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YHTEISMETSÄN YHDISTYMINEN TOISEEN YHTEISMETSÄÄN (prosessikuvaus) 

1.  Ensin käydään asiasta neuvottelut yhteismetsien hoitokuntien/toimitsijoiden kesken ja 

tarvittaessa keskustellaan asiasta myös osakaskuntien kokouksissa → yhteinen tahtotila 

 

2. Laaditaan luonnos yhteismetsien yhdistämissopimukseksi 

• Mallisopimusta voi käyttää pohjana valmistelussa, siitä näkyy monia sovittavia yksityiskohtia. 

• Keskeinen asia on osuuksien arvon määräytyminen, joka on tehtävä oikeudenmukaisesti. 

• Sopimuksessa on tärkeää määritellä yksityiskohtaisesti yhdistyvän yhteismetsän toiminnan 

lopettamista koskevat asiat ja siirtymävaiheen menettelyt toimintaa jatkavassa yhteismetsässä. 

• Sopimuksen olisi hyvä olla niin lopullinen, että se voidaan hyväksyä osakaskuntien kokouksissa. 

• Liitteeksi tulee ohjesääntö, joka on tarvittaessa syytä tarkistaa uuteen tilanteeseen sopivaksi. 

3. Varmistetaan Verohallinnolta oikeat ilmoitus- ja muut menettelyt verotuksessa 

• Verohallinnon ohjeesta VH/385/00.01.00/2022 löytyy yhteismetsien yhdistämisen verotusohje. 

Lähtökohtana on: ”Jos yhdistäminen, jakaminen tai käyttötarkoituksen muutos toteutetaan 

kiinteistönmuodostamislain ja kyseistä yhteisetuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti siten, että 

yhteiseen alueeseen liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista uudelle yhteiselle alueelle, 

toimenpiteeseen voidaan soveltaa jatkuvuuden periaatetta. Tällöin toimenpiteestä ei aiheudu 

veroseuraamuksia.  Myös vahvistettujen tappioiden vähennysoikeus säilyy.” 

4. Mahdollisten velkojen osalta selvitetään pankissa menettelyt velkavastuista ja 

panttioikeuksista 

 

5. Yhteismetsien osakaskuntien kokouksissa päätetään sopimuksen hyväksymisestä 

• Tarvitaan vähintään 2/3 enemmistö äänestykseen ottaneiden äänistä (YML 8 § 1 mom. 14. kohta). 

• Kokouskutsuun laitettava päätösehdotuksen pääasiallisen sisällön selostus (YML 15 § 2 mom.). 

6. Yhteismetsien osakaskunnat hakevat yhdistämistoimitusta Maanmittauslaitokselta 

• Yhteismetsien osakaskunnat voivat kokouksissaan velvoittaa jonkun tahon tai henkilön hakemaan 

yhteismetsälain 38.2 §:n yhdistämistoimitusta puolestaan. 

• Mukaan hakemukseen on liitettävä yhdistämistä koskeva sopimus. 

7. Maanmittauslaitos pitää yhdistämistoimituksen 

• Yhteismetsien yhdistämistä koskevassa sopimuksessa yhteismetsien osakaskunnat sopivat 

kiinteistöjen osuuksien suuruuksista tai niiden laskemisperusteista. Perustettavan yhteismetsän 

muodostaminen suoritetaan sopimuksen mukaisesti, jollei sopimus loukkaa kenenkään oikeutta 

(KML 97a.2 §). 

• Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista. 

8. Jatkotoimenpiteet 

• Metsäkeskukselle ilmoitetaan YML 48 §:n mukaiset yhteismetsärekisteriin toimitettavat tiedot. 

• Hoitokunta tai toimitsija käynnistää toiminnan yhteismetsälain, ohjesäännön, toimintasuunnitelman 

ja talousarvion, metsäsuunnitelman ja yhdistämissopimuksen mukaisesti. 

• Liitetty yhteismetsä lopettaa toimintansa oikeushenkilönä -> tehtävä viimeinen tilinpäätös ja 

verojen maksu, lopettamisilmoitus lomakkeella Y4 Verohallinnolle ja sähköpostilla Suomen 

metsäkeskukselle, lopetetaan pankkitili, siirretään erilaiset sopimukset jatkavalle yhteismetsälle 

jne. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/87053/yhteisetuuksien-tuloverotus2/

