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 Näin onnistut metsätilan  

sukupolvenvaihdoksessa! 

Metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Suomessa ylivoimaisesti 

suurin metsänomistajaryhmä olette te, yksityiset metsänomistajat. Metsänomistajien keski-

ikä nousee jatkuvasti, ja keskimääräinen tilakoko on pienenemään päin. Suomalainen met-

säteollisuus on murroksessa, mutta silti se tarvitsee tulevaisuudessakin hyvälaatuista puuta 

järkevissä korjuukokonaisuuksissa.  

Hyvissä ajoin tehty metsätilan sukupolvenvaihdos antaa nuoremmalle sukupolvelle mahdol-

lisuuden harjoittaa metsätaloutta. Aikaisin tehty sukupolvenvaihdos takaa metsäomaisuu-

den säilymisen tuottavana ja arvokkaana kokonaisuutena ilman katkoksia. Metsätilan suku-

polvenvaihdokseen on olemassa monia eri keinoja.  

Nyt on hyvä aika aloittaa tulevaisuuden suunnittelu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammattilaiset apunasi 

Metsätilan sukupolvenvaihdokset ovat aina yksilöllisiä tapauksia. Tämän 

vuoksi niihin kannattaa varata riittävästi aikaa ja avuksi osaava ammattilai-

nen. Metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskus, metsäfirmat, pankit ja muut ai-

heeseen perehtyneet toimijat osaavat auttaa yksilöllisesti juuri sinua.  

 

Kenelle ja miten 
sinun metsäsi 

siirtyvät? 

Perintö 

Perintökaaren 
mukaan  

Testamentin 
kautta 

Muut 
omaisuuden 
siirtokeinot  

Kauppa Lahja  
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Perintökaaren mukaan vainajan 

perivät aina ensisijaisesti hänen 

rintaperillisensä.  

Avio-oikeuden nojalla puoliso on 

oikeutettu saamaan metsäomai-

suudesta puolet, mikäli kumppa-

neilla ei ole keskinäistä avioehto-

sopimusta.  

 

Metsäomaisuuden siirtämisen keinot 

Perintö 

Hyvissä ajoin aloitetussa sukupolvenvaihdoksessa seuraava sukupolvi saadaan opastettua 

jo ennalta metsänomistajuuteen. Tavallisemmin metsäomaisuus siirtyy perintönä seuraavil-

le sukupolville. Perinnön jakautuminen ja perinnönjakosäädökset perustuvat lakiin nimeltä 

perintökaari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinnön jättäjän ja saajan on myös syytä pohtia verotuksellisia asioita. Perintöveron määrä 

vaihtelee suuresti riippuen metsäkiinteistön arvosta ja sukulaissuhteista. Ajantasainen met-

säsuunnitelma tai metsänarvio auttaa metsäkiinteistön käyvän arvon selvittämisessä. Suku-

laisten välisissä kaupoissa ja kiinteistön lahjoituksissa Verohallinto vaatii usein metsäam-

mattilaisen arvion kiinteistön arvosta.  

Perintöverotaulukot jakaantuvat kahteen luokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat 

tavallisemmin perilliset ylenevässä ja alenevassa polvessa sekä aviopuoliso. Toiseen vero-

luokkaan kuuluvat muut sukulaiset sekä vieraat. Alle 20 000 € perinnöistä ei tarvitse mak-

saa perintöveroa. Lisäksi huomioidaan puoliso- ja lapsivähennykset, joita voi tehdä perin-

nöstä. Perintöveron määrän voit tarkistaa perintöverolaskurilla Verohallinnon verkkosivuilla 

osoitteessa www.vero.fi/perintöverolaskuri tai alueesi verotoimistosta.  

 

Pyri säilyttämään metsätila yhtenäisenä perinnön jälkeen, sillä näin varmistetaan kannatta-

va metsätalous. Ennakoi tulevaa perillisten kanssa ja keskustele mahdollisista vaihtoeh-

doista. Ennakoi mahdolliset perinnönsaajien riitatilanteet ja pyri etsimään ratkaisu elinai-

kanasi. Mikäli sinulta jää käyttämätöntä metsävähennystä, saavat perillisesi käyttää sen 

saadessaan puunmyyntituloja metsästä. 

