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1. Mikä on yhteismetsä?

• Yhteismetsä on yksityismetsänomistuksen muoto.

• Yhteismetsän alue on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on 

tarkoitettu käytettäväksi ensi sijassa kestävän metsätalouden 

harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi.

• Aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin 

metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten 

tarkoituksenmukaista.

• Yhteismetsällä voi olla yhteisalueensa lisäksi osakaskunnan omistamia 

metsäkiinteistöjä. 

• Yhteismetsän osakaskunta on metsätalouden harjoittaja ja 

verovelvollinen oikeushenkilö

• Ensimmäiset yhteismetsät on perustettu jo 1800-luvulla.



1.1 Suomen yhteismetsät 2022 alussa

4Lähde: Maanmittauslaitos



1.2 Yhteismetsiä koskevaa lainsäädäntöä

• Yhteismetsälaissa säädetään yhteismetsän hallinnosta ja toiminnasta.

• Kiinteistönmuodostamislaissa säädetään mm. yhteismetsän 
perustamisesta ja muista kiinteistötoimituksista. 

• Kirjanpitolaissa säädetään kirjanpidosta. Yhteismetsät ovat 
kirjanpitovelvollisia.

• Tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkastusvelvollisuudesta myös 
yhteismetsiä koskien.

• Yhteismetsien tuloverotuksesta säädetään tuloverolaissa, elinkeinotulon 
verolaissa  ja maatalouden tulolähteen osalta (mm. vuokratulot) 
maatalouden tuloverolaissa.

• Yhteismetsät ovat verovelvollisia yhteisetuuksia, joiden tuloveroaste on 
26,5 % (v. 2022).
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1.3 Ohjesääntö

• Ohjesääntö on yhteismetsän tärkein asiakirja

– Linjaa toiminnan periaatteet

– Määrää hallinnon järjestämisen

• Laaditaan yhteismetsän perustamisvaiheessa

• Suomen metsäkeskus vahvistaa ohjesäännön

• Voimassa oleva ohjesääntö on saatavissa Metsäkeskuksen ylläpitämästä 
yhteismetsärekisteristä. 

• Osakaskunnan kokous voi tarvittaessa muuttaa ohjesääntöä. Muutettu 
ohjesääntö on vahvistettava Suomen metsäkeskuksessa.
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2. Metsäsuunnitelma

• Yhteismetsällä on oltava voimassa oleva metsäsuunnitelma

– Vaatimuksen täyttävästä metsäsuunnitelmasta säädetään metsälain 4 a 
§:ssä. 

– Mm. Metsään.fi-palvelun käyttöönotto täyttää metsäsuunnitelman 
vaatimukset.

• Uusi metsäsuunnitelma hyväksytään osakaskunnan kokouksessa omana 
asiakohtanaan.

• Yhteismetsän tulee toimia metsäsuunnitelman mukaisesti

– Metsäsuunnitelmasta voidaan poiketa erityisestä syystä.

• Metsäsuunnitelman laadinnassa pitää ottaa huomioon ne mahdolliset 
ohjesäännön määräykset, jotka koskevat metsien käsittelyä.
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3. Hoitokunta  ja toimitsija

• Yhteismetsällä on oltava hoitokunta tai toimitsija 

– Voi olla myös molemmat

– Osakaskunta  valitsee henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

• Hoitokunnassa voi olla  3-15 jäsentä

– Lukumäärä määrätään ohjesäännössä

– Yleensä yhteismetsän hoitokunnassa on 3-7 jäsentä

• Hoitokunta/toimitsija huolehtii yhteismetsän käytännön toiminnasta

• Hoitokunnan jäsenen tai toimitsijan ei tarvitse olla yhteismetsän osakas

– Jollei ohjesäännössä toisin määrätä
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3.1 Nimenkirjoitusoikeus (yml 23 §)

• Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yhdessä 
jonkun hoitokunnan jäsenen kanssa. 

– Ohjesäännössä voidaan määrätä toisinkin.

• Jos osakaskunnalla on hoitokunnan sijasta toimitsija, osakaskunnan 
nimen kirjoittaa toimitsija.

• Yhteismetsärekisteristä saatavalla otteella kerrotaan 
nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. 
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3.2 Tiedonsaantioikeus (yml 44 a §)

• Osakkaalla, osakaskiinteistön yhteisomistajalla (eli osakaskiinteistön 
omistavan perikunnan tai yhtymän osakkaalla) tai muulla henkilöllä on 
oikeus saada ote hoitokunnan pöytäkirjasta, kun on päätetty asiasta, 
joka koskee kyseisen henkilön oikeutta. 

• Hoitokunnan pöytäkirjoihin voi tutustua laajemmin vain  hoitokunnan 
luvalla.
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3.3  Vahingonkorvausvastuu

• Hoitokunnan jäsenillä ja toimitsijoilla on vahingonkorvausvastuu, jos 

osakaskunnalle on tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinkoa. 

• Vahingonkorvausvastuu koskee myös osakkaalle tai muulle henkilölle 

aiheutettua vahinkoa, jos vahinko johtuu yhteismetsälain tai ohjesäännön 

rikkomisesta.

• Vahingonkorvauksen sovittelussa ja jakaantumisessa noudatetaan 

vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lukua.

