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1. Yhteismetsän kirjanpito

• Yhteismetsät ovat kirjanpitovelvollisia  ja pitävät kahdenkertaista kirjanpitoa

• Kirjaukset tulee tehdä siten, että ketju on selkeä tuloslaskelmasta ja taseesta 

yksittäiseen kuittiin/laskuun asti

• Yhteismetsän kirjanpito pitää laatia kirjanpitolain, yhteismetsälain ja 

ohjesäännön  mukaan

• Kirjanpitolain 2 luku 3.2 § määrittelee liiketapahtumien kirjaamista

– Lähtökohtana suoriteperiaate 

▪ Tulo syntyy, kun suorite luovutetaan ja vastaavasti meno syntyy, kun 

tuotannontekijä vastaanotetaan.  

• Tilikauden aikana voi myös käyttää maksuperiaatetta

– Kirjaus, kun maksu on tapahtunut tai tulo saatu pankkitilille/kassaan

– Muutettava suoriteperusteiseksi tilinpäätösvaiheessa
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1.1 Tilikausi

• Tilikausi on 12 kk

– Ensimmäisellä tilikaudella se voi olla 6-18 kk

• Yhteismetsän osakaskunta valitsee tilikautensa ajoittumisen ja määrää siitä 
ohjesäännössään.

– Tilikausi voi olla esimerkiksi 1.1.-31.12. tai 1.7.-31.6.

• Jokaiselta tilikaudelta on tehtävä tilinpäätös, toimintakertomus ja veroilmoitus.

• Myös toimintasuunnitelma ja talousarvio tehdään tilikausittain.
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1.2 Kirjanpidon järjestäminen 

• Hoitokunta tai toimitsija vastaa kirjanpidon asianmukaisesta 
järjestämisestä.

• Kirjanpito voidaan ostaa tilitoimistolta tai järjestää muulla tavoin.

– Kirjanpitäjän on suositeltavaa olla perehtynyt metsätalouden 
rahaliikenteeseen ja mielellään myös yhteismetsän toimintaan.

• Myös hoitokunnan jäsen tai osakas voi ottaa vastuulleen kirjanpidon, jos 
hänellä on riittävä osaaminen.

• Kirjanpitoa aloitettaessa on tärkeää sopia kirjanpitäjän kanssa 
yhteismetsän talouden seurantaa palvelevasta tililuettelosta.

• Kirjanpito ja tilinpäätös aiheuttavat vuosittain yhteismetsälle 
hallintokulua. 
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1.3 Kirjanpitolain mukaan

• Yhteismetsän kirjanpidossa on noudatettava kirjanpitolakia 
(30.12.1997/1336 )

• Kirjanpidon on oltava ajantasaista.

– Käytännössä yhteismetsien kirjanpito on yleensä joko jatkuvaa, 
tilitapahtumien tahtiin rullaavaa tai toteutuu alv-ilmoitusjaksoittain. 

• Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on otettava huomioon, käsitelläänkö 
yhteismetsää kirjanpitolaissa määriteltynä mikroyrityksenä, pienyrityksenä 
vai suuryrityksenä. 

– Valtaosa Suomen yhteismetsistä on mikroyrityksiä, joiden taseen 
loppusumma on korkeintaan 350 000 €, liikevaihto korkeintaan 700 000 
€ ja palveluksessa on tilikauden aikana korkeintaan keskim. 10 henkilöä. 

– Yhteismetsä muuttuu mikroyrityksestä pienyritykseksi, jos sekä 
päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy kaksi 
edellä mainituista raja-arvoista.
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1.4 Kiinteistöt taseessa

• Yhteismetsän erikoisuus on taseen niukkuus.

• Arvokkain omaisuus on yhteismetsän alue eli ne kiinteistöt, jotka muodostavat 
yhteismetsän alueen, mutta tämä ei näy taseessa.

– Alueen arvoa ei saa esittää taseessa, koska alue on kiinteistöoikeudellisesti 
osakaskiinteistöjen yhteinen alue. 

• Kiinteänä omaisuutena taseeseen merkitään vain:

– Osakaskunnan omistamat kiinteistöt eli kiinteistöt, joihin osakaskunnalla 
on lainhuuto ja joita ei ole liitetty yhteismetsän alueeseen. Näihin 
kiinteistöihin voi sisältyä myös rakennuksia, maa-ainesalueita ja muita 
varallisuusosia, joiden hankintameno tuodaan taseeseen ao. kohtaan.  

