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The aim of this study was to explore the creation of jointly owned forest and provides 

guidelines for the creation of jointly owned forest and pay attention to details that affect 

the establishment of the decisions made in the forest. Appendix of this thesis is a compi-

lation of all the forms and models needed for the establishment of a forest. In addition, 

work is summarized in a variety of instructions and calculation templates, which allows 

the establishment of the profitability of the forest to find out your forest estate into. 

 

The work ordered by the spouses owned forest holdings is used as an example the for-

mation of the collective. The establishment of a jointly owned forest benefits and their 

profitability has been discussed as a whole in place of the seven forests, which are lo-

cated in three different locations. Example mode allows illustrates the advantages of a 

certain type of state received by the establishment of collective and discussed its profit-

ability as a whole. 

 

Example mode opted for a conclusion that the establishment of the jointly owned forest 

not always the best option. Collective is a good solution if it allows to obtain tax ad-

vantages, or aims to get the benefits due to the size of the forest. Example holding the 

establishment of joint forest may become necessary to come in connection with future-

generation change, if they want to keep forests as a whole and divided into forest assets 

equally among the worthy successors. The establishment of a jointly owned forest 

should be considered and designed on a case-ready simple calculation formulas are not 

available, but own goals and values play an important role and should be taken into ac-

count when making the decision, in order to obtain a well-functioning collective. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Yhteismetsä on aina ollut kiehtova metsänomistamismuoto, johon sain opinnäytetyön 

muodossa syyn tutustua tarkemmin. Tavoitteena oli selvittää yhteismetsän taustoja sekä 

sen hyötyjä ja mahdollisia haittoja sekä haasteita osakkailleen. Tarkoitus oli koota pie-

nimuotoinen tutustumispaketti yhteismetsää harkitsevalle, josta löytyisi yhteismetsän 

perustamisessa tarvittavat liitteet ja lomakkeet sekä ohjeet mm. perustamissopimuksen 

laadintaan ja malliohjesääntö. 

 

Taustatiedon lisäksi on laskettu esimerkkitilan kautta kyseiselle tilalle yhteismetsän 

perustamisen myötä tulevia positiivisia vaikutuksia sekä mahdollisia haittoja. Tarkoi-

tuksena on erilaisin laskelmin selvittää kannattaako kyseisten metsänomistajien luopua 

nykyisestä yksityismetsätaloudesta ja perustaa yhteismetsä omistamistaan metsistä. 

 

Tämä työ sisältää lähdeaineistoihin liittyvää taustatietoa sekä esimerkkitilan, jolla on 

suunniteltu yhteismetsän perustamisen hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Esimerkkitilan 

avulla on laskettu yhteismetsän vaikutuksia omistajiensa talouteen ja yhteismetsän pe-

rustamisen kannattavuutta. Sukupolvenvaihdosta on käyty läpi pintapuolisesti, koska 

sen aika ei ole esimerkkitiloilla vielä pitkään aikaan. Lait ja asetukset sekä verotuskäy-

tännöt ehtivät muuttua ennen kuin konkreettisia sukupolvenvaihdokseen liittyviä kan-

nattavuuslaskelmia tarvitaan. Lisäksi sukupolvenvaihdokseen aikaan tuo oman vivah-

teensa tiloilla harjoitettu maatilatalous, joka muuttaa laskelmat täysin verrattuna puhtaa-

seen metsätilan sukupolvenvaihdokseen. 
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2 YHTEISMETSIEN TAUSTAA SUOMESSA 

 

 

Yhteismetsällä tarkoitetaan tietyille kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, jota käyte-

tään ensisijaisesti kestävän metsätalouden harjoittamiseen (Yhteismetsä on metsänomis-

tajan ja metsän parhaaksi 2012, 1.). Yhteismetsän alueita voidaan käyttää myös muuhun 

tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, mikäli se on taloudellisesti tai jostain 

muusta syystä tarkoituksenmukaista (Matilainen, J. 2016.). Tällaista toimintaa voi olla 

esimerkiksi Kuusamon ja Kemijärven yhteismetsien harjoittamat kalastus- ja metsästys-

lupien myynti, tonttien vuokraus ja myynti sekä mökkien vuokraus (Kemijärven yh-

teismetsä 2016 & Kuusamon yhteismetsä 2016.). 

 

Suomessa yhteismetsiä on perustettu jo 1800-luvun lopulta lähtien ja vuoden 2016 al-

kuun mennessä maassamme oli kaiken kaikkiaan 344 yhteismetsää (Yhteismetsät
1
 

2014.). Suomen vanhin yhteismetsä on perustettu jo vuonna 1887 (Matilainen, J. 2016.). 

Yhteismetsien suosio on kasvanut viime aikoina monista eri syistä, joista yksi tärkein on 

yhteismetsälain muutokset. Ne ovat helpottaneet niin yhteismetsiin liittymistä kuin uu-

sien perustamistakin mahdollistaen samalla verotushyödyt yksityismetsätalouteen ver-

rattuna. (Yhteismetsät
1
 2014) 

 

Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvaa jatkuvasti ja niihin kuuluu jo noin 613000 heh-

taaria metsää, joka on noin viisi prosenttia yksityismetsiemme kokonaispinta-alasta. 

Tämän lisäksi yhteismetsien omistuksessa on niihin liittämättömiä kiinteistöjä yli 39000 

hehtaaria. Osakkaita yhteismetsissämme on noin 25000. (Yhteismetsät
1
 2014) 

 

Yhteismetsät voivat olla hyvin erikokoisia: pienin Suomessa oleva yhteismetsä on noin 

viisi hehtaaria, kun taas suurin, Kuusamon yhteismetsä, sisältää lähes 90000 hehtaaria 

maata. Yhteismetsiä on eniten Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Lapissa. Pinta-alaltaan 

suurimmat sijaitsevat puolestaan Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä. (Yhteismetsät
1
 

2014) Yhteismetsiä on kuitenkin perustettu melko kattavasti läpi Suomen, kertoo 

Maanmittauslaitoksen rekisteri Suomen yhteismetsistä kunnittain tammikuulta 2016 

(Suomen yhteismetsät kunnittain 2016.). 

 

Yhteismetsiä perustamalla saadaan estettyä metsien pirstoutuminen ja saadaan muodos-

tettua suurempia ja tehokkaampia metsäkokonaisuuksia, joiden avulla pystytään lisää-
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mään metsätalouden kannattavuutta (Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän par-

haaksi 2012, 1). Yhteismetsät tarjoavat monia etuja: mm. osakkaiden vaihtuessakin 

metsät säilyvät ehjänä kokonaisuutena, jolloin niiden hoito on hallittua. Yhteismetsän 

rahallinen tuotto on yleisesti ottaen tasaisempaa pieniin yksittäisiin metsätiloihin verrat-

tuna, myös verotukselliset edut ovat yhteismetsän kohdalla paremmat verrattuna muihin 

omistusmuotoihin. (Yhteismetsät
2
 2016) 

 

Suomessa on olemassa erilaisia yhteismetsiä, jotka voidaan jaotella esimerkiksi asutus- 

ja isojakoyhteismetsiin, suvun yhteismetsiin sekä sijoittajien yhteismetsiin. Toki yh-

teismetsiä voidaan jaotella myös perustamistavan mukaan. Näistä eri jaottelutavoista 

huolimatta kaikkia yhteismetsiä ohjaa sama yhteismetsälaki (109/2003). (Susi, A. 2016, 

42) 

 

 

2.1 Yhteismetsän tavoitteet 

 

Yhteismetsä on osakastilojen hyväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen tarkoitet-

tu tilojen yhteinen alue. Kaikki yhteismetsät ovat yksityismaita eikä niillä ole mitään 

julkisoikeudellisia velvoitteita. Yhteismetsälain mukaisesti metsää on ensisijaisesti käy-

tettävä kestävän metsätalouden harjoittamiseen sisältäen taloudellisen, ekologisen kuin 

sosiaalisenkin kestävyyden. Yhteismetsän osakkaat päättävät millä painotuksilla heidän 

yhteismetsässään näitä eri osa-alueita huomioidaan. (Yhteismetsät
1
 2014) 

 

Kun yhteismetsää hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti, takaa suunnitelmallisuus 

tasaisen ja jatkuvan tuoton. Koska yhteismetsää hoidetaan suurempana yksikkönä, luo 

se mahdollisuuden taloudellisten etujen saavuttamiselle. Myyntipuulle on mahdollisuus 

saada parempaa hintaa tarjottaessa suurempia alueita hakkuuseen, hankinnoille voidaan 

saada pienemmät yksikkökustannukset ja myös hoitotöitä pystytään kilpailuttamaan 

mielekkäinä kokonaisuuksina. Näin yhteismetsän kannattavuutta saadaan parannettua 

verrattuna metsätalouden harjoittamiseen pienissä yksiköissä. Yhteismetsän kasvaessa 

ja sen ollessa maantieteellisesti yhtenäinen laajenee myös alueen virkistys- ja metsäs-

tysmahdollisuudet. (Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän parhaaksi 2012, 2) 

 

Yhteismetsästä ei yleensä ole saatavilla nopeaa suurta tuottoa ilman yhteismetsäosuuden 

myymistä. Osakkaan omatoimiselle metsätyölle, hankintahakkuulle sekä kotitarvepuun 
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otolle on myös omat rajoituksensa, koska osakkaalla ei ole erityistä oikeutta omaan 

metsään omistusluonteen muututtua. Yhteismetsässä on hallintokustannuksia, joita ei 

yksityismetsätaloudessa samalla tavoin ole. Ja samoin hallintomalli aiheuttaa omia 

haasteitansa yhteismetsissä. Suurissa yhteismetsissä oman äänen kuuluviin saaminen 

riippuu oman osuuden koosta ja sen tuomasta äänivallasta sekä mahdollisesta äänileik-

kurista kokouksissa. On myös muistettava, että yhteismetsäosuuden kaupasta ei synny 

metsävähennysoikeutta. (Matilainen, J. 2016) Yhteismetsässä tapahtuva toiminta perus-

tuu aina vahvistettuun ohjesääntöön sekä yhteismetsälakiin (Yhteismetsän toiminta 

2016.). 

 

Osakkuus yhteismetsässä on varsin vaivaton tapa omistaa metsää. Suurissa yhteismet-

sissä ylijäämä antaa osakkaille tasaista ja jatkuvaa tuottoa omaisuudesta. Yhteismetsästä 

ei kuitenkaan ole saatavissa hetkellisiä suuria tuloja luopumatta omistuksesta. Koska 

yhteismetsän hallinto aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia, ei kovin pienistä metsälöistä 

ole järkevää muodostaa yhteismetsää. (Mitä hyötyä on yhteismetsään liittymisestä? 

2015) Yhteismetsä on hyvä ratkaisu omistusmuotona, jos tavoitteena on aktivoida ja 

selkeyttää päätöksentekoa yhteisomistuksessa. Myös sellaiselle metsänomistajalle, jolla 

ei ole aikaa tai halua paneutua metsäomaisuutensa hoitoon, mutta on omaisuutta niin 

paljon, että hallinnollisten palvelujen ostaminen on taloudellisesti järkevää, on yhteis-

metsä hyvä ratkaisu. Yhteismetsän avulla voidaan pirstoutunut metsäomaisuus yhdistää 

kannattavaksi ja kehityskelpoiseksi metsätalousyksiköksi. (Yhteismetsän perustaminen 

2016) 

 

Yhteismetsän toiminnan tavoitteet ja niiden painoarvo määritellään ohjesäännössä. Jos 

yhteismetsän tavoitteena on nopea laajentuminen, tulee sen näkyä myös ohjesäännön 

sisällössä toisin kuin jos päätavoite on esimerkiksi suvun metsien säilyttäminen yhtenä 

kokonaisuutena tulevaisuudessa. Ohjesäännön sisältö on melko tarkkaan yhteismetsä-

lailla säännelty, mutta mm. tavoitteiden omia painotuksia sinne on mahdollista kirjata, 

jotta ohjesääntö on mahdollisimman hyvin osakaskuntaa palveleva. Ohjesääntöä laadit-

taessa on syytä tehdä se huolellisesti, jottei jouduta muuttamaan ohjesääntöä, joka on 

itsessään melko raskas prosessi. (Linnala, J. 2016) Yhteismetsä tarjoaa osakkailleen 

paitsi toimivan hallintomallin myös laajat virkistyskäyttömahdollisuudet (Susi, A. 2016, 

42.). 
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2.2 Yhteismetsän verotus 

 

Yhteismetsä on tuloverolain 5 §:n mukaisesti yhteisetuus, jota verotetaan erillisenä ve-

rovelvollisena ja yhteismetsän veroista vastaa sen osakaskunta. (Yhteismetsän verotus 

2014, 3.) Tästä johtuen ovat ylijäämän jako-osuudet osakkaille verotonta tuloa, koska 

yhteismetsä on verot jo tuloista maksanut (Matilainen, J. 2016.). Yhteismetsät maksavat 

puun myynnistä myyntituloveroa, joka on alhaisempi kuin yksityismetsätalouden pää-

omatulovero. Yhteisetuuden maksama myyntitulovero on 28 %, kun yksityismetsäta-

loudessa pääomatuloveroprosentti on vuodesta 2016 alkaen ollut puun myynnistä 30 % 

30000 euron tuloihin saakka ja 34 % tämän ylimenevältä osalta. Isoissa yhteismetsissä 

hyödytään myös suuruudesta, koska mm. isosta leimikosta saadaan usein parempi hinta 

puusta ja korjuun yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti pienemmät. (Susi, A. 2016, 

42.)  