Rintaperilliset 

•Lapset 

•Lapsenlapset  

Puoliso 

(Naimisissa eikä 
rintaperillisiä) 

Vanhemmat 

-> Sisarukset 

Isovanhemmat 

-> Sedät ja tädit 

(Serkut eivät peri) 

Valtio 
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Testamentti 

 

Perinnönjako etenee aina perintökaaressa määrätyn perimysjärjestyksen mukaan, mikäli ei 

tehdä testamenttia. Testamentilla pystytään vaikuttamaan perinnön jakaantumiseen. Tes-

tamentti on kahden henkilön todistama asiakirja, jonka avulla pystytään määräämään perin-

nöstä. Testamentin avulla perinnönjättäjä pystyy vaikuttamaan perintöverojen määrään ha-

jauttamalla perintöään sekä esimerkiksi sulkemaan pois lastensa aviopuolisoiden avio-

oikeuden sukutilaan. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan, joka on puolet normaalista 

perinnöstä.  

 

Perintöveroluokat 1.1.2015 alkaen 

I Veroluokka 
 

II Veroluokka 

Perinnön arvo 
Vero alarajan 

kohdalla  

Veroprosentti 
ylimenevästä 

 osasta 
 

Perinnön arvo 
Vero alarajan 

kohdalla  

Veroprosentti 
ylimenevästä 

 osasta 

 20 000 - 40 000     100 € 8 % 
 

 20 000 - 40 000     100 € 21 % 

 40 000 - 60 000   1 700 € 11 % 
 

 40 000 - 60 000   4 300 € 27 % 

 60 000 - 200 000   3 900 € 14 % 
 

 60 000 -1 000 000   9 700 € 33 % 

200 000 -1 000 000  23 500 € 17 % 
 

1 000 000 -              319 900 € 36 % 

1 000 000 -              159 500 € 20 % 
     

Testamentit jaetaan kolmeen päätyyppiin: 

1. Täysi omistusoikeustestamentti 

2. Rajattu omistusoikeustestamentti 

3. Elinikäinen käyttö- tai hallintasoikeustestamentti 

Täydessä omistusoikeustestamentissa testamentin saaja saa käyttää omaisuutta ja sen 

tuottoa itse eikä hänen omistustaan ole rajoitettu millään tavalla. Rajatun omistusoikeustes-

tamentin edunsaajana on usein metsänomistajan puoliso, joka saa omistusoikeuden met-

säomaisuuteen. Rajoittavana tekijänä on, ettei puoliso saa tehdä kyseisestä omaisuudesta 

testamenttia, vaan omaisuus menee hänen jälkeensä toissijaissaajalle esimerkiksi heidän 

lapsilleen. Elinikäisissä käyttö- ja hallintaoikeustestamenteissa perintöverojen määrää pys-

tytään laskemaan, mutta ne saattavat tulevaisuudessa vaikeuttaa metsätalouden harjoitta-

mista. Kyseisissä tapauksissa metsäkiinteistön omistaja voi olla esimerkiksi lapsi tai nuori, 

mutta metsän käyttöoikeuden omistaa puoliso. Seuraava sukupolvi ei kyseisessä tapauk-

sessa pysty vaikuttamaan metsien käyttöön eikä saa metsätuloja käyttöönsä. Metsätalou-

dellisesti ajatellen varsinainen sukupolvenvaihdos ei toteudu ja metsänhoidossa tulee hel-

posti vuosien tauko. 

Testamentin teossa kannattaa käyttää apuna ammattilaisia kuten lakimiehiä, 

jotta kukaan ei jälkikäteen pysty kyseenalaistamaan testamentin sisältöä.   
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Mikäli omistat muutakin omaisuutta kuin metsää, voit lahjoittaa metsän yhdelle perilliselle 

ja muille perillisille esimerkiksi osakkeita tai rahaa. Näin metsätilaa ei tarvitse pirstoa ja 

perillisiä kohdellaan tasapuolisesti. Keskustele lisäksi lahjoituksen saajan kanssa ja selvitä 

onko hän valmis ottamaan lahjan vastaan ja maksamaan siitä mahdollisen lahjaveron. 

Muista myös, että käyttämätön metsävähennys siirtyy uudelle omistajalle lahjassa. Tämä 

tuo huomattavaa verotuksellista hyötyä jatkajalle.  

