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Metsanhoidon lainoitus 
pitaa puun liikkeella 
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Tammikuussa 2002 Suomes
sa oli 442 166 yksityismet
siiloii. Niiden merkitys puun 

kasvulle ja puun jatkuvalle saata
vuudelle metsiiteollisuuteen on 
niin suuri, ettii jo kymmenien vuo
sien ajan yhteiskunta on katsonut 
parhaaksi avustaa niitii verovaroin, 
viimeksi Kemeraksi kutsutulla ra
hoituspaketilla. 

Yksityinen metsiinkasvattaja on 
saanut avustusta kahdella tapaa: 
suorana hehtaaritukena tai korko
tuettuna lainana. Tuki- ja lainara
hat kasvoivat valtion budjctissa 
aluksi sarnan suuntaisesti. 1970-lu
vun puoliviilissii molcmmat saa
vuttivat nykyrahassa noin 40 mil
joonaan euron vuositason. 

Vuonna 1987 tapahtui kiiiinne. 
Tuki jatkoi hidasta nousuaan, mut
ta laina alkoi pudota. Vuonna 200 I 
metsiinhoidon tuki oli 58 rniljoonaa 
euroa, mutta lainoitusta sai eniiii 
puolella miljoonalla eurolla. 

Lainoituksen hiipuminen ei ole 
satturnaa vaan yli kymmenen vuot
ta sitten valitun toimintalinjan mu
kaista. Dutta linjaa ajettiin selvim
min 1994, kun metsiinkasvattajaa 
houkuteltiin maksamaan lainansa 
pois etuajassa ja ale-hinnalla. Met
siinhoidon lainoja pidettiin valtiol
le tyoliiinii haUita. 

Lainasopii 
yrlttamiseen 
Metsa-ja kansantaloudelle lainalla 
on kuitenkin suoraan tukeen ver
rattuna etuja. Ensiksi, laina istuu 
yrittiimiseen paremmin kuin tu:. 
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Kimme Haimi 

Metsanhoidon lainoittaminen on yksi keino pitaa puutavara liikkeella ja turvata metsateollisuuden raaka-ai
neen saantia. 

Metsiinhoidon lainoituksen 
kolmas etu on painavin. Kysees
sa on ylijaiimiin ja tyon kytkentii. 
Kaikkialla vapaassa maailmassa 
maa-ja metsiitalous tuottavat kan
santaloudelle ylijaiimiiii silloin, 
kun viljelija voi tehda pitkaaikai-

taimikonhoito, pystykarsinta tai 
lannoitteiden levitys. Toisen vai
heen tyo syntyy myohemmin. Met
siin kasvattaja tarvitsee lainojensa 
siiiinnolliseen hoitoon saiinnollisia 
hakkuita eli siiiinnollistii tyotii. Han 
joko hakkaa ruun itsc tai antaa sa-

Verovah.ennyksiin 
ei kiinnostusta 
Viime vuosina puuta ovat myy
neet reippaasti ne metsiilot, jotka 
ovat voineet tehda sen myyntive
rotta. Vuodcn 2005 iiilkecn tilnn 

siinviljelyn kulut metsiiverostaan 
kaksinkertaisina. Veroviihennyksiii 
ovat kannattaneet juuri eniten tuk
kipuuta ~itsevat sahayrittiijat. 
Mutta viihennykset ovat torjuneet 
muun muassa valtiosihteeri Raimo 
Sailas valtibnvarainministeriostii ja ' 
metsiijohtaja Antti Sahi MTK:sta. 
Viime tingan verojiirjestely ei sovi 
metsiiyrittiimisen pitkiiiin linjaan, 
onhan vuodenvaihteen 2005-2006 
metsiiveron muutos ollut silloin tie
dossa jo 13 vuotta. 

Edellisen hallituksen ympiiris
toministcri Jouni Backman perus
tcli mctsille chdotettua kiinteisto
vcroa silla, etta vuotuinen vero pa
tistaa metsiinomistajan vuotuisiin 
hakkuisiin. Se pitiiisi myyntipuun 
virran teollisuuteen vakaana. Met
sien kiinteistovero sai kuitenkin iiii
nestiij iltii selvan poliittisen tuo
mion keviiiin 2003 eduskuntavaa
leissa. 