 

Arvonlisäverotuksessa yhteismetsä on kuukausimenettelyssä, ellei hae pidempää ilmoi-

tusjaksoa. Mikäli yhteismetsän vuotuinen liikevaihto on yli 25000€, mutta alle 50000€, 

voi se hakeutua vuosimenettelyyn. Mikäli vuotuinen liikevaihto nousee yli 50000€:n, on 

mahdollista hakeutua neljännesvuosimenettelyn piiriin. Koska yhteismetsää verotetaan 

erillisenä verovelvollisena, eivät sen osakkaat ole vastuussa yhteismetsän veroista. (Yh-

teismetsän verotus 2014, 3 – 4) 

 

Yhteismetsälle kertynyt ylijäämä jaetaan osakkaille yhteismetsäosuuksien suhteessa 

(Yhteismetsä 2015.). Osakkaan yhteismetsän tuloista saamaa osuutta eli ylijäämää ei 

veroteta enää erikseen eikä osakkaan tarvitse tätä saamaansa ylijäämää ilmoittaa omassa 

verotuksessaan. Tästä johtuen myöskään ylijäämän saantiin kohdistuvat osakkaan hen-

kilökohtaiset menot eivät yleensä ole verovähennyskelpoisia kuluja. Tästä poiketen ve-

rotuskäytännössä on mm. yhteismetsäosuuksien hankintaan liittyviä korkomenoja kui-

tenkin hyväksytty verovähennyksiin. (Yhteismetsän verotus 2014, 4) 

 

Yhteismetsällä on lailla säädetty kirjanpitovelvollisuus ja mikäli sen liikevaihto tai sitä 

vastaava tuotto ylittää vuodessa 200000€ seuraa tästä myös tilintarkastusvelvollisuus. 

(Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän parhaaksi 2012, 3) Yhteismetsä saa metsä-

talouden pääomatulojen verotuksessa kuitenkin samat edut kuin luonnolliset henkilöt tai 

kuolinpesät (Mitä hyötyä on yhteismetsään liittymisestä? 2015.). Yhteismetsällä on ve-

rotuksessa käytössään niin metsävähennys kuin menovaraus kuten yksityismetsätalou-
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dessakin. Yhteismetsä maksaa vuosittain veroennakkoa ja sen on tehtävä kuukausittaiset 

arvonlisäveroilmoitukset. Yhteismetsäosuuksien luovutuksista verotetaan kuten muun-

kin kiinteän omaisuuden luovutuksesta. (Matilainen, J. 2016). 

 

Tulot on syytä jaotella tulolähteen mukaan jo kirjanpidossa. Henkilökohtaiseen tuloläh-

teeseen kuuluvat metsätalouden tulot, maa-ainesten myynti, yleensä asuntojen ja liike-

huoneistojen vuokratulot, talletusten ja osuuspääomien korot sekä osingot. Maatalouden 

tulolähteeseen kuuluvat maa-alueiden, mökkien ja metsästyksen vuokratulot sekä mm. 

jäkälän myyntitulot ja pienimuotoinen puunjalostus. Elinkeinotoiminnan tuloa syntyy, 

jos yhteismetsä harjoittaa erillistä liike- tai ammattitoimintaa kuten metsänhoito- tai 

korjuupalvelujen ammattimaista myyntiä. Verovapaata tuloa ovat osakaskunnan saamat 

jako-osuudet muista tai omasta yhteismetsästä sekä luonnonsuojelulain mukaiset korva-

ukset ja veroihin liittyvät korkotulot. Osinkotuloja ei ole säädetty yhteisetuuksille erik-

seen verovapaiksi, joten ne ovat yhteismetsille kokonaan verollista tuloa. Metsätalouden 

tuloiksi katsotaan puunmyyntitulot, metsätalouteen liittyvät vakuutus- ja vahingonkor-

vaukset, kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset tuet sekä muut metsätalouden 

tuet, puun oma käyttö sekä tuloutetut meno- ja tuhovaraukset. (Yhteismetsän verotus 

2014, 10 – 12) 

 

Yhteismetsän hoitokunta tai toimitsija on vastuussa yhteismetsän veroilmoituksen an-

tamisesta, joka annetaan lomakkeella 6 (liite 1.). Nimenkirjoitusoikeuden omaava hen-

kilö allekirjoittaa yhteismetsän veroilmoituksen ja se on jätettävä neljän kuukauden si-

sällä tilikauden päättymisestä. Veroilmoituksen mukana toimitetaan tarvittavat liitelo-

makkeet, joita voi olla mm. lomake 62, jolla annetaan erittely varauksista, arvonmuu-

toksista sekä kuluvan käyttöomaisuuden poistoista. Lisäksi on hyvä jättää liitteenä myös 

veroilmoituslomake 2C, jolla seurataan mm. metsävähennyksen käyttöä. (Yhteismetsän 

verotus 2014, 5 – 6) 

 

Yhteismetsän veroilmoituksen I osa on laskelma verotettavasta tulosta ja sen tulee pe-

rustua kirjanpidon tuottamaan tuloslaskelmaan. Kirjanpidosta saatuun tulokseen lisätään 

verotuksessa vähennyskelvottomat kuluerät sekä poistot ja verovapaan toiminnan tap-

pio. Kirjanpidon tuloksesta puolestaan vähennetään metsävähennys, verovapaat tuotot 

sekä verovapaan toiminnan tulos. (Yhteismetsän verotus 2014, 7) 
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Yhteismetsä maksaa verohallinnon määräämää ennakkoveroa, joka muodostuu arvioitu-

jen tulojen sekä aikaisempien tilikausien verotettavien tulojen perusteella. Yhteismetsäl-

lä on mahdollisuus hakea ennakon muuttamista neljän kuukauden sisällä tilikauden 

päättymisestä. Mikäli yhteismetsän tulot ovat olleet arvioitua huomattavasti suuremmat, 

voidaan maksaa ennakoiden täydennysmaksua neljän kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä, näin vältytään jäännösveron yhteisökorolta. (Yhteismetsän verotus 2014, 

9) 

 

Yhteismetsällä on yksityismetsänomistajan tapaan oikeus tehdä metsätalouden tulois-

taan menovaraus, jonka avulla voidaan jaksottaa tuloja seuraaville vuosille. Menovaraus 

on tuloutettava Etelä-Suomessa seuraavan neljän vuoden aikana, Pohjois-Suomessa 

tuloutus on tehtävä kuuden vuoden kuluessa. Menovarausta voi tehdä enintään 15 % 

metsätalouden pääomatulosta metsävähennyksen jälkeen. Tulojen jaksottamisella pysty-

tään tasaamaan verojen maksua sekä välttämään tappiolle painuvia vuosia. Tuhovarauk-

sen yhteismetsä voi tehdä vakuutus- tai vahingonkorvauksesta tuhoutuneen metsän uu-

distamiskustannuksia vastaavana. Yhteismetsä voi vähentää verotuksessa tuloistaan 

kaikki tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen kohdistuneet menonsa. Yhteismetsän tulee 

tehdä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti poistot, mutta käytännössä 

on hyväksytty tuloverolain mukaiset poistot: metsäojista ja metsäteistä 15 %, metsäta-

louteen liittyvien koneiden, kaluston ja laitteiden 25 % sekä rakennusten ja rakennelmi-

en 6 - 25 % menojäännöksestä. Vähennyskelvottomia poistoja ovat verotuksessa yh-

teismetsään liitettyjen alueiden sekä ostettujen yhteismetsäosuuksien hankintamenot. 

(Yhteismetsän verotus 2014, 13 – 14, 16) 

 

Yhteisetuudella, joksi yhteismetsä määritellään, on yksityismetsän omistajan tapaan 

oikeus tehdä metsävähennys saamastaan metsätalouden pääomatulosta. Verotuksessa 

1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsän hankintamenosta voidaan vähentää 

60 % metsävähennyksenä. Metsävähennysoikeus siirtyy yhteismetsälle, kun siihen oi-

keutettua metsää liitetään yhteismetsään. Yhteismetsäosuuksien hankinnasta ei muodos-

tu metsävähennysoikeutta. Jos esimerkiksi tilakauppaa tehdessä on metsäalueen lisäksi 

kaupan kohteeseen sisältynyt yhteismetsäosuuksia, on niiden hankintameno rajattava 

pois metsävähennyslaskelmista. Metsävähennyksen tekeminen ei poikkea yksityismet-

sätalouden metsävähennyksestä ja tulee vaatia esimerkiksi toimittamalla veroilmoituk-

sen liitteenä 2C-lomake. (Yhteismetsän verotus 2014, 17 – 19) 
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Hankittaessa lisäalueita yhteismetsälle maksaa ostaja kiinteistökaupoissa varainsiirtove-

ron 4 % kauppahinnasta, myös yhteismetsäosuudet ovat kiinteää omaisuutta. Tästä han-

kintamenosta, pl. yhteismetsäosuuden hankinta, muodostuu metsävähennyspohja, joka 

on 60 % hankintamenosta. Varainsiirtoverolain 13 § mukaan varainsiirtoveroa ei tarvit-

se suorittaa, mikäli kiinteistö on saatu vaihtamalla se toiseen kiinteistöön ja vaihto on 

tapahtunut luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisen luonnonsuojelualueen perustami-

seksi. Varainsiirtoverosta voidaan vapauttaa myös, mikäli kiinteistöjen vaihto johtaa 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai metsäkeskuksen antaman todistuksen 

mukaan maa- tai metsätalouden harjoittamisen kannalta olennaisesti sopivampaan tilus-

sijoitukseen. Verotuksellisesti alueen liittäminen yhteismetsäosuuksia vastaan ei ole 

luovutus, joten siitä ei myöskään liittyjän tarvitse maksaa varainsiirtoveroa tai mahdolli-

sia luovutusvoitto- tai lahjaveroa, mutta se ei myös muodosta uutta metsävähennyspoh-

jaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että sekä liitettävän tilan arvo että vastikkeeksi saatavien 

yhteismetsäosuuksien arvot ovat yhtä suuret eikä sopimuksessa ole sovittu muun varal-

lisuuden siirtymisestä tai liittymisen yhteydessä ei makseta rahallisia korvauksia. Liitet-

täessä metsää yhteismetsäosuuksia vastaan edellyttää metsävähennyspohjan siirtyminen 

yhteismetsälle, että liitettävä tila tai määräala on metsävähennyskelpoinen ja siihen 

kohdistuu käyttämätöntä metsävähennyspohjaa eikä liitettävästä metsästä makseta raha-

korvauksia. Mikäli liitettävään alueeseen kohdistuu poisto-oikeuksia kuten tie- tai oja-

hankkeista siirtyvät ne yhteismetsän käyttöön. Näin tapahtuu myös metsän mukana siir-

tyneiden metsätalouden rakennusten poisto-oikeudellekin. (Yhteismetsän verotus 2014, 

21 – 23, 25) 

 

Metsäalueiden myynnistä saadusta luovutusvoitosta tulee maksaa luovutusvoittoveroa. 