 

Lahja ja ennakkoperintö 

 

Voit myös siirtää metsäomaisuutta seuraaville sukupolville lahjoituksena, mutta lahjoituksen 

saaja joutuu maksamaan siitä lahjaveroa. Tällöin lahjan saajan tulee tehdä lahjaveroilmoi-

tus 3 kuukauden kuluessa Verohallintoon. Ilman veroa pystyt lahjoittamaan alle 4000 € ker-

ralla kolmen vuoden välein. Lahjavero määräytyy perintöveron tavoin omaisuuden arvon ja 

sukulaisuussuhteiden mukaan. Lahjaveron määrän voit tarkistaa lahjaverolaskurilla Vero-

hallinnon verkkosivuilla www.vero.fi/lahjaverolaskuri tai alueesi verotoimistosta. Lisäksi lah-

javerosta voit pyytää perintöveron tavoin ennakkopäätöstä Verohallinnolta. 

Lahjaluonteiseksi kaupaksi mielletään kauppa, jonka kauppahinta alittaa 75 % tilan käyväs-

tä arvosta. Tällöin ostaja joutuu maksamaan lahjaveroa ostohinnan ja käyvän arvon välises-

tä osasta. Kiinteistön lahjoituksesta tulee tehdä aina lahjakirja, jonka kaupanvahvistaja vah-

vistaa. Tässä määritellään lahjan ehdot ja mahdolliset hallintaoikeuden pidätykset. Ohjeita 

lahjakirjan tekoon kannattaa kysyä esimerkiksi lakimieheltä.  

Ennakkoperintö ei ole erillinen omaisuudensiirtokeino, kuten esimerkiksi kauppa. Ennakko-

perintö on lahja ja sitä verotetaan lahjaverosäädösten mukaan. Lahjakirjassa tulee olla mai-

ninta siitä, onko kyseinen lahja ennakkoperintöä vai ei. Mikäli et ilmoita tätä lahjakirjassa, 

lahjoitus mielletään saajan ennakkoperinnöksi. Tällöin lahja vähennetään perinnönjaossa 

perillisen perintöosasta, koska tavoitteena on kaikkien perillisten tasapuolinen kohtelu. Pe-

rillinen ei kuitenkaan joudu maksamaan perintöveroa lahjaveron lisäksi.   

Mikäli haluat lahjoittaa metsäomaisuuttasi, etene näin: 

 Teetä metsäarvio metsäammattilaisella. 

 Mieti hallintaoikeuden pidättämistä (alentaa veroa, mutta saattaa hankaloittaa uuden 

omistajan metsätalouden harjoittamista) 

 Ota yhteys alan ammattilaiseen  

 Hän neuvoo ja hankkii tarvittavat asiakirjat (lainhuutotodistus, rasitustodistus, 

kiinteistörekisteriote) 

 Lahjakirjan laadinta 

Lahjoituksen saaja: 

 Tekee lahjaveroilmoituksen 3 kk:n kuluessa 

 Hakee lainhuudon omiin nimiinsä 
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Ennen kauppaa ota yhteys alan asiantuntijaan, jonka avulla selviävät kaupasta aiheutuvat 

kulut. Lisäksi tulee selvittää kiinteistöä koskevat rasitteet. Kauppakirja on pakollinen viralli-

sen kaupanvahvistajan tekemä asiakirja, joka pitää tehdä metsätilakaupoista. Kaupanteon 

jälkeen uuden omistajan tulee hakea lainhuutoa 6 kk kuluessa, jolla omistusoikeuden kirja-

taan hänelle. Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta. 

 

Sukupolvenvaihdos kauppana 

Metsätila tuo omistajalleen taloudellista turvaa ja jollekin koko elannon. Myymällä metsätila-

si varmistat saamillasi myyntituloilla toimeentulosi myös tulevina vuosina. Seuraava suku-

polvi saa käyttöönsä metsävähennyksen, jonka avulla he pystyvät pienentämään puun-

myynnistä saatavien pääomatulojensa verojen määrää. Metsävähennyksen suuruus on  

60 % metsäkiinteistön hankintamenosta. Metsävähennyspohjaa eivät ole kiinteistön muka-

na tulleet mahdolliset rakennukset ja rantatontit, vaan ainoastaan metsäomaisuus ja sen 

hankintameno. Metsävähennyksen merkitys korostuu runsaspuustoisella tilalla.  

Tilakaupan voi tehdä käyvällä arvolla tai 

lahjaluonteisena. Kauppahinnasta, joka 

on yli 75 % käyvästä arvosta, ei tarvitse 

maksaa lahjaveroa. Tällöin puhutaan käy-

vän arvon kaupasta. Sukupolvenvaihdos-

tilanteissa tulee usein esille lahjaluontei-

nen kauppa. Tällöin metsätilan kauppa-

hinta on alle 75 % käyvästä arvosta. Lah-

jaluonteisissa kaupoissa joudutaan mak-

samaan lahjaveroa kauppahinnan ja käy-

vän arvon välisestä summasta. Lahjaluon-

teisen kaupan jälkeen uuden omistajan 

tulee tehdä lahjaveroilmoitus ja lahjoitta-

jan luovutusvoiton veroilmoitus.   