– Osakaskunnan omistamat osuudet toisiin yhteismetsiin tai muihin yhteisiin 
alueisiin, joilla on arvoa. 
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1.5 Laskujen hyväksyminen

• Laskujen hyväksymisessä tulee ottaa huomioon Yhteismetsälain 23 §
Nimenkirjoitusoikeus:

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yhdessä jonkun 
hoitokunnan jäsenen kanssa. Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle 
hoitokunnan jäsenelle, toimitsijalle tai osakaskunnan toimihenkilölle 
yhdessä tai erikseen oikeuden toimia osakaskunnan puolesta hoitokunnan 
toimivaltaan kuuluvassa asiassa ja tällöin kirjoittaa osakaskunnan nimen.  
Jos osakaskunnalla on hoitokunnan sijasta yksi toimitsija, osakaskunnan 
nimen kirjoittaa toimitsija.

• Yhteismetsän ohjesäännössä on oltava määräys nimenkirjoitusoikeudesta. 
Nimenkirjoitukseen oikeutettu on oikeutettu myös hyväksymään laskut, jollei 
muuta ole päätetty.

• Hyvää hallintotapaa noudattaen tulee yhteismetsässä aina ohjeistaa laskujen 
hyväksymiskäytännöt niin, että kukaan ei hyväksy henkilökohtaisia laskujaan ja 
niin, että laskujen hyväksyminen ja maksaminen sujuu joustavasti.
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1.6 Tilinpäätös 

• Jokaiselta tilikaudelta on laadittava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös.

• Tilinpäätökseen täytyy sisällyttää

1. tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase

2. tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma

3. taseen, tuloslaskelman ja mahdollisen rahoituslaskelman liitteenä olevat 

tiedot (liitetiedot).

• Jos yhteismetsä on suuryritys, on laadittava varojen hankintaa ja niiden käyttöä 

selvittävä rahoituslaskelma

• Kaikista taseen, tuloslaskelman ja mahdollisen rahoituslaskelman eristä on 

esitettävä vastaava vertailutieto ko. tilikautta edeltävältä tilikaudelta. 

• Yhteismetsälaki edellyttää toimintakertomuksen laatimista. Toimintakertomus on 

siten osa yhteismetsän tilinpäätöstä. 
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2. Yhteismetsän verotus

• Yhteismetsän osakaskunta on tuloverovelvollinen yhteisetuus ja antaa 
veroilmoituksen lomakkeella 6. Ilmoitus annetaan ensisijaisesti OmaVerossa.

• Osakaskunnan on annettava veroilmoitus neljän kuukauden sisällä tilikauden 
päättymisestä. 

• Osakaskunta maksaa tuloveroa 26,5 % kaikesta verotettavasta tulostaan, myös 
luovutusvoitoista.

• Yhteismetsän osakaskunnalla ei ole oikeutta yrittäjävähennykseen. 
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2.1 Tulolähdejako  

• Yhteismetsän verotus toteutuu tulolähteittäin, mikä on syytä ottaa huomioon jo 
kirjanpidossa:

1. henkilökohtainen tulolähde eli muut tulot, esim. puunmyyntitulot

2. maatalouden tulolähde, esim. vuokratulot, jäkälän ja kuntan myynti

3. elinkeinotoiminnan tulolähde, esim. merkittävä sahaustoiminta

• Verovuoden tulos lasketaan ja ilmoitetaan Verohallinnolle tulolähteittäin. 

• Hankinnat kuuluvat siihen tulolähteeseen, jonka käyttöön ne tulevat. Näin myös 
poistot tehdään ko. tulolähteessä. 

• Toisen tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen voitosta. 
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2.2 Varaukset ja metsävähennys  

• Yhteismetsän osakaskunnalla on oikeus tuloverolain mukaisiin meno- ja 
tuhovarauksiin, joita on suositeltavaa seurata kirjanpidossa.

• Yhteismetsä on myös oikeutettu metsävähennykseen.

– Metsävähennysoikeutta seurataan kirjanpidon ulkopuolella.

– Metsävähennystä voidaan hyödyntää verovähennyksenä henkilökohtaisessa 
tulolähteessä (muut tulot) sitä mukaa, kuin yhteismetsä saa verotettavaa 
tuloa metsävähennykseen oikeutetusta metsästä.