Luovutusvoitto ja -tappio ovat osa yhteismetsän verotettavaa tulosta. Arvonlisäverotuk-

sessa on huomioitava, että alueiden myynti ja vuokraaminen sekä kesämökkitonttien 

vuokraaminen eivät ole arvonlisäverollista toimintaa. Metsävähennykseen oikeutettua 

kiinteistöä myydessä on luovutusvoittoon tai -tappioon lisättävä jo aiemmin käytetty 

metsävähennys. (Yhteismetsän verotus 2014, 26 – 27) 

 

 

2.3 Sukupolvenvaihdos 

 

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä yhteismetsä voi olla hyvä päätös, koska 

yhteismetsäosuuksien siirtäminen jatkajille on yksinkertaista. Näin saadaan myös var-
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mistettua metsätilan säilyminen kokonaisena ja saadaan säilytettyä perillisten siteet su-

vun metsään. (Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän parhaaksi 2012, 2) Yhteis-

metsän perustamista suunnitellessa kannattaa miettiä tarkkaan omat ja mahdollisen tule-

van yhteismetsän tavoitteet. Onko tavoitteena säilyttää suvun metsät yhtenä kokonai-

suutena vai onko päätavoite nopea laajentuminen. Tämä tavoitteet on huomioitava jo 

ohjesääntöä laadittaessa, mikäli päädytään perustamaan uusi yhteismetsä. Usein aivan 

pienten yhteismetsien perustaminen ei ole taloudellisesti välttämättä järkevää, koska 

yhteismetsillä on omat hallinnolliset velvoitteensa, jotka aiheuttavat oman kulueränsä. 

(Linnala, J. 2016) 

 

Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä perustettavassa yhteismetsässä vaikuttaa tehtäviin 

ratkaisuihin paljon se, millaista luovutustapaa sukupolvenvaihdoksessa käytetään ja 

millainen on omistus-, varallisuus-, perhe- ja verotustilanne. Päätöksiä tehdessä on 

huomioitava, että kiinteistön kaupassa syntyy metsävähennysoikeutta, mutta yhteismet-

säosuuden kaupassa ei. Mikäli ostaja ei ole lähiomainen tai myyjällä ei täyty 10 vuoden 

metsätalouden harjoittamisaika, saattaa kiinteistön myyjälle tulla luovutusvoittoon lisät-

täväksi jo käytettyä metsävähennystä. Yhteismetsäosuuden kaupassa tällaista mahdollis-

ta lisäystä ei tehdä. Yhteisomistuksen, kuten kuolinpesän tai yhtymän, jakaminen ei ole 

luovutus ja se onkin suositeltavaa tehdä jo ennen yhteismetsän perustamista. Toki tämä 

voidaan käytännössä toteuttaa perustamisen yhteydessä. Koska tehtävillä järjestelyillä ei 

saa olla vaikutusta lahjaverotukseen, on tilan käyvän arvon oltava sama ennen ja jälkeen 

perustamisen. Käyttämättä oleva metsävähennysoikeus siirtyy kiinteistön lahjassa jatka-

jalle ja yhteismetsän perustamisen yhteydessä yhteismetsälle. (Havia, P. ym. 2016) 

 

Perintö- ja lahjaverolain mukaan yhteismetsäosuus arvostetaan käypään arvoon, jolla 

tarkoitetaan sen todennäköistä luovutushintaa. Luovutettavan osuuden arvoksi voidaan 

katsoa osuuslukua vastaava osa yhteismetsään kuuluvan alueen arvosta sekä muusta 

yhteismetsän omaisuudesta eli ns. käypä arvo. Arvon määrittämisessä sovelletaan verot-

tajan ohjeen metsämaata ja muuta omaisuutta koskevia arvostusperusteita, joita metsä-

maan osalta ovat ensisijaisesti tila-arvio ja toissijaisesti metsätaloussuunnitelman tiedot. 

Mikäli tila-arviota tai metsätaloussuunnitelmaa ei ole, voidaan käyttää kauppahintare-

kisterin perusteella määriteltyjä maakuntakohtaisia hehtaarihintoja. (Yhteismetsän ja sen 

osuuden arvo 2014, 14 – 15) 
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Suunniteltaessa yhteismetsän perustamista on syytä muistaa, että se on tarkoitettu pysy-

väksi ratkaisuksi. Yhteismetsän purkaminen on mahdollista, mutta kuitenkin melko työ-

läs prosessi. Eroavalla osakkaalla ei ole oikeutta saada osuuttaan vastaavaa aluetta ero-

tetuksi yhteismetsästä. Mahdollisesta eron myöntämisestä päättää osakaskunnan koko-

us, jonka ei ole pakko suostua osakkaan eropyyntöön. (Mitä hyötyä on yhteismetsään 

liittymisestä? 2015) Mikäli yhteismetsän perustaminen liittyy sukupolvenvaihdostapa-

ukseen, kannattaa käyttää asiaan perehtynyttä neuvontapalvelua apuna ja suunnitella 

huolella asian etenemisjärjestys (Yhteismetsän perustaminen 2016).  
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3 YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN 

 

 

Yhteismetsän perustamisesta säädetään yhteismetsälaissa (109/2003) sekä kiinteistön-

muodostamislain (554/1995) kymmenennessä luvussa (Yhteismetsän perustaminen 

2016.). Yhteismetsää perustettaessa osakkaat laativat ja allekirjoittavat yhteismetsän 

perustamissopimuksen, jossa osakkaat sopivat mm. yhteismetsäosuuksien jaosta osak-

kaiden kesken. Perustamissopimuksen laadinta käynnistää yhteismetsän ohjesäännön 

valmistelun sekä mahdollistaa yhteismetsän muodostamistoimituksen hakemisen 

Maanmittauslaitokselta (liite 2.). Yhteismetsätoimitusten arvioitu käsittelyaika Maan-

mittauslaitoksella on alueen koosta riippuen 6 – 12kk (Yhteismetsätoimitukset 2016.). 

Osakkaat voivat viimeistellä yhteismetsän ohjesäännön (liite 3.) mm. Tapion Yhteis-

metsä -julkaisun avulla (Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän parhaaksi, 2012, 

2.). Ohjesäännön sisällöstä on säädetty YML 16§:ssä (Matilainen, J. 2016.). Ohjesään-

nön laadintaan vaikuttaa onko kyseessä hoitokuntamallinen vai toimitsijavetoinen yh-

teismetsä ja kuinka monta kertaa vuodessa osakaskunnan virallisia kokouksia on tarkoi-

tus pitää. 

 

Maanmittausinsinöörin pidettyä muodostamistoimituksen on yhteismetsä virallisesti 

perustettu. Tämän muodostamistoimituksen kustannukset maksaa valtio. Ensimmäisen 

yhteismetsän osakkaiden eli osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle Metsäkeskus ja 

siellä valitaan yhteismetsän hallinnosta vastaavat henkilöt: hoitokunta tai toimitsija. 

(Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän parhaaksi 2012, 2) Yhteismetsän osakkaat 

muodostavat osakaskunnan, joka on oikeushenkilö. Yksittäiset osakkaat eivät ole vas-

tuussa osakaskunnan sitoumuksista. (Matilainen, J. 2016) Yhteismetsän laatiman ohje-

säännön vahvistaa Metsäkeskus ja osakaskunta tekee ilmoituksen Metsäkeskuksen yllä-

pitämään yhteismetsärekisteriin. Mikäli yhteismetsällä ei ole metsäsuunnitelmaa, laadi-

taan sellainen ja tämän jälkeen yhteismetsä on valmis käynnistämään metsätaloudellisen 

toimintansa metsäsuunnitelman mukaisesti. (Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän 

parhaaksi 2012, 2)  

 

Yksi metsänomistaja voi perustaa yhteismetsän, mutta perustettavaan yhteismetsään on 

oltava vähintään kaksi osakaskiinteistöä. Yhteismetsien perustamisesta on säädetty sekä 

yhteismetsälaissa (109/2003) että kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995). (Yhteismet-

sän perustaminen 2016) Yhteismetsä on sangen vaivaton tapa omistaa metsää, jos halu-
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aa tasaista tuottoa ilman omaa vaivannäköä. Koska metsien hoito ja käyttö on yhteis-

metsissä suunnitelmallista, on yhteismetsään sijoittaminen turvallinen tapa sijoittaa pää-

omaa. Yhteismetsät maksavat puun myynnistä myyntituloveroa, joka on alhaisempi 

kuin yksityismetsätaloudesta maksettava pääomatulovero. Isoissa yhteismetsissä hyödy-

tään myös suuruudesta, koska isosta leimikosta saadaan usein parempi hinta puusta ja 

korjuun yksikkökustannukset ovat pääsääntöisesti pienemmät. Yhteismetsä tarjoaa 

osakkailleen paitsi toimivan hallintomallin myös laajat virkistyskäyttömahdollisuudet. 

(Susi, A. 2016, 42)  

 

Yhteismetsän perustamista tai jo olemassa olevaan yhteismetsään liittymistä harkittaes-

sa on syytä muistaa, että yhteismetsässä ei ole enää ”omaa” metsää vaan metsä on yhtä 

suurta kokonaisuutta. Osakkaalla on osakaskunnan kokousten äänestyksissä päätösval-

taa yhteismetsäosuuksiensa määrän mukaisesti. Omaa vaikutusvaltaa päätöksen tekoon 

voi parantaa olemalla aktiivinen ja hakeutumalla yhteismetsän luottamustehtäviin, kuten 

hoitokunnan jäseneksi. (Susi, A. 2016, 42)  

 

Yhteismetsästä harvoin on saatavissa kerralla suurta tuloa, kuten yksityismetsätaloudes-

sa on mahdollista esim. suuren päätehakkuun yhteydessä. Yksityismetsätalouteen ver-

rattuna yhteismetsän hallintokulut ovat korkeammat ja hallintomalli haastavampi. 

Myöskään osakkaan omatoiminen metsätyö tai kotitarvepuun hankinta ei onnistu kuten 

yksityisessä omistuksessa olevasta metsästä. (Susi, A. 2016, 42) Näihin asioihin on syy-

tä ottaa kantaa jo ohjesääntöä laadittaessa, jotta pelisäännöt ovat kaikille selvät ja yh-

teneväiset (Linnala, J. 2016) Yhteismetsäosuuden kaupasta ei synny osuuden ostajalle 

metsävähennysoikeutta. Yhteismetsällä ei myöskään ole hankintahakkuutyön verovapa-

utta. (Susi, A. 2016, 42)  

 

Yhteismetsää perustettaessa tärkeää on yhteinen tahto yhteismetsää ja sen toimintaa 

kohtaan. Eteläisessä Suomessa pinta-alaa tulisi olla vähintään sata hehtaaria, mutta poh-

joisemmaksi mentäessä huomattavasti enemmän. Monet verkkopalvelut helpottavat 

nykyisin myös yhteismetsien hoitamista, esimerkiksi Metsään.fi -palvelun käyttö riittää 

nykyisin metsätaloussuunnitelmavaatimuksen täyttämiseen yhteismetsissä. (Susi, A. 