Sukupolvenvaihdoskaupat ovat pääasiassa luovutusvoittoverovapaita. Metsätilakaupasta 

uusi omistaja maksaa aina varainsiirtoveron, joka on 4 % kauppahinnasta. Metsätilan myy-

minen on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi silloin kun metsänomistaja haluaa varmis-

taa oman tulevaisuutensa. Jatkajan kanssa kannattaa ajoissa selvittää metsän hakkuumah-

dollisuudet. Näin saadaan varmuutta ja taloudellista turvaa ostoaikeisiin. Ajantasainen met-

säsuunnitelma auttaa jatkajaa myös tulevaisuudessa. Metsäarvio ja metsäsuunnitelma ovat 

metsäammattilaisen näkemys metsän kunnosta, hakkuumahdollisuuksista sekä mitatusta 

puustonmäärästä.  

Voit auttaa tilan jatkajaa sopimalla maksuaikataulun. Jatkajan tulee maksaa koko kauppa-

hinta, mutta kauppahinta voidaan maksaa osissa ilman mittavaa ulkopuolista lainaa. Tällöin 

jatkaja säästää pankille maksettavissa koroissa ja jatkaja pystyy rahoittamaan metsätilan 

ostoa tasaisella puunmyynnillä. Tämän avulla metsätilan puustopääoma ei pienene merkit-

tävästi kerralla. Tasaiset hakkuut auttavat tulevaisuudessa metsänhoidon jaksottamisessa.  
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Plussat 

 28 % verokanta pääoma-

tuloissa 

 Vaivatonta 

 Tasaiset tuotot 

 Tehokas metsänhoito 

 Suurmetsänomistaja 

 Helppo perustaa tai liittyä 

 

Miinukset 

 Hallinto suhteellisen raskas 

 Ei sovellu omatoimiseen 

metsänhoitoon 

 Suuret hetkelliset tuotot vaikea 

saavuttaa 

 Erotessa et saa välttämättä 

samaa metsätilaa takaisin  

 

Vaihtoehtoja omistusmuotoihin 

Yhteismetsä 

Usein metsänomistuksesta puhuttaessa tulee esille yhteismetsävaihtoehto. Mikäli metsätila 

halutaan pitää yhtenäisenä suvun sisällä eikä yhtä jatkajaa löydy, saattaa yhteismetsän pe-

rustaminen olla ajankohtaista. Yhteismetsää hallinnoidaan osakaskunnan kokouksella ja 

yhteismetsän toimintaa säätelee Yhteismetsälaki. Lain mukaan yhteismetsään kuuluvaa 

aluetta käytetään ja hoidetaan kestävän metsätalouden harjoittamiseen.  

Yhteismetsään liittyminen tapahtuu ottamalla yhteys 

olemassa olevaan yhteismetsään. Yhteismetsän voi 

myös perustaa, jolloin siitä tehdään perustamissopi-

mus. Yhteismetsän osuudet jaetaan omistajilleen 

kiinteistöjen arvojen suhteessa yhteismetsän koko-

naisarvoon. Yleisimmin metsänarvon määrittelyssä 

käytetään summa-arvomenetelmää. 

Selviä etuja yhteismetsäomistusmuodossa omistajil-

leen on 28 % verokanta pääomatuloista. Muuten 

metsänomistajat maksavat tavallisesti 30–33 % veroa 

pääomatuloistaan. Lisäksi pitkään olemassa olleet 

yhteismetsät ovat hyvin motivoituneet tehokkaaseen 

metsänhoitoon ja lisämaiden hankintaan. Näin met-

sät pidetään kasvavassa kunnossa ja yhteismetsä 

kehittyvänä. Lisäksi kannattavuus kasvaa kun hak-

kuut ja metsänhoitotyöt tehdään suurempina koko-

naisuuksina, jolloin karumpien maapohjienkin kan-

nattavuus paranee. Lisäksi osakkaat saavat vuosittain tuottoja ja metsät pysyvät hoidettuna.  

