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Mikä on yhteismetsä?  1/2

•Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi ensi sijassa kestävän metsätalouden 
harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi.

•Voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin 
metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai 
muuten tarkoituksenmukaista

•Yksityismaata, jota sen osakkaat hallinnoivat



Mikä on yhteismetsä?  2/2

•Yhteismetsiä on Suomessa 497 kappaletta, pinta-alaltaan 
698 100 hehtaaria (vuoden 2020 alussa).

•Vuonna 2019 perustettiin 37 yhteismetsää, pinta-alaltaan 
noin 23 300 hehtaaria.

› Uusia yhteismetsiä näistä on 13 600 hehtaaria ja liittämisiä 
vanhoihin yhteismetsiin 9 700 hehtaaria. 

•Pienin yhteismetsä on 3 hehtaaria ja suurin 92 000 
hehtaaria.



Yhteismetsän periaate



Yhteismetsän muodostamisen periaate



Yhteismetsän verotus

• Verotetaan yhteisetuutena

• Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen eli ylijäämän jako-
osuudet ovat osakkaille verotonta tuloa

• Verokanta on 26,5 %

• Metsävähennys ja menovaraus ovat käytössä

• Kuukausittaiset alv-tilitykset (suuret yhteismetsät)

• Yhteismetsää perustettaessa tai liitettäessä tila johonkin 
yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan ei tule 
luovutusvoitto- tai varainsiirtoverovelvollisuutta

• Yhteismetsäosuuksien luovutuksia verotetaan kuten muunkin 
kiinteän omaisuuden luovutuksia



• Keskeiset säädökset ja asiakirjat:

– Yhteismetsälaki vuodelta 2003

– Kiinteistönmuodostamislaki vuodelta 1995

– Ohjesääntö

– Metsäsuunnitelma

• Ylintä päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous

• Hoitokunta tai toimitsija vastaa käytännön toiminnasta

• Suurilla yhteismetsillä omia metsäammattilaisia

• Ohjesäännössä linjataan toiminnan periaatteet

• Vuoden 2012 alusta lähtien ei tarvitse valita tilintarkastajia

• Hallintomalli samantyyppinen kuin esim. taloyhtiöissä

Hallintomalli



•Tilusten luovuttaja saa tiluksia (eli tiluksien arvoa) vastaavan 

osuuden yhteismetsään

•Liittämisen toimenpiteet:

1. Sopimus kiinteistön alueen liittämisestä yhteismetsään

2. Yhteismetsän osakaskunnan kokous tarvittaessa

3. Liittämistoimituksen hakeminen Maanmittauslaitokselta

4. Liittämistoimitus

Yhteismetsään liittyminen

yhteismetsäosuuksia vastaan



Yhteismetsään osuutta 

vastaan liittämisen periaate



Miten pääsee osakkaaksi?

• Perustamalla oman yhteismetsän

• Liittämällä metsänsä (tai sen osan) johonkin olemassa 

olevaan yhteismetsään, jolloin saa yhteismetsäosuuksia 

liitetyn tilan arvoa vastaavan määrän

• Ostamalla myynnissä olevia yhteismetsäosuuksia

• Ostamalla tilan, johon kuuluu yhteismetsäosuus



Tietoa yhteismetsistä

• www.yhteismetsät.fi

› Paljon tietoa yhteismetsistä, Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä

• www.maanmittauslaitos.fi

› Yhteismetsätoimitukset ja muuta tietoa

• Tietolähteitä ovat myös: Metsäkeskukset, maanmittaustoimistot, 

metsänhoitoyhdistykset, kehittämishankkeet, pankit ym.

http://www.yhteismetsät.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/


Kiitos!

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