2016, 43)  

 

Yhteismetsää perustettaessa on syytä harkita ennen perustamispäätöksen tekoa tarkkaan 

omistusmuodon sopivuutta omiin tarkoituksiin ja tavoitteisiin. Yhteismetsällä on omia 
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erityispiirteitään verrattuna muihin metsän omistamismuotoihin. Yhteismetsän toimin-

taa ja hallinnointia säätelee yhteismetsälaki ja siellä toimitaan osakaskunnan hyväksy-

män ohjesäännön ja metsäsuunnitelman mukaan. Käytännössä toimintaa ohjaa osakas-

kunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija. Jokaisen osakkaan äänioikeus riippuu hänen 

yhteismetsäosuutensa koosta. Päätökset tehdään osakaskunnan kokouksissa enemmistö-

periaatteella. Yhteismetsillä on kirjanpitovelvollisuus. Mikäli yhteismetsän liikevaihto 

ylittää 200000€ tarvitsee se tilintarkastajan, pienemmällä liikevaihdolla riittää toimin-

nantarkastaja. Yhteismetsällä veroprosentti on kaikista tuloista 28 ja sen kuuluu tehdä 

arvonlisäveroilmoitukset ja -tilitykset kuukausittain. Jos liikevaihto on enintään 50000€, 

voi yhteismetsä hakea pidempää ilmoitus- ja tilitysjaksoa. Yhteismetsän tuloksesta jae-

taan ylijäämää osakkaille osuuksien mukaisessa suhteessa. Tämä ylijäämä on saajalleen 

verotonta tuloa. Yhteismetsän osakkaalla ei ole oikeutta verovapaaseen hankintatyöhön 

yhteismetsän hallinnoimassa yhteismetsässä. Osakkaalla on oikeus luovuttaa osuuksiaan 

kuten muutakin kiinteää omaisuutta. Osuuksien ostamisesta ei synny kuitenkaan metsä-

vähennysoikeutta. Yhteismetsä voi luovuttaa alueitaan tai laajentua osakaskunnan pää-

töksen mukaisesti. (Yhteismetsän perustaminen 2016) 

 

 

3.1 Perustamissopimus 

 

Yhteismetsää perustettaessa laadittava perustamissopimus ei saa loukata kenenkään 

oikeutta ja siitä on säädetty yhteismetsälain 5§:ssä ja kiinteistönmuodostamislain 10 

luvussa. Perustamissopimus on laadittava kirjallisesti ja se on päivättävä sekä uuden 

yhteismetsän perustajien on se allekirjoitettava. Perustamissopimuksesta tulee ilmetä 

perustajien täydelliset nimet, osoitteet ja asuinpaikat sekä syntymäajat ja yhteismetsäksi 

perustettavat alueet. Lisäksi perustamissopimuksesta tulee löytyä tieto muodostettavan 

yhteismetsän osakaskiinteistöistä ja niiden omistajista, osakaskiinteistöille tulevat yh-

teismetsäosuudet tai perusteet osuuksien määräämiseksi sekä yhteismetsän muodosta-

miseen liittyvät korvaukset tai korvausten laskentaperusteet, mikäli niitä ei kokonaan tai 

osaksi jätetä yhteismetsän muodostamista koskevassa kiinteistötoimituksessa määrättä-

väksi. (Yhteismetsän perustaminen 2016) 

 

Perustamissopimuksen tärkeimpiä asioita on osakaskiinteistöille tulevien yhteismetsä-

osuuksien määrittäminen. Tila-arvio antaa metsien osalta hyvän pohjan yhteismetsä-

osuuksien määrittämiselle. Tasapuolisuuden vuoksi on kaikki yhteismetsään liitettävät 
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kiinteistöt syytä arvioida samalla arvonmääritysmenetelmällä. (Yhteismetsän perusta-

minen 2016) Perustamissopimuksessa on syytä määritellä kuinka mm. osakkaiden käyt-

tämättömät metsävähennyspohjat huomioidaan osuuksia määriteltäessä. Yhteismetsälle 

luovutettavat metsävähennyspohjat voidaan esim. hyvittää ylimääräisenä korvauksena 

kerralla jaettaessa ylijäämää tai metsävähennyksistä voidaan määritellä nykyarvo verrat-

tuna oletettavaan vähennyksen käyttö hetkeen sen luovuttavassa kiinteistössä ja luovut-

taa tämä summa osakkaalle. (Linnala, J. 2016) 

 

Perustamissopimuksella voidaan myös sopia käytetäänkö osuuslukuina kokonaislukuja, 

sadas-, tuhannes- tai kymmenestuhannesosia. Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiin-

teistörekisterissä osuudet näkyvät yleensä kymmenestuhannesosan tarkkuudella. Eri 

osakaskiinteistöille tulevien osuuslukujen summa on yhteismetsän osuuksien kokonais-

määrä. Eri yhteismetsien osuuksien kokonaismäärä vaihtelee eli ne eivät ole keskenään 

vertailukelpoisia. (Yhteismetsän perustaminen 2016). Käytännössä kuitenkin hyvin 

usein käytetään yhteismetsäosuuksien summana lukua yksi (Linnala, J. 2016.). 

 

 

3.2 Ohjesääntö 

 

Yhteismetsän ohjesääntö linjaa toiminnan periaatteet sekä määrää hallinnon järjestämi-

sen. Voimassa oleva ohjesääntö tulisi olla hoitokunnan lisäksi kaikkien osakkaiden saa-

tavilla. Tarvittaessa ohjesääntöä voidaan myös muuttaa. Ohjesäännössä on kerrottava 

yhteismetsän nimi ja kotipaikka. Kotipaikka määrittelee sen, missä käräjäoikeudessa 

käsitellään mahdolliset yhteismetsän moiteasiat. Ohjesäännössä määritellään miten hal-

linto ja tilintarkastus on järjestettävä sekä kuinka osakaskunnan kokoukset on kutsuttava 

koolle. Ohjesäännöllä voidaan päätösvaltaa siirtää osakaskunnan kokoukselta hoitokun-

nalle tai toimitsijalle mm. hoitokunnan puheenjohtajan valinnassa, lisäalueiden ostami-

sessa, alueiden liittämisessä osuuksia vastaan ja alueiden käyttämisessä muuhun kuin 

metsätalouteen. (Yhteismetsän hallinto 2014, 3 - 4) 

 

Tietyissä tilanteissa osakaskunnalle saattaa tulla ajankohtaiseksi muuttaa ohjesääntöään. 

Tällainen tilanne voi tulla esiin mm. lakimuutosten yhteydessä, jolloin ohjesääntöä on 

päivitettävä vastaamaan ajantasaista lakia. Ohjesäännön muutos voi tulla tarpeelliseksi 

myös jos halutaan muuttaa ns. ikäpykälää, jolla määrätään luottamustehtäviä hoitavien 

yläikärajasta. Tällaista ikäpykälää ei kuitenkaan ole lainkaan pakollista ohjesääntöön 
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määritellä. Ohjesääntöä muuttamalla voidaan muuttaa määräystä pienimmästä luovutet-

tavasta osuusluvusta tai jos halutaan ottaa käyttöön tai poistaa osakaskunnan etuosto-

oikeus erikseen myytyihin yhteismetsäosuuksiin. Ohjesäännön muutoksella voidaan 

vaikuttaa myös kokouksessa valtakirjalla edustettavien osakkaiden määrään. Ohjesään-

töä muuttamalla voidaan muuttaa myös muita toimintaa ja hallintoa ohjaavia määräyk-

siä, mikäli ne kaipaavat päivitystä aiemmin laaditusta ohjesäännöstä. (Yhteismetsän 

hallinto 2014, 5) 

 

Ohjesääntöä muutettaessa tehdään muutosesitys osakaskunnan kokoukselle omana pää-

tösasianaan. Tässä yhteydessä on esitettävä uusi teksti, joka korvaa vanhan ohjesäännön 

sekä perustelut halutulle muutokselle. Muutos on hyväksyttävä yksimielisesti tai 2/3 

enemmistöllä äänestykseen osaa ottaneiden äänistä. Ohjesääntömuutoksen hyväksymi-

nen vaatii 3/4 äänten enemmistön, mikäli muutos koskee osuuksien luovutusrajoitusta 

(Yml 17§) tai sopimuspohjaisesti perustetun yhteismetsän jakamista tai suostumuksen 

antamista osuutta vastaavan alueen erottamiseen yhteismetsästä (33§ 3mom). Uusi 

muutettu ohjesääntö pöytäkirjan otteineen ja kokouskutsuineen on toimitettava Suomen 

Metsäkeskuksen sille alueyksikölle, jonka toiminta-alueella suurin osa yhteismetsän 

alueista sijaitsee vahvistettavaksi. Uusi ohjesääntö tulee voimaan, kun Metsäkeskus on 

sen ensin vahvistanut. Metsäkeskus perii muutoksesta 75€ vahvistamismaksun. (Yh-

teismetsän hallinto 2014, 6 - 7) 

 

 

3.3 Arvon määrittäminen 

 

Yhteismetsän maanhankinnassa ja maa-alueiden liittämisissä käytetään yleensä arvon 

määrityksessä käypää arvoa eli markkina-arvoa. Käypää arvoa olisi hyvä käyttää myös 

yhteismetsäosuuksien hinnoittelussa mm. omaisuuden vaihtaessa omistajaa. Käypä arvo 

eli markkina-arvo on hinta, joka kohteesta oletettavasti toteutuisi vapailla markkinoilla 

normaaliolosuhteissa. Oman yhteismetsän arvoa tarvitaan osuuden arvon määrittämises-

sä, yhteismetsän kehittymisen seuraamisessa, yhteismetsien yhdistämisessä, osuuden 

erottamisessa yhteismetsän alueesta, yhteismetsän myymisessä tai jakamisessa yhdeksi 

tai useammaksi yhteismetsäksi sekä erilaisissa verotustilanteissa. (Yhteismetsän ja sen 

osuuden arvo 2014, 3 – 4, 7) 
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Oman yhteismetsäosuuden arvoa voidaan tarvita useissa erilaisissa tilanteissa. Tilakau-

pan yhteydessä, jos kaupan kohteena olevaan kiinteistöön kuuluu yhteismetsäosuus, 

joudutaan määrittämään osuuden arvo. Arvo tulee selvittää perintö- ja lahjatilanteissa, 

yhteismetsäosuuden kaupoissa, yhtymän ja kuolinpesän jakotilanteessa, aviopuolisoiden 

omaisuuden osituksessa, ulosottotilanteessa sekä silloin, kun osakaskiinteistöjä käyte-

tään lainan vakuutena. (Yhteismetsän ja sen osuuden arvo 2014, 11) 

 

 

3.4 Yhteismetsän laajentaminen ja siihen liittyminen 

 

Yhteismetsää voidaan osakaskunnan niin päättäessä laajentaa ostamalla, vaihtamalla, 

saamalla lahjaksi tai perinnöksi alueen, joka liitetään yhteismetsään. Tällainen alue voi-

daan myös jättää yhteismetsän osakaskunnan omistamaksi erilliseksi kiinteistöksi.  

Omistukseen saatu kiinteistö liitetään yhteismetsän alueeseen yhteismetsäosuutta vas-

taan. Osakaskunta voi myös osta yhteismetsäosuuksia tai yhdistyä jonkin toisen yhteis-

metsän kanssa suuremmaksi kokonaisuudeksi. (Yhteismetsän laajentaminen 2016) 

 

Yhteismetsäosuus on kiinteää omaisuutta. Ostettaessa erikseen osuus yhteismetsästä on 

sen hankintahinnan perusteella maksettava varainsiirtoveroa 4 % kauppahinnasta. Yh-

teismetsäosuuden hankintamenon perusteella ei muodostu uutta metsävähennyspohjaa. 

Saataessa yhteismetsäosuus vastikkeettomasti lahjana tai perintönä, on siitä maksettava 

lahja- tai perintöveroa. Veron perusteena käytetään yhteismetsäosuuden käypää arvoa 

verovelvollisuuden alkamishetkellä. (Yhteismetsä 2015) 

 

Yhteismetsään pääsee osakkaaksi ostamalla myynnissä olevia yhteismetsäosuuksia tai 

tilan, johon jo kuuluu yhteismetsäosuuksia. Yhteismetsäosuudet ovat vapaasti myytä-

vissä, mutta niiden suosiosta johtuen niitä tulee nykyisin melko harvoin myyntiin. Kiin-

teistö tai sen osa voidaan myös liittää jo olemassa olevaan yhteismetsään yhteismetsä-

osuuksia vastaan. Tässä tapauksessa kiinteistön omistaja ja yhteismetsän osakaskunta 

tekevät sopimuksen joko kiinteistön tai sen osan liittämisestä yhteismetsään, jolloin 

kiinteistön omistaja saa aluettaan vastaavan verran osuuksia yhteismetsästä. (Yhteismet-

sä on metsänomistajan ja metsän parhaaksi 2012, 2) 

 

Yleisin tapa liittyä yhteismetsään on ostaa tai saada lahjana tai perintönä metsäkiinteis-

tö, johon kuuluu yhteismetsäosuus. Erillisen yhteismetsäosuuden hankkiminen ilman ns. 
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kantatilaa on mahdollista, mutta irrallisia yhteismetsäosuuksia on myynnissä melko 

harvoin. Yhteismetsän osakkaaksi pääsee myös liittämällä metsänsä tai osan niistä yh-

teismetsään osuuksia vastaan. Liitettävä kiinteistö voi olla jo omistuksessa tai yhteis-

metsään osakkaaksi haluava voi ostaa uuden kiinteistön, jota tarjoaa liitettäväksi jo 

olemassa olevaan yhteismetsään. Mahdollisesta liittämisestä kannattaa olla hyvissä 

ajoin yhteydessä yhteismetsään, johon haluaisi alueensa liitettävän. Yhteismetsään voi-

daan liittää koko kiinteistö tai vain sen osa. Esimerkiksi maatilalla metsät, tai osa met-

sistä, voidaan liittää yhteismetsään ja pellot ja rakennukset voidaan jättää yhteismetsän 

ulkopuolelle. Yhteismetsälain 35§:ssä ja kiinteistönmuodostamislain 10. luvussa sääde-

tään liittämisestä yhteismetsän alueeseen yhteismetsäosuuksia vastaan. (Yhteismetsään 

liittyminen 2016) 

