
Yhteismetsän osakaskiinteistöjen omistajat ovat yh-
teismetsän osakkaita ja muodostavat yhteismetsän 
osakaskunnan. Käytännön toiminnasta vastaa osak-
kaiden valitsema hoitokunta tai toimitsija. Yhteis-
metsän toimintaa säätelee yhteismetsälaki.

Yhteismetsästä on monia etuja

Yhteismetsäosakkuus on vaivaton metsänomistus-
muoto. Hallintomalli on toimiva ja samantyyppi-
nen kuin esimerkiksi taloyhtiössä. Päätökset tehdään 
enemmistöperiaatteella.

Yhteismetsää hoidetaan metsäsuunnitelman mu-
kaan. Suunnitelmallinen metsänkäyttö takaa tasai-
sen ja jatkuvan tuoton. Tasaisista hakkuista johtuen 
osakkaat eivät saa yhteismetsästä hetkellisiä, suuria 
puunmyyntituloja.

Kun metsää hoidetaan suurempana yksikkönä, 
myyntipuulle saadaan parempi hinta ja hankinnoissa 
yksikkökustannukset ovat pienemmät. Isoilla pinta-
aloilla myös suojelu-, virkistys- ja metsästysmahdol-
lisuudet laajenevat.

Yhteismetsän verotus on hieman alhaisempi kuin 
yksityishenkilöiden metsäverotus. Yhteismetsä on 
erillinen verovelvollinen. Yhteismetsän jakama yli-
jäämä on osakkaille verotonta tuloa.

Kenelle yhteismetsäomistus sopii?

Yhteismetsä on vaivaton ja tuottava metsänomistus-
muoto, joka sopii periaatteessa lähes kaikille metsää 
omistaville. Laaja yhteismetsä sopii metsänomista-
jille, jotka eivät koe välttämättömäksi saada tehdä 
itse metsätöitä eivätkä päättää itse puukaupoista. 
Laaja yhteismetsä sopii hyvin myös metsään sijoit-

taville. Perheyhteismetsä sopii kenelle tahansa, joka 
haluaa säilyttää metsät suvun hallussa sukupolves-
ta toiseen.

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevalle metsän-
omistajalle yhteismetsä on harkinnanarvoinen vaih-
toehto. Näin metsätilan säilyminen kokonaisena 
varmistetaan ja perillisten siteet suvun metsään säi-
lytetään.

Näin yhteismetsä perustetaan

1. Osakkaat laativat ja allekirjoittavat yhteismetsän 
perustamissopimuksen, jossa sovitaan yhteismetsään 
tuotavat alueet ja yhteismetsäosuudet osakastiloille.
2. Osakkaat hakevat Maanmittauslaitoksesta yhteis-
metsän muodostamistoimitusta. Hakemuksen liit-
teiksi tarvitaan perustamissopimus ja ohjesääntö-
luonnos.
3. Osakkaat viimeistelevät yhteismetsän ohjesään-
nön.
4. Maanmittausinsinööri pitää muodostamistoi-
mituksen, jonka jälkeen yhteismetsä on virallisesti 
muodostettu. Toimituskustannukset maksaa valtio.
5. Metsäkeskus kutsuu koolle yhteismetsän osakkai-
den eli osakaskunnan ensimmäisen kokouksen, jossa 
valitaan hoitokunta tai toimitsija sekä hyväksytään 
ohjesääntö.
6. Metsäkeskus vahvistaa ohjesäännön ja osakaskun-
ta tekee ilmoituksen Metsäkeskuksen ylläpitämään 
yhteismetsärekisteriin.
7. Hoitokunta tai toimitsija tekee aloittamisilmoituk-
sen Verohallinnolle ja aloittaa kirjanpidon.
8. Yhteismetsän metsätaloudellinen toiminta käyn-
nistetään ohjesäännön, metsäsuunnitelman ja toi-
mintasuunnitelman mukaisesti.

