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Lapin  59. metsätalouspäivät 

Anna Rakemaa 

Tappavatko Kemera-koukerot 

taimikonhoidon? 



Tukijärjestelmän taustalla: 

• Pitkäaikainen metsäpoliittinen tavoite on metsähoidon 

tukijärjestelmällä: 

1. Kannustaa yksityisiä maanomistajia metsiensä kestävään hoitoon 

ja käyttöön, 

2. Yksityistalouden tavoitteiden ohella voidaan saavuttaa myös 

yhteiskunnan metsäpolitiikalla ja metsien käytölle asettamat 

tavoitteet 

3. Taimikon varhaishoito- ja nuorenmetsänhoito tärkeitä puuston 

tulevalle kehitykselle sekä tulevaisuuden työskentelyolosuhteille 

metsissä 

4. Luoda pohja hyvälaatuisen puun kasvatukselle 

 

 



Mikä on muuttunut vanhasta laista 

1. Kaksivaiheinen hakumenettely: 

› Hakemus ennen töiden aloitusta 

› Toteutusilmoitus töiden valmistumisen jälkeen 

2. Valtio rajoittaa metsänhoitotöiden määrää budjetissa 

myöntämisvaltuudella   

› Vuosittain voidaan hyväksyä vain tietty määrä hankkeita, eli 

ennakoidaan töistä valtiolla aiheutuvia tukimaksuja 

› Aiemmin käytössä vain raskaan kemeran puolella hyväksyttävää  

3. Taimikon varhaishoito uusi tukimuoto 

› ei aiemmin ollut tuen piirissä 

4. Ei tukea energiapuun korjuuseen,  

› korvattu pienpuun korjuun tuella, jossa käyttökohdetta ei ole 

sidottu. Tukea haetaan nyt monenlaisille kohteille 



Taimikon varhaishoito 160 €/ ha 

• Kerralla haettava tukea vähintään 1 hehtaarille (hakemus 

voi sisältää eri omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita) 

• Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria 

• Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen vähintään 

0,7 metriä ja enintään 3 metriä 

• Poistuma  

› vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta,  

› pohjoisessa Suomessa vähintään 2000 runkoa hehtaarilta 

• Työn jälkeinen tiheys enintään 5 000 runkoa hehtaarilla 

• Hoito- ja kunnossapitovelvoite 7 vuotta 

• Varhaishoitoon voi saada tukea, kun Kemera-lain 

mukaisesta metsityksestä tai nuoren metsän hoidosta on 

kulunut vähintään 10 vuotta.  

 



Nuoren metsänhoito 230 €/ha 

• Kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille 

• Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha 

• Kasvatuskelpoisen puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä 

• Pohjapinta-alalla punnitun keskiläpimitan ennen työn aloittamista 

ja työn jälkeen tulee olla enintään 16 senttimetriä rinnan korkeudelta 

• Poistuman vähimmäismäärä 1 500 runkoa hehtaarilla ( Pohjois-

Suomessa 1000 runkoa), kantojen on oltava läpimitaltaan vähintään 3 

senttimetriä,  

• Hoito- ja kunnossapitovelvoite 10 vuotta 

• Nuoren metsän hoitoon voi saada tukea, kun on kulunut vähintään10 

vuotta Kemera-lain mukaisesta nuoren metsän hoidosta 

• Työn jälkeinen tiheys enintään 3 000 runkoa hehtaarilla.  

 

 



Pienpuun korjuun tuki 

• Jos  nuoren metsänhoidon yhteydessä kerätään 

pienpuuta, voidaan tukea korottaa 200 eurolla hehtaaria 

kohden, jolloin tuki hehtaarilla on 430 euroa. 

• Pienpuuta kerätään kuviokohtaisesti 

› eteläisessä ja Keskisessä Suomessa vähintään 35 

kiintokuutiota hehtaarilta  

› pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiometriä 

hehtaarilta 

• Ollut erityisen suosittu Pohjois-Suomessa 

 



Uuden Kemeran säädökset  

(34/2015 Kestävän metsätalouden  määräaikainen rahoituslaki) 

• Alkuperäinen laki voimaan /kesäkuu 2015: 
› rahoituspäätöksiä vuoden 2020 loppuun asti ja maksatuksia vuoden 2023 

loppuun asti. 