 

Yhteismetsään liitettäessä uutta kiinteistöä tai sen osaa, arvioivat asianosaiset liittymis-

sopimusta tehdessään sopimallaan tavalla sekä yhteismetsän maa-alueet ja muun varal-

lisuuden sekä liitettävän kiinteistön arvon. Valtion maksamassa maanmittaustoimituk-

sessa vahvistetaan liittyminen sekä osuuksien määrä. Yhteismetsään liittymisen yhtey-

dessä ei peritä luovutusvoitto- eikä varainsiirtoveroa lainkaan. (Yhteismetsä on metsän-

omistajan ja metsän parhaaksi 2012, 2) 

 

Uusi yhteismetsään osakkaaksi haluava voi liittyä yhteismetsään ostamalla metsää ja 

neuvottelemalla sopivan yhteismetsän kanssa omistamansa alueen liittämisestä jo ole-

massa olevaan yhteismetsään. On myös mahdollista, ja asioiden etenemisen kannalta 

suositeltavampaa, neuvotella sopivan yhteismetsän kanssa sijoituspanoksesta ja yhteis-

metsä neuvottelee kiinteistökaupan liittyjän valtuuttamana. Kaupan toteuduttua ja lain-

huutohakemuksen laadinnan jälkeen tehdään sopimus alueen liittämisestä yhteismetsään 

ja haetaan Maanmittauslaitokselta liittämistoimitusta. Osakkaan ollessa uusi, on sijoi-

tuspanoksen vastattava pienimmän luovutettavan osuuden arvoa. Sijoittajana voi olla 

myös useampi henkilö yhdessä. (Havia, P. ym. 2016) 

 

Osakaskunta voi halutessaan vaihtaa tai myydä joko yhteismetsään kuuluvan alueen tai 

osakaskunnan omistaman tilan tai määräalan. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan vä-

hintään kaksi kolmasosaa osakaskunnan kokouksessa äänestykseen osaa ottaneiden ää-

nistä, lisäksi asian käsittelystä on mainittava kokouskutsussa. Osakaskunnan kokous voi 

myös halutessaan valtuuttaa hoitokunnan päättämään alueen vaihtamisesta tai myymi-

sestä. (Havia, P. ym. 2016) 
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Yhteismetsäosuuden kaupassa määritellään todellinen hankintameno saantotavasta riip-

puen. Perinnöksi saadun metsän arvo on perintöverotuksessa vahvistettu arvo. Lahjaksi 

saatu omaisuus on lahjaverotuksessa vahvistetun arvoinen. Mikäli omaisuus on ostettu, 

on sen arvo alkuperäinen kauppahinta kuluineen. Mikäli alue on vaihdettu, on sen arvo 

vaihdossa osuudesta maksettu vastike. Hankintameno olettamana voidaan käyttää myös 

40 % myyntihinnasta, mikäli osuus tai liittämällä saatu osuus tai liittämistä edeltävä tila 

on omistettu vähintään 10 vuotta. Tätä lyhyemmällä omistusajalla hankintameno olet-

tama on 20 %. (Havia, P. ym. 2016) 

 

Mikäli omasta metsästä perustetaan yhteismetsä tai omaa metsää liitetään yhteismetsään 

osuuksia vastaan, ei metsänomistajalle aiheudu luovutusvoiton veroa. Tämän verova-

pauden edellytyksenä on, että liitettävän tilan arvo ja sitä vastaan saatujen osuuksien 

arvo ovat yhtä suuret, jolloin kiinteistötoimituksestakaan ei määrätä maksettavaksi kor-

vauksia kummalekaan osapuolelle. (Yhteismetsä 2015) 

 

Yhteismetsään liittyjälle luovutetaan liitettävän alueen arvoa vastaava määrä yhteismet-

sän osuuksia. Tällöin on tiedettävä sekä liitettävän alueen arvo että yhteismetsäosuuden 

arvo. Tärkeintä ei ole saada absoluuttisesti oikeita euromääräisiä arvoja vaan oikeat 

keskinäiset arvosuhteet. Sekä liitettävän tilan että yhteismetsäosuuden arvot on syytä 

määritellä aina samalla menetelmällä. Pienissä yhteismetsissä summa-arvomenetelmä 

on käyttökelpoinen. Tuottoarvomenetelmä huomioi muitakin tulonlähteitä metsän rin-

nalla ja se on osoittautunut toimivaksi arvon määrittämismenetelmäksi monissa tilan-

teissa. Liitettävää tilaa arvioitaessa on hyvä huomioida muutkin omaisuuserät kuin met-

sä. Tällaisia voivat olla rakennukset, tontit, kaava-alue, ympäristötukikohteet, olemassa 

olevat hakkuusopimukset, rasitteet, ranta-alueet, maa-ainesten ottoalueet sekä siirtyvät 

verovähennysoikeudet kuten metsävähennyspohja ja poistojen menojäännös, esim. tiet, 

ojat ja metsätalouden rakennukset. Näiden seikkojen huomioimiseen ottaa kantaa hoito-

kunta. (Yhteismetsän ja sen osuuden arvo 2014, 16 - 17)  

 

Kaikkia yhteismetsään liitettäviä tiloja tulee koskea samat periaatteet arvonmääritykses-

sä. Liittämisen yhteydessä ei huomioida sellaisia tulevaisuuden tuotto-odotuksia, joilla 

ei ole todellista varmuutta toteutumisesta, esim. soravarat ilman maa-ainesten ottolupaa. 

(Yhteismetsän ja sen osuuden arvo 2014, 19) 
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3.5 Yhteismetsästä eroaminen 

 

Oman yhteismetsäosuutensa voi aina halutessaan myydä, eikä mahdollisesti saatavasta 

luovutusvoitosta tarvitse maksaa luovutusvoittoveroa. Mikäli yhteismetsästä pois halua-

va osakas haluaa omistusosuuttaan vastaavan määrän metsää yhteismetsältä, on sopi-

muksella perustetun yhteismetsän ohjesääntöön otettava pykälä, jonka mukaan yhteis-

metsästä eroon haluava saa osuuttaan vastaavan maa-alueen itselleen. Tätä ohjesääntö-

kirjausta on osakaskunnan kokouksessa kannatettava vähintään kolme neljäsosaa äänes-

tykseen osaa ottavista, ellei tällaista pykälää ole ohjesääntöön kirjattu jo sitä laadittaes-

sa. Tässä tapauksessa yhteismetsästä eroava joutuu maksamaan metsäalueen lohkomi-

sesta aiheutuvat toimituskulut. Yhteismetsä voi myös lopettaa toimintansa esimerkiksi 

myymällä kaikki maansa tai purkamalla yhteismetsän jakamalla maat osakkaiden kes-

ken. Tällöin tulee maksettavaksi siihen liittyvät toimitusmaksut. (Susi, A. 2016, 43)  
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4 PÄÄTÖKSENTEKO 

 

 

Ylin päättävä elin yhteismetsässä on osakaskiinteistöjen omistajista koostuva osakas-

kunnan kokous. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsässä voi osakkaina 

olla niin yksityishenkilöitä, yhtymiä, yhteisöjä kuin kuolinpesiäkin. Osakkaan äänivalta 

ja oikeudet osakaskunnan kokouksessa ovat riippuvaisia osuuden koosta ja päätökset 

tehdään enemmistöpäätöksinä. (Yhteismetsät
1
 2014) Yhteismetsän käytännön toimin-

nasta vastaa toimitsija tai osakkaiden joukostaan valitsema hoitokunta. Osakaskunnan 

äänestyspäätöksissä on käytössä äänileikkuri, jolla turvataan pienempienkin osakkaiden 

vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa (Yhteismetsä on metsänomistajan ja metsän 

parhaaksi 2012, 1, 3) Yhteismetsälaki ei aseta yhteismetsän osakaskunnan valitseman 

hoitokunnan jäsenelle, puheenjohtajalle tai toimitsijalle rajoitteita eli näissä tehtävissä 

voi toimia myös osakaskunnan ulkopuolinen henkilö, jonka osakaskunta on tehtävään 

valinnut. Valittu henkilö ei saa kuitenkaan olla holhouksen alainen ja hänen on oltava 

täysi-ikäinen. (Havia, P. ym. 2016) Yhteismetsän toimintaa ohjaavat mm. yhteismetsä-

laki (109/2003), kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) sekä yhteismetsän laatima oma 

ohjesääntö ja metsäsuunnitelma (Matilainen, J. 2016). 

 

 

4.1 Yhteismetsän osakaskunta 

 

Osakaskunnan tulee pitää vähintään yksi varsinainen kokous vuodessa. Ohjesäännössä 

määritellään varsinaisten kokousten lukumäärä, ajankohta sekä kokouksessa käsiteltävät 

asiat. Ylimääräinen osakaskunnan kokous voidaan pitää, jos hoitokunta tai toimitsija 

näkee sen jostain syystä tarpeelliseksi tai osakkaat vaativat osakaskunnan kokouksen 

koolle. Osakaskunnan kokousvaatimuksen takana on oltava edustettuna vähintään 10 % 

koko osakaskunnan äänimäärästä ja tällöin kokouskutsu on annettava 30 päivän kulues-

sa vaatimuksesta. Yhteismetsälain 8§ määrää osakaskunnan päätösvaltaan kuuluvat asi-

at. (Yhteismetsän hallinto 2014, 19) 

 

Osakaskunta voi myös yksimielisesti päättää osakaskunnan kokoukselle kuuluvasta asi-

asta ilman kokousta. Päätöksen on tällöin oltava ehdottomasti yksimielinen ja siitä on 

syytä aina laatia pöytäkirja. Ohjesääntö määrittelee kuinka kokoukset kutsutaan koolle. 

Päätösasiat tulee eritellä erityslistalle omiksi kohdikseen kuitenkin niin, että osakaskun-
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ta päättää vain yhteismetsälain 8§ mukaisista asioista. Mikäli varsinaisia kokouksia on 

useampi vuodessa, on päätösasiat jaettava ohjesäännössä määritellyllä tavalla. Osakas 

voi kuitenkin halutessaan vaatia päätösasiaa esityslistalle, mikäli asia on yhteismetsälain 

mukaisesti osakaskunnalle kuuluva päätös. (Yhteismetsän hallinto 2014, 20 - 21) 

 

Ollakseen päätösvaltainen on osakaskunnan kokous kutsuttava koolle ohjesäännössä 

määritellyllä tavalla. Ylimääräisten kokousten kutsut tulee lähettää 30 päivän sisällä 

osakkailta tulleen kokousvaatimuksen esittämisestä. Osakkaan on esitettävä vaatimus 

käsiteltäväksi haluamastaan asiasta kirjallisesti hoitokunnalle 30 päivää ennen kokousta. 

Mikäli osakas vaatii ylimääräistä kokousta osakaskunnan toimivaltaan kuuluvassa asi-

assa, on myös tämä vaatimus esitettävä kirjallisesti. Yhteismetsälaki ei aseta muita ra-

joituksia päätösvaltaisuuden osalta esimerkiksi kokouksessa läsnä olevien määrälle. 

(Yhteismetsän hallinto 2014, 23) 

 

Osakaskunnan kokouksessa jokaisella osakkaalla on osuuslukunsa mukainen äänivalta. 

Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja äänestysluetteloa hyväksyttäessä jokaisella on 

kuitenkin yksi ääni osuusluvustaan huolimatta. Mikäli osakaskiinteistöllä on useampi 

omistaja, esimerkiksi perikunnan tai yhtymän omistaessa osakaskiinteistön, saa ko. kiin-

teistöä edustava yhteisomistaja käyttää koko äänimäärää ilman valtakirjoja. Jos edusta-

jia on paikalla useampi ja he ovat erimielisiä päätöksenteosta, käyttää jokainen edustaja 

äänestyksessä vain henkilökohtaista omistusosuuttaan vastaavaa äänimäärää. Osakas-

kunnan kokous voi päättää vain asioista, jotka ohjesäännön perusteella kuuluvat sen 

päätäntävaltaan. Lisäksi päätettävistä asioista on tullut olla maininta jo kokouskutsussa. 