Yhteismetsä
on metsänomistajan ja metsän parhaaksi

Yhteismetsä on osakaskiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, jota käytetään kestävän 
metsätalouden harjoittamiseen. Metsänomistajalle se on hyvä ja tuottava omistusmuoto. 
Yhteismetsän voi perustaa itse esimerkiksi suvun metsistä tai oman metsänsä voi liittää 
jo olemassa olevaan yhteismetsään. Liian pientä yhteismetsää ei kuitenkaan kannata 
perustaa.
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Yhteiskunta kannustaa 
Metsien pirstoutumista halutaan estää. Yhteismet-
sillä voidaan muodostaa tehokkaampia, suurempia 
metsäalueita, joilla metsätalouden harjoittaminen 
on kannattavampaa. Siksi yhteismetsien perustamis-
ta ja uusien osakkaiden liittymistä yhteismetsiin tu-
etaan monin keinoin. Yhteismetsän perustaminen 
tai yhteismetsän osakkaaksi liittyminen on edullis-
ta, esimerkiksi varainsiirto- tai luovutusvoittoveroa 
ei tällöin peritä. Myöskään toimitusmaksua ei peri-
tä kiinteistötoimituksista, joissa yhteismetsä peruste-
taan tai kiinteistön alue liitetään yhteismetsään.

Yhteismetsään liittyminen
Yhteismetsän osakkaaksi pääsee ostamalla myynnis-
sä olevia yhteismetsäosuuksia tai tilan, johon kuu-
luu yhteismetsäosuuksia.

Yhteismetsän osakkaaksi pääsee myös liittämällä 
metsäalueen tai sen osan yhteismetsään yhteismet-
säosuuksia vastaan. Tällöin kiinteistön omistaja ja 
yhteismetsän osakaskunta tekevät sopimuksen alu-
een tai sen osan liittämisestä yhteismetsään. Liit-
tämissopimusta tehtäessä määritetään yhteismet-
säosuuden arvo ja liitettävien maa-alueiden arvo. 
Maanmittauslaitokselta haettavassa liittämistoimi-
tuksessa liittyjä saa liitettävän alueen arvoa vastaa-
vasti osuuksia yhteismetsään.

Erityispiirteitä
Tavanomaisesta metsänomistuksesta yhteismetsä poikkeaa muun muassa seuraavasti:

• Yhteismetsä on yhteisomistuksen muoto, jossa päätökset tehdään enemmistöperiaatteella.
• Osakaskunnan kokouksen äänestyspäätöksiä koskee äänileikkuri, jolla turvataan pienosakkaiden vaikutus-

mahdollisuuksia päätöksenteossa. Äänileikkuri toimii samoin kuin esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokouksessa.
• Yhteismetsän käytännön asioita, kuten puukauppoja ja hoitotöitä, hoitaa osakaskunnan valitsema hoito-

kunta tai toimitsija.
• Osakkaat voivat vapaasti myydä tai pantata osuuksiaan.  Osakaskunnalla voi olla yhteismetsän ohjesään-

nössä määrätty osuuksien etuosto-oikeus.
• Ohjesäännössä on tavallisesti määrätty osuuksille luovutusrajoitus, joka estää määrättyä osuuslukua 

pienempien yhteismetsäosuuksien muodostamisen.
• Yhteismetsä on yhteisetuutena erillinen verovelvollinen. Yhteismetsän ylijäämästä jaettavat jako-osuudet 

ovat osakkaille verotonta tuloa.
• Yhteismetsän pääomatuloa verotetaan kiinteällä verokannalla. Verotuksessa on käytössä ennakkoverotus-

menettely.
• Yhteismetsällä on kirjanpitovelvollisuus. Lisäksi yhteismetsällä voi tilintarkastuslain mukaisesti olla 

tilintarkastusvelvollisuus.

Lisätietoja
• www.yhteismetsat.fi

Yhteismetsä
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http://www.yhteismetsat.fi

