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                   Liite 1 
 
 

Metsäkeskusten maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet 

1) Metsälain (1093/1996) 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänkäyttöilmoitus;  
2) metsälain 14 a §:n 1 momentissa tarkoitettu taimikon perustamisilmoitus; 
3) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunnitelma; 
4) metsälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista 

rajoituksista; 
5) metsälain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu päätös uuden puuston aikaansaamista koskevan 

velvoitteen raukeamisesta; 
6) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa; 
7) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite ja 2 momentissa tarkoitettu 

päätös vakuuden asettamisesta; 
8) metsälain 16 §:ssä tarkoitetun käsittelykiellon antaminen ja purkaminen; 
9) metsälain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös korjaavista toimenpiteistä, uhkasakon 

tai teettämisuhan asettamisesta; 
10) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996, jäljempänä rahoitus-

laki) tarkoitetut rahoituspäätökset; 
11) päätös rahoituslain 18 §:ssä tarkoitetun hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden lakkaami-

sesta ja lainan enemmästä perinnästä luopumisesta; 
12) rahoituslain 28 §:ssä tarkoitettu päätös rahoituksen peruuttamisesta ja maksetun tuen ta-

kaisinperinnästä ja lainan irtisanomisesta; 
13) rahoituslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen metsäluonnon hoitohankkeiden suunnit-

telu ja toteutus; 
14) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjal-

linen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös; 
15) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysrekisteriin; 
16) yhteismetsälain (37/1991) 33 §:n  mukainen yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastajan 

valitseminen; 
17) yhteismetsäasetuksen (767/1999) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto; 
18) maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 20 §:n 1 momentissa verovelvolliselle ja vero-

viranomaiselle annettava todistus tuloverolain 14 ja 14 a §:ssä säädetyistä veronhuojennuksen 
edellytyksistä, metsänomistajalle annettava todistus ensiharvennuksen edellytyksistä ja 20 §:n 
2 momentin mukainen verovelvolliselle ja veroviranomaiselle annettava lausunto 
maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdassa tarkoitettujen menojen 
määristä ja niiden vähennyskelpoisuuden edellytyksistä; 

19) varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus;  
20) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 9 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu päätös;  
21) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen (1046/1991) 2 §:n 1 

momentissa tarkoitettu ilmoitus maanomistajalle, 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedoksianto, 
4 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto sekä 5 
§:n 1 momentissa tarkoitettujen teettämiskustannusten takaisinperintä; 

22) metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta annetun asetuksen 
(1045/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu metsäntutkimuslaitoksen avustaminen; sekä 

23) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen (1162/2000) 5 §:ssä tarkoitettujen  
korvauspäätösten tekeminen. 
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                   Liite 2 

Metsäkeskusten kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet 

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemus hylätään. Jos 
hylkäävän päätöksen omakustannusarvon mukainen maksu on pienempi kuin kiinteä maksu, 
peritään omakustannusarvon mukainen maksu. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia 
kustannuksia, jotka peritään erikseen. Maksut ovat seuraavat: 
 

1) luvan myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä mää-
räajasta poikkeamiseen 

 
  330 mk 

2) metsälain (1093/1996) 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioi-
keuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen, maksu hakemusta kohden 

 
  750 mk 

3) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996), jäljempänä 
rahoituslaki, 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen 
muuttamiseen tai poistamiseen, maksu hakemusta kohden 

 
 
  750 mk 

4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös, maksu osa-
kaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökoko-
naisuutta kohden 

 
 
   150 mk 

5) ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä koko-
uksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin, maksu osakasta koh-
den 

 
     40 mk 

6) metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen 1 000 mk 
7) päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta 

— maksu määräytyy metsämaan pinta-alan perusteella  
— vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 
8 §:ssä tarkoitettuja vyöhykkeitä 
— pienin perittävä maksu on 500 markkaa 
— maksu voi olla enintään 80 000 markkaa metsäkeskusta kohden 
 
I vyöhyke 
II vyöhyke 
III vyöhyke 
IV vyöhyke 
 

Maksua tulee tarvittaessa alentaa niin, että se on kohtuullinen etenkin suhtees-
sa niihin metsänhoitomaksuihin, jotka alueelta arvion mukaan perittäisiin. Mak-
sua voidaan alentaa väheneviä kustannuksia vastaavasti esimerkiksi silloin, kun 
hakijalla on ollut neljännesmaksuoikeus ja silloin, kun alueen käyttötapa ei vas-
taa metsäveroasetuksen (1208/1991) luokittelua. 

 
 
 
 
 
 
 
    10 mk/ha 
      6 mk/ha 
      2 mk/ha 
      1 mk/ha 
 
 
 

8) metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös    300 mk 
9) todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittami-

seksi 
 
     70 mk 

10) todistus suullisesta pyynnöstä puutavaramittausta koskevan asian saattami-
seksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi 

 
     70 mk 

 


