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LAUSUNTO MHY-LAISTA 

 

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (MMM016:00/2013) 

 
Metsänhoitoyhdistykset ovat olleet ja ovat jatkossakin tärkeä osa suomalaista metsätaloutta. Niillä on 
huomattava merkitys metsänomistajaa palvelevana asiantuntijana ja ne helpottavat puun jalostajien puun 
saantia. 
 
Metsänhoitoyhdistysten kyky palvella metsänomistajia sekä vastata puukaupan tarpeisiin ei voi kuitenkaan 
perustua lakiin. Siksi Etämetsänomistajien Liitto puoltaa esitystä, missä metsänhoitoyhdistysten tiukasti lailla 
säädelty asema puretaan lähes kokonaan. 
 
Myös metsänhoitoyhdistysten kannalta Liitto pitää lakiuudistusta parannuksena. Nykyisen lain vuoksi 
metsänhoitoyhdistykset eivät ole aina pystyneet mukautumaan hyvin toimintaympäristönsä muutoksiin. 
Lakisääteisyyden ja lakirajoitteiden poistaminen antaa yhdistyksille paremman mahdollisuuden seurata 
kysynnässä ja asiakaskunnassa tapahtuvia muutoksia. 
 
 
1. Metsänhoitomaksu 
 
Säätelyn purkamisen uskomme parantavan metsänomistajan palvelua useammalla eri tavalla. Pakollisen 
metsänhoitomaksun poistuminen lisää vaihtoehtoja ja kilpailua metsäpalvelumarkkinoilla, mikä parantaa myös 
metsänhoitoyhdistysten herkkyyttä reagoida metsänomistajarakenteen muuttumiseen ja palvelujen muuttuvaan 
kysyntään. 
 
2. Aluerajaukset ja valtakunnallisuus 
 
Metsänhoitoyhdistysten tiukan aluerajauksen poistaminen on tärkeää, sillä metsänomistajan tulisi saada 
palvelua joustavasti myös asuinpaikkakunnallaan. Aluerajojen poisto antaa myös mahdollisuuden 
valtakunnalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai valtakunnalliseen metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyteen. 
Metsänhoitoyhdistyksen vahvempi valtakunnallisuus selkeyttäisi ja parantaisi palvelua erityisesti sille alati 
kasvavalle metsänomistajajoukolle, jotka eivät asu lähellä metsätilaansa tai -tilojaan. Liitto ei kuitenkaan näe 
syytä säätää valtakunnallisuudesta lailla, vaan luottaa siihen, että yhdistykset markkinavoimien ja 
asiakaskuntiensa ohjaamina saavat valtakunnalliset palvelunsa kuntoon. Liitto pitää myös tärkeänä ja olettaa, 
että kilpailulait eivät tule asettamaan merkittäviä rajoitteita metsänhoitoyhdistysten valtakunnalliselle yhteistyölle 
tai valtakunnallisen metsänhoitoyhdistyksen muodostamiselle. 
 
3. Minimirajat 
 
Esitettyä minimirajaa metsänhoitoyhdistyksen jäsenmäärälle ei Liitto pidä välttämättömänä tai minimiraja voisi 
olla ehdotettua pienempikin. 
 
4. Starttiraha 
 
Esitetty lain muutos tarkoittaa metsänhoitoyhdistyksille niiden historian suurinta toiminnallista muutosta. Ei ole 
itsestään selvää, että yhdistysten osaaminen ja tärkeä merkitys säilyy, kun lakisääteinen metsänhoitoyhdistys-
järjestelmä muutetaan markkinaehtoiseksi. Siksi Liitto esittää metsänhoitoyhdistyksille Maa- ja 
metsätalousministeriöltä muutoksen yhteyteen ”starttirahaa” tai ”starttiprojektia”, jolla metsänhoitoyhdistyksien ja 

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n muodostamaa kokonaisuutta ja sen valtakunnallista yhtenäistä 
markkinointia kehitetään. 
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5. Metsänhoitomaksujen käyttö 
 
Kilpailuneutraliteetin kannalta Liitto haluaa vielä muistuttaa, että ne metsänhoitomaksuvarat, joita yhdistyksiltä 
on vuosien varrella jäänyt käyttämättä, käytetään kokonaisuudessaan nykyisen lain edellyttämiin tarkoituksiin 
myös uuden lain tullessa voimaan. 
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