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Lainoituksesta 

V
uonna 2002 Suo
messa oli 442 166 
yksityista metsa
loa, tavallisen ve
ron maksajan 

llllW,t.1111,l.l J,1 v.1.tl 1111,1., ltll'I s:i 
p.dst.1., N11ll;i k.,sv.,., p,,.ws., 
mcts:itcollii;uuck·11 vurn,itt.,i11 
tarvitsemasta puust,1. 

Metsapalstojen mcrkitys 
kansantaloudelle on niin suu
ri, etta jo kymmenien vuosien 
ajan yhteiskunta on kannusta
nut metsanhoitoa erilaisin 
porkkanoin. 

Tarjolla on ollut seka heh
t,1,uitukca ctta halpakorkoista, 
p11k:1kl'stoist.1 l.till.l.l, Mctsan
hoiclon t uki j.1 l.1iiur,1h,1t k.1s
voivat valtion lrndjctissa pit 
kaan tasatahtia. 

1970-luvun puolivalissa mo
lemmat ylsivat nykyrahassa 
40 miljoonaan euroon, missa 
ne pysyivat seuraavat kymme
nen vuotta. Vuonna 1987 ta
pahtui kaanne. Tuki jatkoi 
nousuaan, mutta laina alkoi 
pudo~. 

Vuonna 2001 metsanhoidon 
tuki oh 58 miljoonaa euroa, 
mutta lainarahaa sai enaa puoli 
miljoonaa euroa vuodessa. 

Lainoituksen hiipuminen ei 
ollut sattuma. Metsapoliitikot 
valitsivat uuden linjan Harri 
Holkerin hallituksen aikana. 

Linjaa ajettiin viela 1994, 
kun metsankasvattajaa houku
teltiin maksamaan lainansa 
pois etuajassa ja ale-hinnalla. 
Lainoja pidettiin laaninkontto
reille tyolaina. 

Metsinhoidon lainalla on 
kuitenkin etuja. Laina istuu 
ylipaansa yrittamiseen parem -

"Metsan kasvattajalle 
laina on sijoitus 
tulevaan tuotantoon, 
ja se luo 
yrittami<;ccn 
F~nnctta." 

min kuin tuki. Mctsan kasvat
tajalle laina on sijoitus tule
vaan tuotantoon, ja se luo 
yrittamiseen jannetta. 

Metsan kasvattaja maksaa 
lainansa aikaa myoten takaisin. 
Valtio saa korkotukea lukuun 
ottamatta omansa pois, ja saa
minen on varma. Lainan va
kuuH on lujin, minka rahata
lous t 1111tl•t• ell maa itse. 

Kolm.is t•t 11 t ulcc ylijaaman 
ja tyon kytkt•nn:ista. Muun al
kutuotannon t.wnin 11wtsata
lous aikaansaa kan:...111t,1lomlel
le ylijaamaa, kun mctsa:insa 
lainaa ottava tekee pitkaaik.ti 
sia sijoituksia maahan ja sen 
tulevaan kasvuun. Ylijaama on 
samalla tyon alkulahde. 

Metsipalstalla syntyy tyota, 
kun lainarahalla maksetaan 
metsanhoitoa, esimerkiksi 
taimikoiden perkausta, manty
jen pystykarsiqtaa tai lannoit
teiden levitysta tukkipuus
toon. 

Tyota syntyy lisaksi, kun 
metsan k~svattaja tarvitsee lai
nojensa hoitoon hakkuita. 
Han joko hakkaa puun itse tai 
antaa tyi::in urakoitsijalle. 

Puun , myynnista tulee ra
haa, jolla voi suoriutua lai
noista. Asiaa karummin kat
soen: velka ajaa metsayrittajan 
tyohon. 

otkua metsanhoitoon 
Kansantalouden oppinut 

taas toteaa vain, etta laina 
muuntuu metsatalouden yli
jaamaksi. 

Ylij:i:im;i muuntuu tuoreek-
111, t11ntt.1v,1ks1 tyiiksi. Se tyi::i 
k1·st.1,1 v11ocl1°Nl.1 tu1st•t•n, niin 
k.111,111 k11i11 11wb.111huid1111 l.:1i-
1111J,1 011 k11nl1•tl'lt.1v,1 

Ml'lt.,111hoidon l.1111011 ub1•11 
nclf1s l'lU liittyy myynt lpllllll 

virtaan. Loppukesalla 2.001 

puuk,t1q1.11 .ilko1v,11 kanger
rell.i, J,t l.tl11vuoHteJ1 kaupan
kayntia cnm1stctaan tah
meaksi. 

Taustalla on Esko Ahon hal
lituksen 1993 ajarna metsave
rotuksen muutos pinta-alave
rosta myyntiveroon. 

Muutokseen kuuluu 13 vuo
dt•n ylimenokausi. Pinta-alave-
1111t·t 11i lt.1 nwtsapalstoilt.1 on 
v111111• v110,-,i11.1 myyt y ylinw 

nokauden puuta teollisuudelle 
reippaasti, mutta kauppatahti 
nayttaa nyt hiipuvan. 

Vuoden 2005 jilkeen metsa
kaupat voivat hyytya lisaa, 
kun kaikk ea puuta aletaan ve
rottaa suoraan myyntihin -
nasta. 