• Kanne osakaskunnalle aiheutetun vahingon korvaamisesta voidaan myös 

nostaa käräjäoikeudessa
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4. Yhteismetsärekisteri 

• Suomen metsäkeskus ylläpitää yhteismetsärekisteriä, jossa on seuraavat tiedot 
kaikista Suomen yhteismetsistä:

– Metsäkeskuksen vahvistama ohjesääntö

– Hoitokunnan jäsenet, varajäsenet, toimitsijat ja varatoimitsijat sekä heidän 
kotipaikkansa ja osoitteensa

– Yhteismetsän toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt, heidän 
kotipaikkansa ja osoitteensa

– Tieto ulosmittauksesta sekä sen raukeamisesta ja lakkaamisesta

• Yhteismetsärekisteripalvelussa voi ladata tai tulostaa valitun yhteismetsän 
rekisteriotteen ja ohjesäännön.

• Yhteismetsiä koskevasta rekisteristä säädetään yhteismetsälain 48 §:ssä.
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5. Osakasluettelo

• Hoitokunnan / toimitsijan vastuulla on osakasluettelon pitäminen.

• Osakasluetteloon merkitään

– osakkaat ja heidän omistamansa osakaskiinteistöt 

– osakaskohtaiset yhteismetsäosuudet

– osakkaiden yhteystiedot 

• Jos osakaskiinteistöllä on useita omistajia, pidetään heitä yhdessä 
yhteismetsälain tarkoittamana osakkaana. 

• Osakkaan vastuulla on ilmoittaa hoitokunnalle / toimitsijalle 
ajantasaiset yhteystiedot ja pankkitilin numeron.



6. Osakaskunnan kokoukset

• Vähintään yksi varsinainen kokous vuodessa

– Ohjesäännössä määrätään varsinaisten kokousten määrä, ajankohta 
ja käsiteltävät asiat.

• Ylimääräinen osakaskunnan kokous pidetään, jos

– hoitokunta / toimitsija katsoo sen tarpeelliseksi.

– osakkaat vaativat sitä osakaskunnan kokouksen toimivaltaan 
kuuluvassa asiassa.

▪ Vaatimuksessa edustettuna vähintään 10 % koko äänimäärästä

▪ Kokouskutsu annettava 30 pvän kuluessa vaatimuksesta

• YmL 8 §:ssä säädetään osakaskunnan päätösvaltaan kuuluvista asioista.
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6.1 Osakaskunnan yksimieliset päätökset

• Sen estämättä, mitä yhteismetsän päätösvallasta säädetään, osakkaat voivat 
yksimielisesti päättää osakaskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman 
kokousta. 

– YmL 7 §, Päätösvallan käyttäminen

– Edellyttää kaikkien osakkaiden yksimielistä päätöstä.

– Päätöksestä on syytä laatia pöytäkirja.
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6.2  Päätöksenteko osakaskunnan kokouksissa

• Osakkaalla on osuusluvun mukainen äänivalta. 

• Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja äänestysluetteloa hyväksyttäessä 
jokaisella on yksi ääni.

• Osakaskiinteistöä edustava yhteisomistaja (perikunnan ja yhtymän osakas) saa 
käyttää koko äänimäärää ilman valtakirjoja.

– Jos läsnä olevat yhteisomistajat ovat eri mieltä, kullakin vain henkilökohtaista 
omistusosuuttaan vastaava äänimäärä.

• Kokouksessa saa päättää vain asioista, jotka lain ja ohjesäännön mukaan on 
käsiteltävä osakaskunnan kokouksessa ja jotka mainitaan kokouskutsussa.

• Kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, jolla osakkaiden tai osakaskunnan 
kustannuksella annetaan osakkaalle tai jollekulle muulle ilmeisesti 
epäoikeutettua etua.



6.3 Äänileikkuri 

• Yhteismetsälain mukainen äänileikkuri on 10 %

– Kukaan äänestykseen osaa ottava ei saa äänestää suuremmalla 
äänimäärällä kuin kymmenesosalla kokouksessa edustettuina olevien 
yhteisestä äänimäärästä. 

• Sopimuspohjaisesti (kiinteistönmuodostamislain 10 luvun mukaisesti) 
muodostetun yhteismetsän osakaskunta voi nostaa äänileikkuria ohjesäännön 
määräyksellä enintään  50 %:iin.

➢”Kukaan äänestykseen osaa ottava ei saa äänestää suuremmalla 
äänimäärällä kuin puolella kokouksessa edustettuina olevien yhteisestä 
äänimäärästä. ”



6.4  Jääviys

• Kokouksessa osakas, osakaskiinteistön yhteisomistaja tai heidän  asiamiehensä ei 
saa osallistua sellaisen asian ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa 
ilmeisesti on ristiriidassa osakaskunnan edun kanssa.

• Kokoukseen osallistuvien tulisi pystyä itse tunnistamaan ko. tilanteet

– Muussa tapauksessa puheenjohtajan on kehotettava ko. henkilö poistumaan 
asian käsittelyn ajaksi.



7. Lisätietoa

• www.yhteismetsat.fi

• www.finlex.fi > mm. Yhteismetsälaki, Kiinteistön muodostamislaki ja 

oikeustapauksia

• www.maanmittauslaitos.fi

• www.kila.fi

• www.ytj.fi

• www.vero.fi

• www.suomi.fi

• www.omavero.fi
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