Yhteismetsän varmuus ja helppous saattavat myös aiheuttaa hankaluuksia. Omatoimiseen 

metsänhoitoon kyseinen omistusmuoto ei sovellu. Lisäksi suuria tuloja nopeasti voi olla vai-

kea saavuttaa, koska yhteismetsät usein haluavat kehittyä ja näin jakavat tuloja maltillisesti. 

Ennen yhteismetsän perustamista tai siihen liittymistä kannattaa tutkia säädökset, jotta väl-

tytään yllätyksiltä.     
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Kuolinpesä 

 Kuolinpesä oma verovelvolli-

nen (maksaa verot varoistaan) 

 Tappio vähennetään kuolin-

pesälle tulevista tuloista 

 Kuolinpesän tulot eivät vaikuta 

sosiaalietuuksiin tai opinto-

tukeen 

 Ei metsävähennysoikeutta 

kuolinpesäosuuksien  

kaupassa 

 Asioihin hoidossa oltava kaik-

kien osakkaiden suostumus 

Yhtymä 

 Perinnönjaolla kuolinpesästä  

yhtymäksi  

 Tulot osakkaiden pääomatuloa, 

vero 30–33 % 

 Tappio voidaan vähentää henki-

lökohtaisessa verotuksessa jo 

samana vuonna 

 Metsävähennysoikeus syntyy 

yhtymäosuuksien kaupassa 

 Luovutusvoittoverovapaita  

yli 10 v. omistusajalla, kun  

ostajana lähisukulainen 

 Selkeä omistusmuoto 

Kuolinpesä vai kiinteistöyhtymä 

 

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä omistaa yhdessä kiinteistön. Kuolin-

tapauksissa vainajan varoista muodostetaan kuolinpesä, jonka osakkaita ovat vainajan pe-

rilliset ja mahdolliset testamentin saajat. Metsäomaisuutta voidaan hallita kuolinpesänä eikä 

sitä tarvitse jakaa. Kuitenkin suositeltavaa olisi purkaa kuolinpesä yhtymäksi. 

Kuolinpesät ovat hyvin tavallisia metsäomaisuuden haltijoita. Kuolinpesä on erillinen vero-

velvollinen. Kuolinpesän osakkaat eivät näin maksa henkilökohtaisessa verotuksessaan 

esimerkiksi puunmyynnistä veroja vaan verot tilitetään kuolinpesän varoista. Kuolinpesä on 

hyvä vaihtoehto, jos osakkaat saavat esimerkiksi opintotukea tai sosiaalietuuksia, koska 

kuolinpesän tulot eivät vaikuta niihin. Kuolinpesän osakkaiden tulee olla yksimielisiä esi-

merkiksi puukaupoista.  

Kiinteistöyhtymä syntyy vähintään kahden ihmisen omistaessa metsätilan. Kuolinpesä voi-

daan purkaa perinnönjaolla yhtymäksi, jolloin saavutetaan tiettyjä etuja. Mikäli kiinteistöyh-

tymä tekee tappiota, se vähennetään osakkaan kuluvan vuoden pääomatulojen verotukses-

sa. Mikäli osakkaalla ei ole pääomatuloja, voidaan tappio vähentää ansiotuloista. Kuolin-

pesässä tappio voidaan vähentää vain kuolinpesälle tulleista pääomatuloista tulevan 10 

vuoden aikana. Toisena etuna voidaan pitää yhtymän osakkuuksien ostosta syntyvää met-

sävähennysoikeutta. Kuolinpesän osuudet ovat irtainta omaisuutta, jolloin metsävähennys-

oikeutta ei synny. Yli 10 vuoden omistusajan jälkeen lähisukulaisten yhtymäosuuksien kau-

pat ovat luovutusvoittoverovapaita, joka helpottaa sukupolvenvaihdosasioita. Kiinteistöyh-

tymän osakkaiden omistussuhteiden ei tarvitse olla samansuuruiset. Yhtymän tulot jaetaan 

osakkaille heidän osuuksiensa suhteessa. 
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Kohti metsätilan sukupolvenvaihdosta 