Metsanhoidon lainoitus ylliipi
tiiii myyntipuun virtaa samalla ta
paa kuin myyntiveron viihennys tai 
metsiille langetettava kiinteistove
ro. Vaikka metsiinhoidon laina on 
pitkiikestoinen ja halpakorkoinen, 
vuotuiset lyhennykset on silti hoi
dettava. Metsiilonkin kassavirtaan 
tulee lainojen lyhennysrahaa mut
kattomimmin myynneistii. Se pi
tiiii puun liikkeellii. 

Ilmion tuntevat ne yksityis
metsiilot, jotka ottivat , 1980-lu
vulla pitkaaikaisia metslinhoidon 
lainoja metsiiautoteiden rakenta
miseen ja metsiiojituksiin. Hoi
taakseen ja kuolettaakseen lai
mmsn he hakk1mvnt cdcll•••· 



pitaa puun liikkeella 
Tammikuussa 2002 Suomes

sa oli 442 166 yksityismet
siiloii. Niiden merkitys puun 

kasvulle ja puun jatkuvalle saata
vuudelle metsiiteollisuuteen on 
niin suuri, ettiijo kymmenien vuo
sien ajan yhteiskunta on katsonut 
parhaaksi avustaa niitii verovaroin, 
viimeksi Kemeraksi kutsutulla ra
hoituspaketilla. 

Yksityinen metsiinkasvattaja on 
saanut avustusta kahdella tapaa: 
suorana hehtaaritukena tai korko
tuettuna Jainana. Tuki- ja lainara
hat kasvoivat valtion budjetissa 
aluksi saman suuntaiscsti. 1970-lu
vun puoliviilissii molcmmat saa
vuttivat nykyrahassa noin 40 mil
joonaan euron vuositason. 

Vuonna 1987 tapahtui kiiiinnc. 
Tukijatkoi hidasta nousuaan, mut
ta lainaalkoi pudota. Vuonna200I 
metsanhoidon tuki oli 58 miljoonaa 
euroa, mutta lainoitusta sai eniiii 
puolella miljoonalla eurolla. 

Lainoituksen hiipuminen ei ole 
sattumaa vaan yli kymmenen vuot
ta sitten valitun toimintalinjan mu
kaista. Uutta linjaa ajettiin sclvim
min 1994, kun metsiinkasvattajaa 
houkuteltiin maksarnaan lainansa 
pois etuajassaja ale-hinnalla. Met
siinhoidon lainoja pidettiin valtiol
le tyoliiinii haHita. 

Lainasopii 
yrlttiimiseen 
Metsii-ja kansantaloudelle lainalla 
on kuitenkin suoraan tukeen ver
rattuna etuja. Ensiksi, laina istuu 
yrittamiseen paremmin kuin tu
kiainen. Metsiin kasvattajalle laina 
on oma sijoitus tulevaan tuotantoon 
niin kuin muussakin yrittiimisessii. 

Toiseksi, m~tsiin kasvattajan on 
maksettavametsiinhoidon laina ai
~ takaisin. Valtio saa 
1f' , . . lukuun ottamatta 
omansa pois. Valtio voi olla varina 
saamisistaan, onhan lainan vakuus 
vannin ja pysyvin, minkii rahata-
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Kimmo Haimi 

Metsilnhoidon lainoittaminen on yksi keino pitH puutavara liikkeellil ja turvata metsilteollisuuden raaka-ai
neen saantia. 

Metsiinhoidon lainoituksen 
kolmas etu on painavin. Kysees
sii on ylijiiiimiinja tyon kytkentii. 
Kaikkialla vapaassa maailmassa 
maa-ja metsiitalous tuottavat kan
santaloudelle ylijiiiimiiii silloin, 
kun viljelijii voi tehdii pitkiiaikai
sia, aina ylisukupolvisia sijoituk
sia maahansa ja sen tulevaan kas
vuun. Se onnistuu parhaiten pit
kiiaikaisilla, halpakorkoisilla 
kiinnelainoilla, mikii metsiinhoi
don lainakin on. 