– Tilikauden metsävähennys tehdään erillisellä verolaskelmalla tai voidaan 
laskea hyödyntäen metsätalouden veroilmoituslomaketta 2C. 
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2.3 Vuosikulut ja pitkävaikutteiset investoinnit

• Yhteismetsän hankinnoista osa on vuosikuluja ja osa  pitkävaikutteisia, joiden 
vaikutusaika ulottuu usealle tilikaudelle.
– Pitkävaikutteisia ovat mm. koneet, metsäojitus, metsäautotiet, rakennukset ja 

rakennelmat.

• Pitkäaikaisen hankinnan arvoa alennetaan kirjanpidossa poistolla niiden 
vaikutusajan mukaan.
– Tuloverolain 114 § ohjaa yhteismetsää noudattamaan henkilökohtaiseen 

tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden jaksottamisessa elinkeinoverolain (EVL) 
käyttöomaisuuden jaksottamista koskevan 3 luvun säännöksiä. 

– Rakennusten poistoista säädetään EVL 34 §:ssä sekä koneiden ja kaluston EVL 
30 §:ssä. 

– Metsäteiden ja ojitusten menojen jaksottamisesta sen sijaan säädetään 
tuloverolain (TVL) 115 §:ssä.

– Maatalouden tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden hankintamenot jaksotetaan 
maatilatalouden tuloverolain (MVL) poistosäännösten mukaan. 

– Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden hankintamenot 
jaksotetaan EVL 3 luvun säännösten mukaan. EVL:n mukaan poistettaessa 
omaisuuslajin poistoaika pidettävä samana tilikaudesta toiseen.

• Yhteismetsässä kirjanpidon ja verotuksen poistot toteutuvat samansuuruisina. 
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2.4 Yhteismetsän arvonlisäverotus

• Yhteismetsän toiminta on yleensä arvonlisäverollista. 

– Vaikka toiminta olisi hyvinkin pientä, on osakaskunnan etu, että 
yhteismetsä hakeutuu toiminnastaan arvonlisäverolliseksi.

• Aloittava yhteismetsä ilmoittautuu tai hakeutuu arvonlisäverolliseksi 
yhteisetuudeksi ytj.fi-palvelussa lomakkeella Y1.

• Arvonlisäveron ilmoitusjakso on:

– 12 kk, jos liikevaihto on enintään 15 000 €/v, 

– 3 kk eli neljännesvuosi, jos liikevaihto on 30 000 -100 000 €

– 1 kk, jos liikevaihto ylittää 100 000 €
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3. Tilinpäätöksen laatiminen

• Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa

tilikauden päättymisestä.

• Tilinpäätös on laadittava suoriteperiaatteella

– Varovaisuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus tilikaudesta toiseen

• Asiasisältö tärkeämpi kuin muotoseikat

– Liitetiedot antavat täsmällisen kuvan asiasisällöstä.

• Hoitokunta/toimitsija sekä mahdollinen toiminnanjohtaja allekirjoittavat 
tilinpäätöksen 

– Kantavat vastuun annetuista tiedoista.

• Tilinpäätösasiakirjat on annettava vähintään kuukautta ennen osakaskunnan 
kokousta tilintarkastajalle 

– Suositellaan samaa aikarajaa myös toiminnantarkastuksessa
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3.1 Tilinpäätöksen sisältö

• Tilinpäätös kertoo varallisuuden määrän ja tuoton

• Kirjanpitolain 3 luvun 1 § mukaan koostuu neljästä osasta: 

– Tase (varallisuus ja velat tilinpäätöspäivänä)

– Tuloslaskelma (tilikauden taloustapahtumat)

– Liitetiedot (esim. velat, pantit, tase-erien muutokset)

– Rahoituslaskelma muilta kuin pieniltä kirjanpitovelvollisilta (KPL 3 luku 9§)

• Ei pakollinen, jos  yhteismetsä on pieni kirjanpitovelvollinen  tai 

mikroyritys eli 

korkeintaan yksi seuraavista ehdoista täyttyy: Liikevaihto yli 12 milj. 

€/vuosi, 

tase yli 6 milj. €, palveluksessa keskimäärin yli 50 henkilöä vuodessa.

• Toistaiseksi yksikään Suomen yhteismetsä ei ole suuryritys.
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3.1 Tilinpäätöksen sisältö jatkuu

• YML 29 §: tilinpäätökseen kuuluu myös toimintakertomus 

• Huomioidaan yhteismetsän ohjesäännön määräykset

• Oltava myös vertailu edellisen tilikauden lukuihin.
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4. Tilinpidon valvontavelvollisuus

• Hoitokunta vastaa kirjanpidon ja varainhoidon oikeellisuudesta.