Mctsa,1!.1 011 syysta huolis
:..a,111 siit:i, t•tt;i puun virta met
s:ip,1lst01lt.1 tl'ollisuutren ty-

-~ 

ADAM KORPAK 

rehtyy. Ongclm,1.111 011 l',-,it l'tl y 
ratkaisuksi veronvahcnny ksl~i. 
Metsaprofessori Matti Kark
kainen arveli taannoin, etta 
puun myynti jatkuisi, jos met
sapalstaansa avohakkaava ja 
silta tukkipuuta myyva saisi 
vahentaa maanmuokkauksen 
ja metsanviljelyn kulut puun 
myyntiverosta kaksinkertai
sina. 

Ylimaaraisen vahennyksen 
ovat torjuneet muun muassa 
valtiosi hteeri Raimo Sailas 
valtiovarainministeri osta ja 
mctsajohtaja Antti Sahi 
MTK:sta. Viime tingan vero
jarjcstcly sopii huonosti met
sayrittamisen pitkaan linjaan. 

Edellisen hallituksen ym
paristoministeri Jouni Back
man ajoi ennen kevaan 2003 

vaaleja metsapalstoille kiin
teisti::iveroa. 

Han paatteli, etta vuotuinen 
kiinteistovero patistaisi met
sanomistajan vuotuisiin hak
kuisiin. Aanestajat hylkasivat 
Backmanin mallin. 

Metsanhoidon lainoitus pi
taisi myyntipuun liikkeella sa
malla tapaa kuin myyntiveron 
ylimaarainen vahennys tai 
metsapalstoille langetettava 
kiinteistovero. · 

Hoitaakseen lainojaan saan
nollisesti rnetsan kasvattaja 
hakkaisi ja myisi puuta vuosit
tain. Metsanhoitolainan kas
vattama puu virtaisi teollisuu
delle vakaasti, verojarjestel
masta riippumatta. 

Veli Pohjonen 
dosentti 

maatalous- ja metsatieteiden 
tohtori 
Vantaa 
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Lainoituksesta potkua metsanhoitoon 

V
uonna 2002 Suo
messa oli 442 166 

yksityista metsa
loa, tavallisen ve
ronmaksajan 

omistamaa ja vaalimaa metsa
palstaa. Niilla kasvaa paaosa 
metsateollisuuden vuosittain 
· tarvitsemasta puusta. 

Metsapalstojen merkitys 
kansantaloudelle on niin suu
ri, etta jo kymmenien vuosien 
ajan yhteiskunta on kannusta
nut metsanhoitoa erilaisin 
porkkanoin. 

Tarjolla on ollut seka heh
taaritukea etta halpakorkoista, 
pitkakestoista lainaa. Metsan-
1,,.,;r1nn tu ki- ia lainarahat kas-

"Metsan kasvattajalle 
laina on sijoitus 
tulevaan tuotantoon, 
ja se luo 
yrittamiseen 
jannetta." 

min kuin tuki. Metsan kasvat
tajalle laina on sijoitus tule
vaan tuotantoon, ja se luo 
yrittamiseen jannetta. 

Metsan kasvattaja maksaa 
lainansa aikaa myoten takaisin. 
Valtio saa korkotukea lukuun 
ottamatta omansa pois, ja saa
minen on varma. Lainan va-

Kansantalouden oppinut 
taas toteaa vain, etta laina 
muuntuu metsatalouden yli
jaamaksi. 

Ylijaama muuntuu tuoreek
si, tuottavaksi tyoksi. Se tyo 
kestaa vuodesta toiseen, niin 
kauan kuin metsanhoidon lai
noja on kuoletettava. 

Metsanhoidon lainoituksen 
neljas etu liittyy myyntipuun 
virtaan. Loppukesalla 2003 

puukaupat alkoivat kanger
rella, ja lahivuosien kaupan
kayntia ennustetaan tah
meaksi. 

Taustalla on Esko Ahon hal
lituksen 1993 ajama metsave
rotuksen muutos pinta-alave
rosta myyntiveroon. 

Muutokseen kuuluu 13 vuo
den ylimenokausi. Pinta-alave
rotetuilta metsapalstoilta on 
viime vuosina myyty ylime-

nokauden puuta teollisuudelle 
reippaasti, mutta kauppatahti 
nayttaa nyt hiipuvan. 

Vuoden 2005 jiilkeen metsa
kaupat voivat hyytya lisaa, 
kun kaikkea puuta aletaan ve
rottaa suoraan myyntihin
nasta. 

Metsaala on syysta huolis
saan siita, etta puun virta met
sapalstoilta teollisuuteen ty-

rehtyy. Ongelmaan on esitetty 
ratkaisuksi veronvahennyksia. 
Metsaprofessori Matti Kark
kainen arveli taannoin, etta 
puun myynti jatkuisi, jos met
sapalstaansa avohakkaava ja 
silta tukkipuuta myyva saisi 
vahentaa maanmuokkauksen 
ja metsanviljelyn kulut puun 
myyntiverosta kaksinkertai
sina. 

Ylimaaraisen vahennyksen 
ovat torjuneet muun muassa 
valtiosihteeri Raimo Sailas 
valtiovarainministeriosta ja 
metsajohtaja Antti Sahi 
MTK:sta. Viime tingan vero
jarjestely sopii huonosti met
sayrittamisen pitkaan linjaan. 
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