Jokainen metsätilan sukupolvenvaihdos on yksilöllinen, ja parasta vaihtoehtoa metsäomai-

suuden siirtoon on usein vaikea sanoa. Sukupolvenvaihdostapaan vaikuttavat esimerkiksi 

taloudellinen tilanne, metsän rakenne, käyttötarkoitus, jatkajan ja luopujan toiveet sekä mo-

net muut asiat. Metsänomistajien keski-ikä on Suomessa 61 vuotta ja tulevaisuudessa var-

masti vielä korkeampi. Tekemällä sukupolvenvaihdoksen ajoissa alennat metsänomistajien 

keski-ikää ja lisäät mahdollisesti puunmyynti-innokkuutta. Ota lapsesi tai muu mahdollinen 

jatkaja mukaan metsäomaisuuden hoitoon hyvissä ajoin. Useat nuoret ovat kiinnostuneita 

metsästä ja valmiita ottamaan vastuulleen metsätilan hoidon nykyistä aikaisemmin. Näin he 

saavat taloudellista turvaa elämäänsä ja mahdollisuuden hoitaa itsenäisesti arvokasta met-

säomaisuutta. 

Metsätilan arvo kannattaa aina määritellä mahdollisimman lähelle käypää arvoa. Käyvän 

arvon luokittelussa auttavat metsäalan ammattilaiset. Käyvän arvon määrittelyyn on ole-

massa monta tapaa, joista yleisin on summa-arvomenetelmä. Summa-arvomenetelmässä 

lasketaan yhteen puuston arvo, maapohjan arvo, taimikoiden arvo ja nuorenmetsän odo-

tusarvo. Näistä muodostuu kokonaisarvo, josta tehdään kokonaisarvon korjaus. Korjauk-

sessa käytettävään alennusprosenttiin vaikuttavat mm. hakkuumahdollisuudet, hoitotyöt, 

maapohjan ravinteisuus, tieyhteydet ym. Alle 15 hehtaarin tiloilla voidaan käyttää Verohal-

linnon hyväksymää kauppahintoihin perustuvaa hehtaarikohtaista hintaa. Esimerkiksi Pir-

kanmaalla vuonna 2014 hehtaarihinta oli 4100 €. Kyseiset hinnat löytyvät Verohallinnon 

verkkosivuilta tai metsäammattilaisen opastuksella. 

 

Muistilista 

 Aloita ajoissa, niin sinä päätät metsäsi tulevaisuudesta! Näin saat  
siirrettyä myös arvokkaat neuvosi uudelle omistajalle. 

 Etsi halukas jatkaja metsätilallesi. 

 Keskustele perillisten kanssa eri vaihtoehdoista. 

 Ota selvää verotuksellisista seuraamuksista -> pyydä ennakkopäätös  
(Verotuksen ennakkopäätös maksoi vain 350 € vuonna 2014).  

 Huomioi, että verotuksellisesti edullisin ratkaisu ei välttämättä ole paras. 

 Kohtele perillisiä tasapuolisesti. 

 Ennakoi perillisten mahdolliset ristiriitatilanteet. 

 Säilytä metsätilasi tuottavana ja vältä sen pirstoutumista.  

 Suosittelen luettavaksi Havia, Kärkkäinen: Perintömetsä, 2014 

Ota kokenut ammattilainen mukaan suunnitteluun! 
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Oppaassa käytetyt lähteet 

 
M, Kiviniemi & P, Havia 2014. Perintömetsä — sukupolvenvaihdos ja  

yhteisomistus. Metsäkustannus Oy 

H, Jauhiainen 2015. Metsäverokirja. Metsäkustannus Oy 

Verohallinto 

Perintöverotus ja testamentti perintöverosuunnittelussa  

15.10.2014 Virrat. Järj. Veronmaksajain Keskusliitto Ry  

 

Polvelta toiselle –messut  

9.11.2014 Seinäjoki. Järj. Metsänomistus toimivaksi – hanke,  

18 eri organisaatiota  

 

Metsätilan sukupolvenvaihdospäivä  

29.11.2014 Jyväskylä. Järj. Metsäkeskus Keski-Suomen yksikkö,  

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ja Päijänteen metsänhoitoyhdistys  

 

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja yhteisomistuksen purkaminen 

16.12.2014 Seinäjoki. Järj. Länsi-Suomen Puumarkkinoille toimivuutta  

– hanke, Metsänomistajien liitto 

 

 

 

Opas on toteutettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun  

metsätalouden koulutusohjelman opinnäytetyötä. 

Oppaan laatijana toimi Arto Leppämäki. 

Oppaan tiedot perustuvat vuoden 2015 tietoihin. Metsätilan sukupolven-

vaihdokseen liittyvät säädökset saattavat muuttua vuosien varrella. 

Tarkista tiedot alan asiantuntijalta kun aloitat metsätilan sukupolven-

vaihdosprosessia. 