Kokouksen kuluessa ei voida nostaa uusia päätettäviä asioita esityslistalle. (Yhteismet-

sän hallinto 2014, 24) 

 

Osakaskunnan kokouksessa, kun puheenjohtaja on valittu, tulee laatia osallistuja- ja 

äänestysluettelo. Osakasluettelon pohjalta tulee merkitä paikalla olevat osakkaat ja hei-

dän omistamansa kiinteistöt sekä kiinteistöjen osuuksien suuruudet sekä näiden mukai-

set äänimäärät. Valtakirjalla muita edustavien osalta on huomioitava asiamiehen ääni-

määrä valtakirjojen mukaisesti sekä yhteisomistajien kohdalla henkilökohtaiset ääni-

määrät, mikäli äänestystilanteessa yhteisomistajat ovat erimielisiä päätöksestä. Jokaisel-

la osaomistajalla on velvollisuus osakaskunnan kokouksessa esittää luotettava selvitys 

omasta omistusosuudestaan yhteisomistuksessa olevaan osakaskiinteistöön. Mahdolliset 

osakaskiinteistön omistuksessa tapahtuneet muutoksen tulee huomioida osallistuja- ja 



26 

 

äänestysluetteloa laadittaessa. Kokouksessa voidaan edustaa lain mukaan omistamansa 

tai osittain omistamansa osakaskiinteistön lisäksi korkeintaan kahta osakaskiinteistön 

omistajaa. Yhteismetsä voi muuttaa tätä omassa ohjesäännössään haluamallaan tavalla. 

(Yhteismetsän hallinto 2014, 25 - 26) 

 

Yhteismetsän ohjesäännössä voidaan antaa määräyksiä myös äänestystavasta. Äänten 

mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota on pääluvun mukaan kannatettu 

enemmän. Mikäli äänet menevät tasan niin pääluvun kuin osuuslukua vastaavan ääni-

vallan mukaan, on puheenjohtajan kanta ratkaiseva asiassa. Mikäli puheenjohtaja ei ole 

osakas tai kyseessä on vaalit, ratkaistaan asia arvalla. (Yhteismetsän hallinto 2014, 28)  

 

Yhteismetsälaissa on määritelty ns. äänileikkuri. Äänileikkurin mukaan äänestykseen 

osallistuvista kukaan ei saa äänestää suuremmalla kuin 10 %:n äänimäärällä kokoukses-

sa edustettuna olevien osakastilojen yhteisestä äänimäärästä. Ohjesäännöllään osakas-

kunta voi kuitenkin nostaa sopimuspohjaisesti muodostetun yhteismetsän kiinteistön-

muodostamislain 10 luvun mukaisesti äänileikkuria enintään 50 prosenttiin. (Yhteismet-

sän hallinto 2014, 29) 

 

Kokouksessa ei saa osallistua sellaiseen päätöksentekoon, jossa osakkaan yksityinen etu 

on ristiriidassa osakaskunnan edun kanssa. Osakkaan tulee tunnistaa tällainen päätök-

sentekotilanne ja jäävätä itsensä päätöksenteosta, muussa tapauksessa puheenjohtajan 

tulee poistaa ko. henkilö asian käsittelyn ajaksi päätöksenteko tilanteesta. (Yhteismetsän 

hallinto 2014, 31) 

 

Osakaskunnan kokouksesta on laadittava YML 44 a §:n mukaan pöytäkirja 30 päivän 

kuluessa kokouksen päättymisestä (Havia, P. ym. 2016.). Niin osakkaalla, osakaskiin-

teistön yhteisomistajalla kuin muulla asianosaisella on oikeus saada osakaskunnan pöy-

täkirja nähtäväkseen sekä oikeus saada siitä otteita. Osakkaalla on oikeus saada jäljen-

nös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta korvattuaan osakaskunnalle aiheutuneet 

kulut. (Yhteismetsän hallinto 2014, 27) 

 

Osakaskunnan päätöksistä on osakkaalla ja osakaskiinteistön yhteisomistajalla moiteoi-

keus, mikäli hän katsoo, että tehty päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä tai se 

on lain tai ohjesäännön vastainen. Tällaisessa tapauksessa kanne on nostettava yhteis-

metsän osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa ko. pää-
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töksen tekemisestä. Kanne tulee nostaa koko osakaskuntaa vastaan. Tehty päätös voi-

daan kuitenkin panna täytäntöön, ellei tuomioistuin sitä asian käsittelyn ajaksi kiellä. 

(Yhteismetsän hallinto 2014, 31) 

 

 

4.2 Yhteismetsän hoitokunta ja toimitsija 

 

Yhteismetsällä on oltava osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija, tarvittaessa 

voi olla valittuna myös molemmat. Myös varajäsenet valitsee osakaskunta. Hoitokunnan 

jäsenmäärän sekä toimitsijoiden lukumäärän määrää ohjesääntö. Hoitokunnassa voi olla 

3 – 15 jäsentä ja toimitsijoita voi olla yksi tai useampi. Sekä toimitsijan että hoitokun-

nan jäsenen toimikausi määrätään ohjesäännössä, mutta osakaskunta voi erottaa tai 

myöntää pyynnöstä eron kesken toimikaudenkin. Ellei ohjesäännössä toisin määrätä, ei 

toimitsijan tai hoitokunnan jäsenen tarvitse olla osakaskunnan osakas. (Yhteismetsän 

hallinto 2014, 10) Yhteismetsän hoitokunta on toimeenpanovaltaa käyttävä hallintoelin, 

jolla on yleinen toimivalta. (Havia, P. ym. 2016.) 

 

Pääsääntöisesti hoitokunta päättää kaikista niistä asioista, joita ei yhteismetsälaissa ole 

osoitettu nimenomaan osakaskunnan kokoukselle päätettäväksi. Yhteismetsälain sää-

döksen perusteella hoitokunnalla ei ole yleistä velvollisuutta kertoa osakkaalle hoito-

kunnan tekemistä päätöksistä, sen sijaan osakaskunnan tekemät päätökset ovat kaikille 

osakkaille julkisia. Hoitokunnan päätösten koskiessa välittömästi osakkaan oikeutta, on 

osakkaalla tiedonsaantioikeus. Tämän perusteella hoitokunnalla ei ole velvollisuutta 

tiedottaa osakkaita esim. puukauppasopimusten yksityiskohdista. Hoitokunnankin ko-

kousten osalta osakkaan oikeus tiedonsaamiseen, koskien välittömästi osakkaan oikeuk-

sia, koskee vain asioita, joissa on tehty lopullinen ratkaisu, ei lopulliseen ratkaisuun 

johtaneita yksityiskohtia ja neuvotteluja. Hoitokunnalla on toki oikeus tiedottaa osak-

kaita laajemminkin kuin mihin sillä on velvollisuus. (Havia, P. ym. 2016) 

 

Hoitokunnan ja toimitsijan tehtävänä on huolehtia osakaskunnan käytännön toiminnasta 

ja sen asianmukaisesta järjestämisestä sekä hallinnosta.. Hoitokunnan kuten myös toi-

mitsijan päätöksistä on hyvä aina laatia pöytäkirjat, jonka puheenjohtaja ja sihteeri alle-

kirjoittavat. Hoitokunta valmistelee osakaskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja kut-

suu osakaskunnan kokouksen koolle sekä huolehtii tehtyjen päätösten toimeenpanosta. 
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Hoitokunta edustaa yhteismetsän osakaskuntaa. Hoitokunnan vastuulla on myös ylläpi-

tää osakasluetteloa. (Yhteismetsän hallinto 2014, 12) 

 

Hoitokunnan tai toimitsijan on ilmoitettava ohjesäännön muutokset Suomen Metsäkes-

kuksen ylläpitämään yhteismetsärekisteriin. Rekisteriin on ilmoitettava myös hoitokun-

nan jäsenissä, varajäsenissä, toimitsijoissa ja heidän kotipaikoissaan sekä yhteystiedois-

saan tapahtuneet muutokset. Myös yhteismetsän osakaskunnan nimen kirjoittamiseen 

oikeutetut kotipaikkoineen ja yhteystietoineen on oltava ajan tasalla rekisterissä. Osa-

kaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yhdessä jonkun hoitokunnan 

jäsenen kanssa. Mikäli yhteismetsällä on yksi toimitsija, on hänellä osakaskunnan ni-

menkirjoitusoikeus. Koska ohjesääntö on osa yhteismetsärekisterin aineistoa, on se jul-

kista tietoa. Metsäkeskukselle on tehtävä ilmoitus myös yhteismetsän osakaskunnan 

velan ulosmittauksesta sekä ulosmittauksen raukeamisesta ja lakkaamisesta. (Yhteis-

metsän hallinto 2014, 11, 13) 

 

Hoitokunnan kokous on päätösvaltainen, mikäli siihen osallistuu vähintään puolet sen 

jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee 

se kanta, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Mikäli päädytään äänestyksessä tasati-

lanteeseen, on puheenjohtajan kanta ratkaisevassa asemassa. Kokouksessa ei kuitenkaan 

saa tehdä päätöstä, jonka perusteella osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella annet-

taisiin epäoikeutettua etua osakkaalle tai jollekin muulle taholla. (Yhteismetsän hallinto 

2014, 14) 

 

Mikäli osakaskunnalle on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti vahinkoa, on hoi-

tokunnan jäsenillä ja toimitsijoilla vahingonkorvausvastuu. Vahingonkorvausvastuu 

koskee myös osakkaalle tai muulle taholle aiheutettua vahinkoa, jos vahinko on johtu-

nut yhteismetsälain tai ohjesäännön vastaisesta toiminnasta. Vahingonkorvauksen sovit-

telussa noudatetaan vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lukua. Myös käräjäoikeu-

dessa voidaan nostaa kanne osakaskunnalle aiheutetun vahingon korvaamisesta. (Yh-

teismetsän hallinto 2014, 16) 

 

Osakasluettelon pitäminen on hoitokunnan ja toimitsijan vastuulla. Siitä tulee käydä 

ilmi yhteismetsän osakkaat, heidän omistamansa osakaskiinteistöt sekä osakaskohtaiset 

yhteismetsäosuudet. Osakasluetteloon on syytä merkitä myös yhteystiedot ja pankkiyh-

teys, koska näitä tietoja tarvitaan kokouskutsuja, tiedottamista ja ylijäämän maksamista 
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varten. Osakkaan vastuulla on puolestaan huolehtia ajantasaisten tietojen toimittamises-

ta hoitokunnalle tai toimitsijalle. Osakasluettelon pohjalta laaditaan osakaskokousten 

osallistuja- ja äänestysluettelo. (Yhteismetsän hallinto 2014, 17 - 18) 

 

Osakkaalla, osakaskiinteistön yhteisomistajalla tai muulla henkilöllä on oikeus saada 

ote hoitokunnan pöytäkirjasta, mikäli kokouksessa on päätetty asiasta, joka koskee ko. 

henkilön oikeutta. Hoitokunnan pöytäkirjoihin voi tutustua laajemmin vain hoitokunnan 

luvalla. (Yhteismetsän hallinto 2014, 15) 

 

ESIMERKKI HOITOKUNNAN KOKOUKSEN ESITYSLISTASTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen 

4. Esityslistan hyväksyminen 

5. Esittelijän ajankohtauskatsaus (taloustilanteen vertailu toimintasuunnitelmaan ja 

talousarvioon) 

6. Tarpeelliset muut yhteismetsän vakioasiat 

7. Kokouksen vuoden kierron mukainen erityisteema 

8. Muut mahdolliset asiat 

9. Seuraavat kokoukset 

10. Kokouksen päättäminen 

(Yhteismetsän strategia 2014, 18) 
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5 CASE HELMILINNA 

 

 

5.1 Tilojen taustaa 

 

Esimerkkinä olevilla tiloilla on metsää omistuksessa kolmella eri paikkakunnalla, Ää-

nekoskella, Saarijärvellä sekä Orivedellä, yhteensä noin 208 hehtaaria. Metsää sisältäviä 

rekisteritiloja puolisoiden omistuksessa on yhteensä seitsemän: Saarlahti, Kevätlampi, 

Mäkelä, Kortelahti, Vuori, Rajamäki sekä Kurenmäki Tilat ovat aviopuolisoiden omis-

tuksessa. Metsätalouden lisäksi harjoitetaan maatilataloutta kahdella paikkakunnalla 

sekä maatalouden liitännäistoimintana mm. koneurakointia. Metsistä puolisot omistavat 

pinta-alallisesti kumpikin noin 50 %. Nykyisin metsätaloutta harjoitetaan maatalouden 

ohella kummankin puolison omiin nimiin heidän omistamillaan erillisillä tiloilla. Pää-

omatuloja ei ole verotuksessa jaettu vaan tulot ovat kohdentuneet puolisoille omistus-

pohjan mukaisesti kuten muussakin tilojen toiminnassa. 

