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Lausunto metsäerän jako-osuuden perusteiden muuttamisesta
KHALL § 130

Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Tytti Määttä puh. 044 725 5222 ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh. 044 725 5222.
Valtiovarainministeriö on pyytänyt verkkosivuillaan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verontilityslain 5 a ja 13 §:n muuttamisesta. Kyseiset lainkohdat liittyvät kuntien yhteisöveron metsävero-osuuden jakamiseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan siten, että sitä sovellettaisiin vuoden 2019 alusta lähtien.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että jaettaessa kuntien
yhteisöveron metsävero-osuutta yksittäisille kunnille kunnan metsäerän laskennassa
kaikki metsähehtaarit olisivat maakunnittain yhdenmukaisesti arvostettuja. Samalla
luovuttaisiin jaottelemasta kunnan alueella sijaitsevia metsähehtaareja metsätalouskäytössä oleviin ja luonnonsuojelualueilla sijaitseviin metsämaihin.
Yksittäisen kunnan metsäerän laskentaerän laskentaperusteena olisi kunnan metsähehtaarien kokonaismäärän suhteellinen osuus maakunnan vastaavasta hehtaarimäärästä. Lisäksi esitykseen sisältyy lakiteknisiä muutoksia.
Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2019 yhteisöveron jako-osuuksien laskennassa.
Lausunnot pyydetään lähettämään torstaihin 21.6.2018 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Sähköpostin otsikkoon toivotaan
maininta ”Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi verontilityslain 5 a ja
13 §:n muuttamisesta VM070:00/2018”.
Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston verkkosivuilla
(http://valtioneuvosto.fi/hankkeet). Jos lausuntonne sisältää salassa
pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat
sekä niiden JulkL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen
lausuntoon.
Lisätietoja antavat finanssineuvos Elina Pylkkänen, puh. 02955 30254 ja
neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, puh. 02955 30052,
etunimi.sukunimi@vm.fi.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon. LIITE.
Päätös:
Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkistetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettuna aikana
12.6.2018 alkaen www.kuhmo.fi nähtävänä olevasta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Kuhmossa 12.6.2018
Virallisesti __________________________________
Juhana Juntunen
pöytäkirjanpitäjä
Liitteet
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Kuhmon kaupungin lausunto metsäerän jako-osuuden perusteiden muuttamisesta
Valtiovarainministeriö on pyytänyt verkkosivuillaan lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
verontilityslain 5 a ja 13 §:n muuttamisesta. Kyseiset lainkohdat liittyvät kuntien yhteisöveron metsäveroosuuden jakamiseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan siten, että sitä sovellettaisiin vuoden 2019 alusta
lähtien.
Kuhmon kaupunki pitää tärkeänä, että metsäerän jakamista uudistetaan. Uudistus pitää tehdä kuitenkin
siten, että metsävaltaiset pohjoisen ja Kainuun kunnat saavat asianmukaisen kompensaation alueelta
hakattavien metsien tuotosta.
Metsähallituksen hakkuusuunnite koko maassa on kuusi miljoonaa kuutiota, josta hakataan pelkästään
Kuhmossa 430 000 kuutiota ja koko Kainuussa 1,3 miljoonaa kuutiota. Kuhmosta hakataan siis noin
seitsemän prosenttia kaikesta Metsähallituksen puusta ja korjataan näin ollen noin 8,4 miljoonan euron
liikevoitto. Tällä hetkellä Metsähallitus tekee runsaan sadan miljoonan euron liikevoittoa, ja se on tarkoitus
nostaa 120 miljoonaan vuonna 2020. Luontopalveluiden rahoitus peruspalveluvarustuksen ylläpitoon on
Kuhmossa noin 80 000 euroa.
Metsäerän jako-osuus muuttui radikaalisti kun pinta-alaverotuksesta siirryttiin pois. Uudessa mallissa
metsäerän tuloutuksen jakopohjana on tarkoitus käyttää keskimääräistä maakunnallista
bruttokantorahatuloa jaettuna kunnan metsähehtaareilla. Laajoissa maakunnissa keskimääräinen
bruttokantorahatulon määrä on huono mittari haettaessa sopivaa mallia metsäerän jako-osuuden
perusteeksi.
Nykylaissa on viittaus metsäkeskuksiin ja viittaus on ongelmallinen. Luonnonvarakeskus on kuitenkin
laskenut tiedot tätä tarkoitusta varten vuosittain. Alueellisten metsäkeskuksien ja maakuntien alueet
vastaavat toisiaan suurimmassa osassa maata. Pohjanmaalla ja Kainuussa ja jossain muissa yksittäisissä
kunnissa ei kuitenkaan ole näin. Näillä alueilla osa kunnista siirtyy uuteen alueeseen ja kyseisen alueen
bruttokantoraha tulot per metsähehtaari eroaa metsäkeskuksittain lasketusta. Kainuussa tämä tarkoittaa
usealle kunnalle muutosta. On siis edelleen mahdollista jakaa osuus muutoin kuin maakuntiin perustuen.
Metsäerän laskentakaavan muutoksen vaikutus Kuhmon kaupungin talouteen on merkittävä. Lausunnon
liitteessä on laskettu metsäerän suhteellinen osuus verovuosien 2016-2018 osalta.
VM laskelmien mukaan esitetty metsäerän laskentatavan muutos vähentäisi Kuhmon kaupungin
yhteisöverokertymää n.10€/asukas vuositasolla. Esitetty muutos luonnonsuojelumetsien osalta lisäisi
verokertymää 1,16 €/per asukas, mutta siirtyminen metsäkeskusperusteisesta laskennasta
maakuntatason laskentaan taas vähentäisi -11,25 € /asukas.
Hyvää suunnitellussa muutoksessa on se, että suojelumaat on huomioitu metsäerän tuloutuksessa.
Tämä on kuitenkin valitettavasti esityksen ainoa konkreettinen parannus nykytilaan verrattuna. Emme
missään tapauksessa voi hyväksyä sellaista muutosta perusteiden muutokseen, joka entisestään heikentää
kuntamme saamaa tuloa alueeltamme myydyistä metsistä. Uusi laskentamalli ei tuo mitään parannusta
nykytilaan. Valtiovarainministeriön virkamiehet olivat valmistelleet hyvän esityksen metsäerän jakoosuuden muuttamisesta jo syksyksi 2016. Ilmeisesti poliittista syistä kyseistä muutosta ei viety läpi.
Metsäerän tuloutusperusteeksi tulee valita yksinkertainen ja selkeä malli. Kuhmon kaupunki esittää, että
mallin pohjana käytetään prosentuaalista tuloutusta, jossa kunnan alueella tehtävien hakkuiden
nettotuloista tuloutetaan 25 prosenttia takaisin sijaintikuntaan. Tällöin oikeudenmukaisuus toteutuu ja

pohjoisen metsävaltaiset kunnat säilyttävät elinmahdollisuutensa. Samalla Metsähallituksen toiminta
alueella säilyttää sosiaalisen toimilupansa.
Kuhmon kaupunki vastustaa metsäerän jako-osuuden osuuden perusteiden muuttamisesta ja esittää,
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jotta saadaan todellinen positiivinen muutos
nykytilaan.
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