Ylijiiiimiilli synty on tyon alku
liihde. Metsiiyrityksessii tyotii syn
tyy ensimmiiisessii vaiheessa, kun 
lainarahalla maksetaan avustetta
va metsiinhoidon tyo, esimerkiksi 

taimikonhoito, pystykarsinta tai 
lannoitteiden levitys. Toisen vai
heen tyo syntyy myohemmin. Met
siin kasvattaja tarvitsee lainojensa 
siiiinnolliseen hoitoon siiiinnollisiii 
hakkuita eli siiiinnollistii tyotii. Han 
joko hakkaa puun itse tai antaa sa
votan urakoitsijalle. Asiaa karum
min katsoen: velka ajaa metsiiyrit
tiijiin tyohon. 

Kansantalouden oppinut taas to
teaa vain, ettii laina muuntuu met
siitalouden ylijiiiimiiksi. Ylijiiiimii 
muuntuu tuoreeksi, tuottavaksi 
tyoksi. Se tyo kestiiii vuodesta 
toiseen, niin pitkiiiin kuin ha
luamme talousmetsiiimme kas
vattaa. 

Verovah.ennyksiin 
ei kiinnostusta 
Viime vuosina puuta ovat myy
neet reippaasti ne metsiilot, jotka 
ovat voineet tehdii sen myyntive
rotta. Vuoden 2005 jiilkeen tilan
ne muuttuu: kaikkea puun myyn
tiii aletaan verottaa suoraan myyn
tihinnasta. Teollisuus on syystii 
huolissaan siitii, ettii sille myytii
viin puun virta tyrehtyy tammi
kuussa 2006. 

Ongelmaan on esitetty ratkai
suksi veroviihennyksiii. Esimerkik
si avohakkaavaja tukkipuuta myy
vii metsiilo saisi viihentiiii seuraavan 
vuoden maanmuokkauksenja met-
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siinviljelyn kulut metsiiverostaan' 
kaksinkertai~ina. Veroviihennyksiii 
ovat kannattaneet juuri eniten tuk
kipuuta tarvitsevat sahayrittiijiit. 
Mutta viihennykset ovat torjuneet 
muun muassa valtiosihteeri Raimo 
Sailas valtionvarainministeriostii ja 
metsiijohtaja Antti Sabi MTK:sta. 
Viime tingan verojiirjestely ei sovi 
nietsiiyrittiimisen pitkiiiin linjaan, 
onhan vuodenvaihteen 2005-2006 
metsiiveron muutos ollut silloin tie
dossa jo I 3 vuotta. 

Edellisen hallituksen ympiiris
toministeri Jouni Backman perus
tcli metsille ehdotettua kiinteisto
veroa sillii, ettii vuotuinen vero pa• 
tistaa metsiinomistajan vuotuisiin 
hakkuisiin. Se pitiiisi myyntipuun 
virran teollisuuteen vakaana. Met
sien kiinteistovero sai kuitenkin iiii
nestiijiltii selviin poliittisen tuo
mion keviiiin 2003 eduskuntavaa
leissa. 

Metsiinhoidon lainoitus ylliipi
tiiii myyntipuun virtaa samalla ta
paa kuin myyntiveron viihennys tai 
metsiille langetettava kiinteistove
ro. Vaikka metsiinhoidon laina on 
pitkiikestoinen ja halpakorkoinen, 
vuotuiset lyhennykset on silti hoi
dettava. Metsiilonkin kassavirtaan 
tulee lainojen lyhennysrahaa mut
kattomimmin myynneistii. Se pi
tiiii puun liikkeellii. 

Ilmion tuntevat ne yksityis
metsiilot, jotka ottivat , 1980-lu
vulla pitkiiaikaisia metsiinhoidon 
lainoja metsiiautoteiden rakenta
miseen ja metsiiojituksiin. Hoi
taakseen ja kuolettaakseen lai- ' 
nansa he hakkaavat edelleen met-' 
siiiiinja myyviit puuta vuosittain. 
Metsiinhoitolainan kasvattama 
puu virtaa teollisuudelle verojiir
jestelmiistii riippumatta. Jo siksi· ' 
metsiinhoidon lainoitus kannat
taisi palauttaa yksityismetsiita-
louteen. .~ 
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