 

Yhteismetsän perustamista tiloilla on harkittu jo vuosia, mutta asiaa ei ole lähdetty sen 

tarkemmin selvittämään ennen kuin nyt tämän opinnäytetyön muodossa. Sukupolven-

vaihdosta tässä työssä on käsitelty vain pintapuolisesti, koska se ei ole tiloilla edessä 

vielä pitkään aikaan. Sukupolvenvaihdoksen verotukseen vaikuttaa ratkaisevasti myös 

maataloustuotanto ja tästä syystä tässä kohtaa pohditaan pääsääntöisesti vain yhteismet-

sän perustamisen kannattavuutta nykytilanteessa. Verotustekniset seikat, kuten myös 

lait ja asetukset tulevat oletettavasti muuttumaan paljon nykyisestä ennen kuin tiloilla 

päästään sukupolvenvaihdosratkaisujen äärelle. 

 

Tilojen metsien tämän hetkinen kehitysluokkajakauma on kohtalaisen hyvä verrattuna 

tavoitteeseen. Taimikoita tiloilla on tavoitteen mukaisesti 25 % pinta-alasta. Nuoria 

kasvatusmetsiä löytyy yhteensä 44 hehtaaria, joka vastaa 22 %:n osuutta kokonaisalasta, 

tavoitteen ollessa 30 %. Varttuneiden kasvatusmetsien osuus kokonaismetsäalasta on 40 

%, joka on 30 %:n tavoitetta suurempi. Puolestaan tavoitteen alle jää uudistuskypsien 

metsien osuus, joita on pinta-alasta 27 hehtaaria eli 13 %, kun tavoite olisi 15 %. 

 

 

5.2 Perustamissopimus ja ohjesääntö 
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Tiloilla voitaisiin hakea Maanmittauslaitokselta yhteismetsätoimitusta, kun ensin on 

laadittu kirjallinen perustamissopimus tulevien osakkaiden kesken, joka ei loukkaa 

kummankaan osakkaan oikeutta. Perustamissopimuksella tulee olla tieto mm. osakas-

kiinteistöille tulevasta yhteismetsäosuudesta tai perusteet osuuksien määräämiseksi sekä 

yhteismetsän perustamiseen liittyvät korvaukset tai niiden laskentaperusteet. 

 

Yhteismetsäosuuksia laskettaessa puolisolle A tulisi osuusluvuksi 0,42552767, koska 

hänen omistamansa metsän käypä arvo on 351945€ (liite 4.) ja puolisolle B 0,57447233, 

koska hänen omistamiensa metsien käypä arvo on 475134€ (liite 5.). Yhteismetsän 

käyttöön siirtyisivät perustamisen yhteydessä myös käyttämättömät metsävähennyspoh-

jat, joita puolisolla A on 61986€ ja puolisolla B 11273€. Yhteismetsän käyttöön siirty-

vät metsävähennyspohjat eivät vaikuta osuusluvun määrään, mutta ne voidaan hyvittää 

osakkaalle yhteismetsän puukauppojen yhteydessä. Osakkaalle voidaan maksaa luovut-

tamansa metsävähennyspohja nykyarvossaan oletetusta metsävähennyksen käyttövuo-

desta. Käyttövuodeksi katsotaan se vuosi, jolloin osakkaan yhteismetsään luovuttamasta 

metsästä voitaneen myydä puuta, jonka verotuksessa kyseistä metsävähennyspohjaa 

voitaisiin käyttää. Mikäli esimerkissä puolison B metsästä voitaisiin myydä puuta 10 

vuoden kuluttua niin, että kyseinen 11273 euron metsävähennysoikeus voitaisiin käyt-

tää, diskontataan (taulukko 6.) metsävähennys nykyarvoonsa käyttäen korkoprosenttina 

kahta eli metsävähennyksen nykyarvo olisi 9247,24 euroa ja tämä summa voidaan mak-

saa osakkaalle yhteismetsän tekemän puukaupan yhteydessä. Nykyarvoon vaikuttaa 

paitsi haluttu korkoprosentti myös se kuinka kaukana tulevaisuudessa metsävähennys 

oletettavasti voitaisiin käyttää. Tämä maksettu summa ei vähennä osakkaan kyseisestä 

puukaupasta saamaa osuuslukunsa mukaista ylijäämää vaan myyntitulosta maksetaan 

ensin osakkaan metsävähennysoikeus nykyarvossaan ja loppu puunmyyntitulo jaetaan 

osakkaille ylijäämänä osuuslukujen mukaisesti. 

 

Yhteismetsätoimituksen käsittelyaika on yleensä noin puolesta vuodesta vuoteen. Osak-

kaiden tulee laatia ohjesääntö perustettavalle yhteismetsälleen. Yhteismetsän ohjesään-

nön laadintaan vaikuttaa paitsi yhteismetsän tavoitteet myös se, onko kyseessä hoito-

kuntamallinen vai toimitsijavetoinen yhteismetsä. Perheenyhteismetsän ollessa kyseessä 

on toimitsijan valinta järkevää hoitokunnan sijaan eikä osakaskunnan virallisia kokouk-

siakaan ei tarvittane yhtä enempää vuodessa, koska molemmat osakkaat ovat hyvin sel-

villä olemassa olevasta metsäomaisuudesta ja ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa, jol-

loin asioiden käsittely ja ratkaisuiden teko on helppoa. Virallinen kokous joudutaan kui-
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tenkin pitämään, jotta voidaan tehdä lainmukaisia päätöksiä. Osakaskunnan vuosikoko-

uksessa päätetään viralliselle kokoukselle kuuluvista asioista, vaikka ne olisivat jo sel-

viä entuudestaan. 

 

Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri pitää muodostamiskokouksen, jonka jäl-

keen yhteismetsä on virallisesti perustettu. Metsäkeskus kutsuu koolle ensimmäisen 

yhteismetsän osakkaiden eli osakaskunnan kokouksen ja siellä valitaan yhteismetsälle 

toimitsija. Metsäkeskus vahvistaa osakaskunnan laatiman ohjesäännön. Koska tiloilla ei 

tällä hetkellä ole voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa, joudutaan se joko laatimaan tai 

käyttämään esim. Metsään.fi -palvelun aineistoa, jotta yhteismetsä voi käynnistää met-

sätaloudellisen toimintansa metsäsuunnitelman mukaisesti. Yhteismetsän perustamises-

ta ei aiheudu kuluja, koska yhteismetsän perustamiskulut ja maanmittaustoimituksen 

maksaa valtio. 

 

 

5.3 Verotus 

 

Yhteismetsä on yhteisetuus, jota verotetaan erillisenä verovelvollisena ja sen veroista 

vastaa osakaskunta. Osakkaille tilitettävät ylijäämän jako-osuudet ovat saajilleen vero-

tonta tuloa. Yhteismetsän puunmyynnistä maksama myyntitulovero on alhaisempi kuin 

yksityisen metsänomistajan tilittämä pääomatulovero. Mikäli puolisot perustaisivat 

omistamistaan tiloista yhteismetsän, maksaisivat he nykyisen 30 ja 34 prosentin pää-

omatuloveron sijaan 28 % myyntituloveroa. Arvonlisäveron määrään yhteismetsän pe-

rustamisella ei olisi vaikutusta. Nykyisellä toimintatavalla kausiveroilmoitus, jolla ar-

vonlisäveroilmoitus jätetään verohallinnolle, jätetään kerran vuodessa. Yhteismetsä on 

arvonlisäverotuksessa kuukausimenettelyssä, ellei se hae pidempää ilmoitusjaksoa. Pe-

rustettavan yhteismetsän kannattaisi hakea pidempää ilmoitusajanjaksoa, jotta se pystyi-

si tasaamaan paremmin arvonlisävero saamiset ja tilitykset, jolloin arvonlisäveroa ei 

tarvitsisi, tilittää tai saada palautuksena, verohallinnolle niin usein ja toiminta olisi tasai-

sempaa. 

 

Esimerkiksi puukaupasta, josta puun ostaja tilittää arvonlisäveroineen myyjälle 50000€, 

jää verohallinnolle suoritetun arvonlisävero- pääomatulovero- ja myyntituloverotilityk-

sen jälkeen yhteismetsälle 1219,36€ (taulukko 1.) enemmän rahaa kuin yksityismetsän-

omistajalle. Tähän summaan molemmissa tapauksissa voidaan vaikuttaa hyvällä vero-
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suunnittelulla. Molempien metsänomistusmuotojen käytössä on mm. tasausvaraus sekä 

mahdollinen metsävähennysoikeus, joilla verotettavaksi jäävää tuloa voidaan alentaa tai 

jakaa seuraaville vuosille. On syytä huomioida se, että yksityismetsänomistaja saa vero-

jen jälkeen koko summan omaan käyttöönsä, mutta yhteismetsässä tulo jaetaan osak-

kaille osuuksien suhteessa ylijäämänä. Esimerkkitapauksessa ylijäämä jaettaisiin puo-

lisoiden kesken osuuksien suhteessa. 

 

TAULUKKO 1. Laskelma arvonlisäveron sekä pääoma- ja myyntituloveron vaikutuk-

sesta puun myynnistä käteen jäävään osuuteen. 

   yksityisomistus yhteismetsä 

puukaupan tilityshinta  50000,00€  50000,00€ 

-arvonlisävero 24 %  9677,42€  9677,42€ 

=   40322,58€  40322,58€ 

-pääomatulovero 30 %  9000,00€ 

-pääomatulovero 34 %  3509,68€ 

-myyntitulovero 28 %    11290,32€ 

=   27812,90€  29032,26€ 

 

On syytä muistaa, että yleensä yhteismetsä pystyy tekemään useammin isoja metsä-

kauppoja kuin yksityismetsänomistaja, koska hallinnassa oleva metsäala on yleensä 

huomattavasti yksityismetsänomistusta suurempi. Tähän perustuu yhteismetsien kannat-

tavuus sekä hieman alhaisempaan verotukseen puunmyynnissä. Suuri pinta-ala takaa 

yhteismetsän kautta tasaisen tulon, mutta ei mahdollista kuitenkaan suuria yksittäisiä 

tuloja, koska tulot jaetaan osuuksien mukaisesti. Tässä esimerkkitapauksessa tämä suu-

ruuden tuoma etu ei kuitenkaan toteudu, koska metsäpinta-ala sen enempää kuin hak-

kuumahdollisuudetkaan eivät lisäänny yhteismetsän perustamisen myötä nykyiseen ti-

lanteeseen verrattuna. Metsäpinta-ala ei kasva yhteismetsän perustamisen myötä, joten 

nämä yhteismetsän positiiviset vaikutukset jäävät tässä tapauksessa saamatta. Yhteis-

metsän tuomista eduista ei siis tässä yhteismetsässä toteutuisi kuin verotuksen tuoma 

hyöty, joka ei välttämättä muodostu niin merkittäväksi, että se kannustaisi yhteismetsän 

perustamiseen, koska mm. hallinnolliset työt lisääntyvät nykyisestä yhteismetsän perus-

tamisen myötä. 

 

Verotuksellisesti yhteismetsän kautta tuleva hyöty jää esimerkkitapauksessa melko pie-

neksi, koska esimerkissä käytettyä 50000 euron arvoista puunmyyntisopimusta, jolla 
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yhteismetsä perustamalla saavutettaisiin noin 1219 euron verohyöty, ei voida kovin 

usein tehdä. Mikäli kyseisen kokoinen puukauppa tehtäisiin joka viides vuosi, olisi vuo-

tuinen verotuksen kautta saavutettu etu yhteismetsällä noin 243 euroa vuodessa verrat-

tuna yksityismetsätalouteen ja sen verotuskäytäntöön. 