 

• I Lakimuutos määrärahojen niukkuus / huhtikuu 2016,  
› Nuoren metsän hoidon tuen myöntämisedellytykset tiukentuvat 

› Tukien määrä pienenee taimikon varhaishoitoa lukuun ottamatta 

› Tukien käsittelyn ja myöntämisen keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi 

tulee mahdolliseksi 

 

• II lakimuutos /, toteutuksen hitaus valmisteilla voimaan 

toukokuu/2017? 
› Nmh-töiden toteutusajan rajaus 1 vuosi rahoituspäätöksestä 

› Tarkennus tuensaajiin rahastojen osalta 

› Pienpuuta ei voi kerätä taimikon varhaishoidon kohteilta 

 



Hakemusten käsittelyn viiveet 
1. Tukijärjestelmä suunniteltiin sähköiseksi, mutta 

sähköiset menettelyt valmistuneet eri toimijoiden ja mk:n 

osalta 10-15 kk, lain voimaantulosta 

› Hakemusmassan käsittely manuaalisesti hidasta  

2. Kaksivaiheisen tukimenettelyn muuttanut toimijoiden 

hakumenettelyjä- valtion varojen käytön suunnittelu on 

ollut ongelmallista  

› Haettu tukea suuremmille alueille kun mitä on toteutunut   

› Haettu varmuudeksi työreserviä useammalle vuodelle, määrärahat 

sitoutuneet, töitä ei ole tehty 

3. Puutteellisesti tai väärin tiedoin tehdyt hakemukset 

4. Hakusulku 

›  Nmh ja tvh-haku on keskeytetty kun on myöntämisvaltuus on 

ollut loppumassa 

 

 



Hankkeiden hyväksyntä 2016 

• Uusia Kemera-hankkeita hyväksyttiin (eli 

myöntämisvaltuutta käytettiin viime vuonna 65,3 miljoonan 

euron arvosta) 

• Nuoren metsän hoidon osuus (sis. taimikon varhaishoito) 

87  % (56,6 miljoonaa euroa), myöntämisvaltuuden 

käytöstä.  



Työtuki nmh-hankkeet toteutus euroa 

Huom! Taimikon varhaishoito sisältyy 

vuoden 2016 nmh-lukuun 



Nmh ja energiapuun töiden 

toteutus ha 



Työlajien osuudet maakunnittain 
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Tukitilanne ja käsittelytilanne 2017 

• 2017 uusia hankkeita voidaan hyväksyä 81,7 milj. eurolla.      

(hyväksytty 65,3 milj. euroa v.2016) 

• 2017 tehdyille hankkeille tukimaksuvaroja 45 milj.         

(52,6 milj. euroa v. 2016, käyttämättä jäi  11milj.€) 

 

• Muiden kuin lokakuussa avatun taimikon varhaishoidon 

jonot on saatu purettua 

• Toteutusilmoituksia voitaisiin käsitellä enemmän kuin mitä 

on lähetetty SMK:lle 

• Yksittäiset 2015 hakemukset edellyttävät tarkastusta 

kesällä 2017  

 

 



Hakusulku 2017  

 

• Voimassa enintään 1.5.2017 asti nuoren metsänhoidon 

osalta 

• Haku aukeaa uuden lain tultua voimaan 

• Vuoden tauon jäljiltä odotettavissa hakuryntäys 

›  tullee tuottamaan uuden ruuhkan hakemusten käsittelyssä 

› Sähköinen asiointi ( suora omasta järjestelmästä tai Metsään.fi-

kautta helpottaa tilannetta)  

› Hyvin tehty hakemus nopeuttaa hakemuksen käsittelyä 

 



Tappaako byrokratia taimikonhoidon 

• Hakemusmäärien pohjalta nuoren metsänhoidon 

työmäärät tai hakemusmäärät  eivät ole romahtaneet 

• Taimikon varhaishoidon hakemusmäärä kasvussa 

› Metsänomistajat ovat ottaneet taimikon varhaishoidon omaksi 

työlajikseen ja hyödyntävät Metsään.fi- palvelua hakemisessa 

• Uuden tukijärjestelmän vaatimuksia ja käytäntöjä ei vielä 

osata riittävän hyvin - työn laatu 

• Töiden suunnittelun ja toteutuksen aikataulutus 

kaksivaiheisessa haussa vaativaa   

• Sähköisen asioinnin viivästyminen ja hallinnon 

ruuhkautuminen lisännyt tyytymättömyyttä 

tukijärjestelmään ja hallinnon toimintaan 

 

 



Kiitos 
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA 

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi 

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus 