• Jos kirjanpito on ulkoistettu, hoitokunnan / toimitsijan tulee edellyttää 
toiminnan laajuuteen suhteutettua riittävää ja ajantasaista raportointia:

– Tulosraportointi osakaskunnan kokousten välillä

– Välitilinpäätökset

– Toimintakertomuksen laadinta on hoitokunnan/toimitsijan  vastuulla 
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4.1 Tunnuslukujen seuranta

• Hoitokunnan/toimitsijan on hyvä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

– Suunnanmuutosten seuranta: vertailu edelliseen vuoteen ja 
suunnitelmiin/talousarvioon.

– Onko taseen ja tulosraportin rakenne muuttunut?  Ovatko ne ymmärrettäviä?

– Onko kertynyt ostovelkoja ja/tai ”roikkuvia” saamisia?

• Hoitokunnan/toimitsijan vastuulla on osakaskokouksen taloudellisten päätösten 
valmistelu:

▪ Jaettavan ylijäämän suuruus 

▪ Investointipäätökset (metsän hankinta, tien tai ojituksen teko, uudet 
rakennukset ja rakennelmat, peruskorjaukset)

▪ Riskiarvioinnit

• Tarvittaessa vertailu muiden yhteismetsien tunnuslukuihin, esim. hallinnon kulut.
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4.2 Maksuvalmiuden seuranta

• Tulosraportti ja tase kertovat tietyn ajankohdan tilanteen.  Näiden lisäksi on 
ennakoitava maksuvalmiutta.

– Kassavirta: tulot ja muut rahavarat riittävät menoihin ja ylijäämän 
jakoon. 

• Maksuvalmiuteen vaikuttavat mm.

– Toiminnan tulot ja menot (esim. puun myynti, palkat ja palkkiot;  
ylijäämän maksu)

– Käyttöpääoman hallinta (esim. puuvarastojen suuruus ja arvo, 
myyntisaamiset ja tarvittaessa niiden perintä)

– Investointien rahavirran hallinta (esim. metsäteiden rakennus, 
metsäalueiden hankinta, niihin liittyvien luottojen nosto ja 
lyhennykset)
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5. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus 1/2

Yhteismetsälaki 30 §:  

▪ Tilintarkastajan valitsee osakaskunta

▪ Tilintarkastusvelvollisuus vain, jos kahdella viimeisellä tilikaudella 
tuloslaskelman mukainen liikevaihto on ylittänyt 200 000 euroa/tilikausi 

▪ Ohjesäännössään osakaskunta voi velvoittaa tilintarkastukseen pienemmälläkin 
liikevaihdolla

▪ Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava 
ainakin yksi varatilintarkastaja

Yhteismetsälaki 30 a §:  

▪ Vähintään yhden osakaskunnan kokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava 
KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, jos päättyneellä tilikaudella osakaskunnan 
tuloslaskelman tai konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto tai liikevaihtoa 
vastaava tuotto ylittää 10 000 000 euroa.
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5. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus 2/2

Toiminnantarkastaja

Tilintarkastajalta vaaditaan HTM- tai KHT-tutkinto ja hänen tulee täyttää 

muutkin tilintarkastuslain vaatimukset.  Toiminnantarkastajaan ei kohdistu 

samanlaisia vaatimuksia eikä hänen toimintaansa säädetä yhteismetsää 

koskevassa lainsäädännössä. Siksi on osakaskunnan ja toiminnantarkastajan 

edun mukaista säätää toiminnasta ohjesäännössä. 
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5.1 Tilintarkastus ohjesäännössä

• Yhteismetsälain mukaan ohjesäännössä on määrättävä, miten osakaskunnan 
hallinnon ja varainhoidon tarkastus on järjestettävä

• Erilaisia mahdollisuuksia, kun tilintarkastusvelvoite ei täyty: 

1. Ohjesäännössä säädetään, että toimitaan tarvittaessa yhteismetsälain ja 

tilintarkastuslain velvoittamalla tavalla. Tällöin tilintarkastus tehdään vain 

lakirajan 200 000 € täyttyessä.

2. Ohjesäännössä säädetään vuotuisesta tilintarkastuksesta. Tällöin 

tilintarkastus täytyy tehdä jokaisella tilikaudella tilintarkastuslain mukaan.

