toimien tukemiseen.  
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Puuntuotannon tuet ovat myös ristiriidassa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 

kanssa. Siinä tavoitteeksi on asetettu vähentää, muuttaa tai poistaa luonnon monimuotoisuuden 

kannalta haitalliset tuet vuoteen 2020 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitallisten 

tukien taustaselvityksessä1 haitallisiksi todettiin erityisesti kunnostusojitustuki ja metsäteiden 

rakentamisen tuet. Kunnostusojitukset heikentävät monien uhanalaisten puustoisten suotyyppien 

luontoarvoja ja lisäävät kiintoainekuormaa. Metsäteiden rakentaminen lisää elinympäristöjen 

pirstoutuneisuutta ja vesistöihin kohdistuvaa kiintoainekuormaa. 

 

On hyvä, että terveyslannoituksen ja juurikäävän torjunnan tukemisesta ollaan luopumassa. Perusteena 

edelliselle on, että tämä on maanomistajalle kannattavaa ilman valtion tukeakin. Tuhkalannoituksen 

kohdalla tilanne lienee sama. Tuhkalannoituksen lisääminen suometsän hoitohankkeeksi on 

perusteetonta. Tuhkan kierrätys metsään voi olla perusteltua, mutta se lienee myös maanomistajalle 

kannattava toimenpide, erityisesti jos tuhka olisi joutumassa kaatopaikalle. Tätä asiaa voi edistää suoran 

puuntuotannon tuen sijaan neuvonnalla. Juurikäävän torjunta puolestaan ollaan siirtämässä 

velvoitteiden puolelle ilman tukea. Tämä on tarkoituksenmukaista, sillä kuten perusteluissa todetaan, 

juurikääpätuhot ovat nimenomaan yleistyneiden kesähakkuiden seurausta. Sellaista toimintaa, joka 

aiheuttaa itselleen haittaa, on rajoitettava muuten kuin valtion tukien avulla. 
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Jari Luukkonen, suojelujohtaja (jari.luukkonen@wwf.fi) 

 

 
Petteri Tolvanen, ohjelmapäällikkö (petteri.tolvanen@wwf.fi) 

 

 
Annukka Valkeapää, metsäasiantuntija (annukka.valkeapaa@wwf.fi) 

 

                                                 

1 Luonnon monimuotoisuudelle haitalliset tuet – Taustaselvitys. Saatavilla: 

http://www.ym.fi/download/noname/%7B7EDE879F-08B5-4803-91D1-EC48D5470C54%7D/108021 

 