 

Nykytilanteeseen verrattuna puolisoiden tulisi pitää osakaskunnan kokous vähintään 

kerran vuodessa ja yhteismetsän tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastaisi toiminnantarkas-

taja. Tilintarkastajaa ei tarvita, koska vuotuiset tulot eivät tätä edellytä. Toiminnantar-

kastajan palkkio on noin 200€. Myös veroilmoitus jätettäisiin nykyisen metsätalouden 

2C -lomakkeen sijaan lomakkeella 6. Yhteismetsän perustamisella saavutettaisiin hie-

man veroetuja, mutta hallinnolliset kulut kasvaisivat, myös hallinnollinen työmäärä li-

sääntyisi osakaskunnan kokouksen ja sen valmistelun myötä. Veroeduilla saavutettu 

hyöty hukkuisi kyseisessä tapauksessa lähes täysin hallinnollisiin kuluihin. 

 

Koska metsäpinta-alaa ei saada kasvatettua perustamalla yhteismetsä, ei myöskään saa-

vuteta laajan pinta-alan tuomia etuja kuten yleensä yhteismetsissä. Pinta-alan tuomia 

etuja heikentää myös se, että puolisoiden omistamat metsät sijaitsevat kolmella eri 

paikkakunnalla eivätkä näin ollen ole yhteydessä toisiinsa. Tämä maantieteellinen on-

gelma ei poistu yhteismetsän perustamisella. Kauimmaisten metsäkiinteistöjen välimat-

kaa on noin 200 km ja tähän tilanteeseen ei yhteismetsänkään perustaminen tuo paran-

nusta. 

 

 

5.4 Sukupolvenvaihdos ja tuottoennusteet 

 

Suurempi kysymys yhteismetsän perustamisen hyödyistä muodostuu tulevaisuudessa 

mahdollisen sukupolvenvaihdoksen myötä. Taloudellista etua ei yhteismetsä tuo suku-

polvenvaihdoksenkaan yhteydessä sen enempää kuin nykytilanteessa, mutta näin voi-

daan säilyttää mm. metsät yhtenä kokonaisuutena. Mikäli metsät halutaan jättää yhtenä 

kokonaisuutena seuraavalle sukupolvelle tai halutaan varmistaa tasapuolinen omaisuu-

den jako jatkajien kesken, on yhteismetsän perustaminen tällöin varteenotettava vaihto-

ehto. Sukupolvenvaihdostilanteissa tulee kuitenkin käyttää aina ammattilaisen apua las-

kelmien ja asiakirjojen laadinnassa, koska jokainen tapaus on erilainen eikä laskelmia 

voida laatia samalla sabluunalla. Esimerkkitiloilla sukupolvenvaihdokseen oman haas-

teensa tuo maataloustuotannon liittäminen metsätilojen sukupolvenvaihdokseen. 



35 

 

 

Esimerkkitapauksessa harjoitetaan myös maataloutta liitännäiselinkeinoineen, joka vai-

kuttaa myös metsätalouden verokohteluun sukupolvenvaihdostilanteessa. Tässä kohtaa 

on kuitenkin jätetty muu toiminta huomiotta ja keskitytty seuraamaan vain metsätalou-

den eroavaisuuksia vaihtoehtoina yhteismetsän perustaminen ja yksityismetsätalouden 

jatkaminen. Laskelmat muuttuvat huomattavasti huomioitaessa maatalouden ja liitän-

näiselinkeinojen vaikutukset sukupolvenvaihdokseen ja sen rahoitukseen sekä veroseu-

raamuksiin. Metsätilan sukupolvenvaihdoksessa verokohtelu on aivan erilainen, mikäli 

kaupan yhteydessä siirtyy myös peltoa ja jatkaja aikoo harjoittaa itse maatilataloutta 

kuin puhtaassa metsätilan sukupolvenvaihdoksessa. Sukupolvenvaihdostapauksissa 

suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin kokeneen ammattilaisen kanssa. 

 

Kyseisten tilojen, muodostetaan yhteismetsää tai ei, vuotuinen kasvu on noin 

940m
3
/vuosi. Mikäli vuotuinen hakkuusuunnite olisi esimerkiksi noin 200m

3
, olisi 

osakkaan A osuus vuotuisesta tuloksesta verojen jälkeen 1330€ (taulukko 2.) ja osak-

kaan B 1795€ (taulukko 3.). Vastaavalla hakkuumäärällä ja nykyisellä pääomatulovero-

tuksella A:n tulot olisivat verojen jälkeen 1293€ ja B:n 1745€. Koska tällä laskelmalla 

vuotuinen hakkuusuunnite on 740m
3
 vuotuista kasvua pienempi, nousee jaettavan yli-

jäämän lisäksi osuuden perustana olevan metsäomaisuuden arvo vuodessa, osakkaalla A 

noin 10391€ ja osakkaalla B noin 14029€. Tilojen vuotuisella kasvulla on hakattavissa 

kuitenkin enemmän kuin laskelmassa käytetty 200m
3
 vuodessa. 

 

TAULUKKO 2. Tuottoennuste vuosille 2017 – 2026 esimerkkitilan osakkaalle A. Tau-

lukon taustana on käytetty Kauhajoen yhteismetsän laatimaa jakorahaennustetta (Linna-

la, J. 2016). 
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TAULUKKO 3. Tuottoennuste vuosille 2017 – 2026 esimerkkitilan osakkaalle B. Tau-

lukon taustana on käytetty Kauhajoen yhteismetsän laatimaa jakorahaennustetta (Linna-

la, J. 2016). 

 

 

Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on muistettava, että kiinteistön kaupassa syntyy 

metsävähennysoikeus, mutta yhteismetsäosuuden kaupassa ei. Koska kyseisessä tapauk-

sessa luovuttajat olisivat lähiomaisia, ei kiinteistön myyjälle tule luovutusvoittoon lisät-

täväksi jo aikaisemmin käytettyä metsävähennysoikeutta. Yhteismetsäosuuden kaupas-

sahan tätä lisäystä ei missään tapauksessa tehdä. Käyttämätön metsävähennysoikeus 

siirtyy kiinteistön lahjassa jatkajalle, kaupassa puolestaan kauppahinta määrittää muo-

dostuvan metsävähennyspohjan. Metsävähennyspohja on 60 % kiinteistön kauppahin-

nasta. Yhteismetsän perustamisen yhteydessä metsävähennysoikeus siirtyy yhteismet-

sälle. 

 

Kyseisellä esimerkkitilalla ei ole riittäviä perusteluja lähteä muodostamaan yhteismetsää 

verotuksellisista tai hallinnollisista syistä. Tai ainakaan yhteismetsän perustaminen ei 

tuo mainittavaa taloudellista hyötyä verotuksen ja hallinnon kautta, päinvastoin se lisää 

hallinnollisia velvoitteita. Yhteismetsän perustaminen ei luo nykytilanteeseen verrattuna 

muitakaan yhteismetsän yleensä tuomia etuja kuten suurempia puukauppakohteita, ta-

saisempaa tulovirtaa tai määräalennuksia laajempien työkokonaisuuksien teettämisenä. 

Näiden yhteismetsän normaalisti suomien hyötyjen takia ei kannata kyseisillä esimerk-

kitiloilla yhteismetsän perustamiseen lähteä. 
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Ajankohta, jolloin yhteismetsän perustaminen voisi tiloilla olla järkevää, on sukupol-

venvaihdos. Tässäkään tilanteessa yhteismetsän perustaminen ei tuo juuri taloudellisia 

etuja verotuksen kautta vaan tällöin tavoitteena voi olla nykyisten ja tulevien omistajien 

tahtotila säilyttää metsäomaisuus kokonaisuutena ja taata jatkajille tasa-arvoinen omai-

suuden jako. Mikäli metsät halutaan luovuttaa seuraaville sukupolville yhtenä kokonai-

suutena, on yhteismetsän perustaminen hyvä vaihtoehto. Tällöin voidaan luovuttaa 

myös arvollisesti tasasuuruiset osuudet metsäomaisuudesta. Päätökseen vaikuttaa ny-

kyisten omistajien tahto ja tavoitteet, toiminnan päämäärä. Esimerkkitilalla on myös 

aikanaan otettava huomioon maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen verovaikutukset 

sukupolvenvaihdoksessa, jotka tulevat olemaan suuressa osassa päätettäessä tulevaisuu-

den ratkaisuista. Myös tulevien metsänomistajien tahto ja tavoitteet tulee huomioida 

ratkaisuja tehtäessä. Koska maatalous tuo sukupolvenvaihdokseen omat monisäikeiset 

vivahteensa, on syytä käyttää ammattitaitoista neuvojaa sukupolvenvaihdoksen valmis-

telussa. 
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6 POHDINTA 

 

 

Yhteismetsä on pääsääntöisesti helppo ja huoleton tapa omistaa metsää. Yhteismetsälle 

tuo veroetua yksityismetsätalouteen verrattuna alhaisempi veroprosentti. Yhteismetsä 

on erillinen verovelvollinen, jolloin osakkaille jaettavat ylijäämät ovat heille verotonta 

tuloa. Lisäksi yhteismetsät pääsääntöisesti hyötyvät suuremmasta pinta-alasta verrattuna 

muihin metsän omistamismuotoihin. Suurella metsäalalla pystytään yleensä saamaan 

kilpailutettua parempi yksikköhinta puukaupoissa ja saamaan hintaetua työ- ja materiaa-

lihankinnoissa, kun työkokonaisuuksista pystytään muodostamaan isompia ja mielek-

käitä kokonaisuuksia kuin yksityismetsänomistuksessa. 

 

Yhteismetsän osakkuus vaatii osakkaaltaan samoja arvoja kuin mitkä ovat yhteismetsän 

arvot ja tavoitteet, tai ainakin tahtoa hyväksyä ja sopeutua niiden noudattamiseen. 

Osakkaan on ymmärrettävä, että yhteismetsässä ei ole enää ns. omaa metsää vaan omis-

tus perustuu osuuslukuun, jonka perusteella myös tulot määräytyvät. Omatoimiselle 

metsätöistä pitävällä metsänomistajalle ei yhteismetsästä enää löydykään sitä omaa 

”puuhapalstaa”, josta voisi käydä hakemassa kotitarvepuut tai tekemässä istutuksia ja 

raivauksia oman ajan ja tahdon mukaan. Tokihan yhteismetsä voi aina ostaa palveluja 

myös osakkailtaan. 

 

Päätökset pohjautuvat yhteismetsästä omistettavien osuuksien tuomaan osuuslukuun, 

jolloin ei välttämättä omaa mielipidettään saa niin hyvin kuuluviin kuin omasta metsästä 

päätettäessä. Omalla aktiivisuudella pystyy kuitenkin vaikuttamaan paljon yhteismetsän 

toimintaan. Yhteismetsä tuo etuja mm. verotuksen muodossa, mutta myös lisätyötä hal-

linnollisten toimenpiteiden muodossa verrattuna yksityismetsätalouteen. 

 

Esimerkkitilojen metsät ovat puolisoiden omistuksessa usealla paikkakunnalla. Yhteis-

metsän muodostaminen ei tuo sanottavia verotuksellisia etuja nykytilanteeseen verrattu-

na, mutta hallinnolliset työt lisääntyisivät nykyisestä mm. osakaskunnan kokousten ja 

toiminnantarkastuksen myötä. Verotuksessa saadut hyödyt kattavat hallinnollisten töi-

den lisääntymisen, jolloin varsinaisia taloudellisia etuja ei saavuteta käytännössä lain-

kaan. Koska metsäpinta-ala ei lisäänny eikä maantieteellisesti metsien sijaintia pysty 

parantamaan, ei yhteismetsän perustamisella saavutettaisi yhteismetsille hyvin yleisesti 

tulevaa hyötyä suuremmasta yhtenäisestä metsäpinta-alasta. Nämä syyt eivät kannusta 
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esimerkkitiloilla yhteismetsän perustamiseen nykyisessä tilanteessa, koska saavutettava 

taloudellinen hyöty jää hyvin marginaaliseksi, mikäli sitä lopulta muodostuu lainkaan, 

kun huomioidaan lisääntynyt hallinnollinen työ ja mm. toiminnantarkastuksista aiheutu-

vat kustannukset. 

 

Sukupolvenvaihdoksen tullessa aikanaan ajankohtaiseksi tulee asiaa puntaroida uudel-

leen. Mikäli metsät halutaan siirtää seuraaville sukupolville yhtenäisenä ja taloudellises-

ti tasa-arvoisina, on yhteismetsä tässä tapauksessa hyvä vaihtoehto. Sukupolvenvaih-

doksen yhteydessä tulee selvittää kuitenkin maataloustoiminnan vaikutukset verotuk-

seen ja teetättää riittävät kannattavuuslaskelmat asiantuntijalla tehtävän päätöksen tuek-

si.  
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