3. Ohjesäännössä säädetään toiminnantarkastajasta. Tällöin on suositeltavaa 

säätää myös sekä yhteismetsän hallinnon että toiminnantarkastajan 

velvoitteista, oikeuksista ja vastuista tarkastusta koskien.
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5.2 Toiminnantarkastaja 1/2

• Toiminnantarkastajasta säädetään mm. asunto-osakeyhtiölaissa ja yhdistyslaissa

• Asunto-osakeyhtiölaki  9. luku 6-12 §

– Valinta: yhtiökokous valitsee

– Sijainen

– Kelpoisuus ja riippumattomuus: kuka ei voi olla, mitä osaamista vaaditaan

– Tarkastuksen sisältö

– Toiminnantarkastuskertomus: sisältö ja milloin annettava

– Palkkio ja muut kustannukset: todetaan oikeus 

– Tietojen saantioikeus, -velvollisuus ja salassapito
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5.2 Toiminnantarkastaja 2/2

• Yhdistyslaki 38 a§

– Todetaan velvollisuus, kelpoisuus ja riippumattomuus

– Toiminnantarkastuskertomus

– Oikeuksista ja velvollisuuksista viittaukset tilintarkastuslakiin
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5.3 Esimerkki ohjesäännöstä: 
yhteismetsän toiminnantarkastus 1/3

• Osakaskunnalla on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotka 

valitaan tilikaudeksi osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa.  

• Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö ja hänellä on oltava 

tehtävien hoitamiseen tarvittava taloudellisten ja oikeudellisten asioiden 

tuntemus. Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen tai konkurssissa 

oleva tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on 

oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

• Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhteismetsän talous ja hallinto 

yhteismetsän toiminnan edellyttämässä laajuudessa, sekä annettava 

tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöstä 

käsittelevälle osakaskunnan varsinaiselle kokoukselle.
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5.3 esimerkki ohjesäännöstä: 
yhteismetsän toiminnantarkastus, 2/3

• Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että osakaskunnalle on aiheutunut vahinkoa tai 

yhteismetsälakia, kirjanpitolakia tai tilintarkastuslakia tai ohjesääntöä on rikottu, 

siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

• Hoitokunta on velvollinen avustamaan toiminnantarkastajaa tarkastustehtävän 
toteuttamiseksi. Toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää 
puhevaltaa osakaskunnan kokouksessa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä 
liittyviä asioita. Toiminnantarkastajan on oltava kokouksessa läsnä, jos 
käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen.
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5.3 esimerkki ohjesäännöstä: 
yhteismetsän toiminnantarkastus, 3/3

• Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on 
toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut osakaskunnalle. 

• Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden 
tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412/74) 2 ja 6 luvussa on säädetty.

• Toiminnantarkastaja jätetään valitsematta ja sen sijaan valitaan tilintarkastaja, 
kun yhteismetsälaki ja tilintarkastuslaki sitä edellyttävät. Tilintarkastus tehdään 
tilintarkastuslain mukaisesti. 
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5.4 Tilintarkastuksen sisältö
• Tilintarkastus on tehtävä hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa:

– Kirjanpito

– Tilinpäätös

– Toimintakertomus

– Hallinto

– Ylijäämän jakaminen ja varaaminen tuleviin tarpeisiin

• Tilintarkastaja antaa tilikaudelta päivätyn ja allekirjoitetun 
tilintarkastuskertomuksen

– Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja 
toimintakertomus oikeat ja riittävät  tiedot toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta, sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia.

• Lausunto on joko vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen.  
Tilintarkastuskertomuksessa annetaan tarvittavat lisätiedot.
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6. Tili- ja vastuuvapaus

• Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja myöntää hoitokunnalle / toimitsijalle ja 

toiminnanjohtajalle  vastuuvapaus sen jälkeen, kun 

tilintarkastajan/toiminnantarkastajan kirjallinen lausunto on esitetty 

osakaskunnan kokoukselle.

• Osakaskunnan kokouksen huomioitava tilintarkastuskertomuksen sisältö

• Tilintarkastajalla on oikeus osallistua osakaskunnan kokoukseen, jossa 

tilintarkastuskertomusta käsitellään (ts. tilintarkastaja on kutsuttava 

osakaskunnan kokoukseen)

• Osakaskunnan kokouksen käsittelemä tilinpäätös ja  tilintarkastuskertomus on 

lähetettävä viipymättä tiedoksi Suomen metsäkeskuksen alueyksikölle (YML 29 §)
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