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Abstrakti
HarriHänninen,JaniLaturi,JussiLeppänen,JussiLintunen,JussiUusivuorijaVilleOvaskainen,LuonͲ
nonvarakeskus,Jokiniemenkuja1,Vantaa
JyriHietala,PaulaHorne,AnnaͲKaisaRämöjaMattiValonen,PellervontaloustutkimusPTT,EerikinͲ
katu28A,Helsinki


Kansallisen metsästrategian 2025 yhtenä tavoitteena on aktiivisen ja yritysmäisen metsätalouden
lisääminen,tilakoonkasvattaminenjasellaisenmetsänomistusrakenteenaikaansaaminen,jokatukee
metsien aktiivista käyttöä. Nämä tavoitteet on otettu myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelͲ
maan. Mahdollisina keinoina hallitusohjelmassa esitetään metsätilojen sukupolvenvaihdosten edisͲ
tämistä,metsäͲjayrittäjävähennystenlisäämistäsekäkuolinpesienelinkaarennopeuttamista.
TässäraportissatarkastellaanmaaͲjametsätalousministeriöntilaamanaseuraaviametsätaloutta
koskevia verotukseen liittyviä keinoja: 1) sukupolvenvaihdoshuojennus perintöͲ ja alahjaverosta, 2)
metsävähennyksentasokorotus,tuloutuksenpoistojalaajennuserilaisilleyhtiömuodoille,3)yrittäjäͲ
vähennysmetsänomistajille,4)mahdollisiaverokeinojakuolinpesienpurkamisennopeuttamiseksi,ja
5)verotuksellisiavaihtoehtojametsienhoitoaaktivoivalletuelle.RaportinaluksionkuvattumetsätaͲ
loudentoimintaympäristöä,yksityismetsänomistuksenrakennettajametsänomistajiensuhtautumisͲ
tajulkiseenohjaukseen.


Asiasanat:Kuolinpesä,lahja,metsänomistus,perintö,sukupolvenvaihdos,tilarakenne,verotus
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1. Johdanto
Harri Hänninen, Luke


Yksityishenkilöt,jokoyksintaiyhdessäpuolisonkanssa,yhtymäntaikuolinpesänjäseninä,omistavat
Suomenmetsämaanalastanoin60prosenttia,puustonkasvustanoin70prosenttiajaheidänmetsisͲ
täänkertyyperätinoin80prosenttiavuotuisestahakkuumäärästä.Yksityismetsätovattämänvuoksi
avainasemassateollisenpuunkäytönjasenlisäämisenturvaamisessa.
Kansallisenmetsästrategian2025(2015)yhtenätavoitteenaonaktiivisenjayritysmäisenmetsäͲ
taloudenlisääminen, tilakoonkasvattaminenjasellaisenmetsänomistusrakenteenaikaansaaminen,
jokatukeemetsienaktiivistakäyttöä.NämätavoitteetonotettumyöspääministeriJuhaSipilänhalliͲ
tusohjelmaan(RatkaisujenSuomi,2015).MahdollisinakeinoinahallitusohjelmassaesitetäänmetsätiͲ
lojensukupolvenvaihdostenedistämistä,metsäͲjayrittäjävähennystenlisäämistäsekäkuolinpesien
elinkaarennopeuttamista.
MaaͲjametsätalousministeriötilasiLuonnonvarakeskukseltaselvityksenedellämainittujentoiͲ
menpiteiden edistämiseksi.KoskaPellervontaloustutkimusPTT tekiparhaillaanselvitystä kuolinpeͲ
sistäjametsänomistajiensuhtautumisestaeräisiinmetsätaloudenjulkisenohjauksenkeinoihin,selviͲ
tystehtiinnäiltäosinyhdessäPTT:nkanssa.
Selvityksentavoitteenaolituottaaesitysniistätoteuttamiskelpoisista–perustuslainjaEU:nvalͲ
tiontukisääntöjen mukaisista – verotuksellisista toimenpiteistä, joilla voitaisiin edistää kansallisen
metsästrategianjahallitusohjelmanmetsäͲjaelinkeinopoliittisiatavoitteita,kutenaktiivisenjakanͲ
nattavan metsätalouden harjoittaminen, puun markkinoille tuloa ja metsänomistusrakenteen muuͲ
tosta.
ToimeksiannonmukaantyössätulitarkastellaseuraaviametsätalouttakoskeviaverotukseenliitͲ
tyviäkeinoja:1)sukupolvenvaihdoshuojennusperintöͲjalahjaverosta,2)metsävähennyksentasokoͲ
rotus,tuloutuksenpoistojalaajennuserilaisilleyhtiömuodoille,3)yrittäjävähennysmetsänomistajilͲ
le,4)mahdollisiaverokeinojakuolinpesienpurkamisennopeuttamiseksi,ja5)verotuksellisiavaihtoͲ
ehtojametsienhoitoaaktivoivalletuelle.
Selvityksessä tuli arvioida soveltuvin osin esitettyjen verotoimenpiteiden vaikutuksia metsätaͲ
louden harjoittamiseen, valtion verokertymään ja metsätilamarkkinoihin. Verokertymän yhteydessä
tulieritellätoimenpiteidensuoratjavälillisetvaikutukset.
SelvityksenohjausryhmänätoimiomantehtävänsäohellamaaͲjametsätalousministeriönkoolle
kutsumaepävirallinen työryhmä–sparrausryhmä–,johonkuuluivatAri Eini Suomen metsäkeskukͲ
sesta,TomiSaloMetsäteollisuusry:stä,JuhaHakkarainenMaaͲjametsätaloustuottajainKeskusliitto
MTK:stajaKaiMerivuoriSahateollisuusry:stä.MaaͲjametsätalousministeriöstäryhmäänkuuluivat
Marja Kokkonen (puheenjohtaja) ja Matti Mäkelä (sihteeri). Asiantuntijoina työryhmässä oli LuonͲ
nonvarakeskuksen edustajien lisäksi valtionvarainministeriöstä, Pellervon taloustutkimus PTT:stä ja
MaatalousyrittäjieneläkelaitosMELA:sta.
Selvityksen kuluessa työn painopiste siirtyi aiottua enemmän metsätilan sukupolvenvaihͲ
doshuojennusta koskevan lakivalmistelun taustalaskelmien laatimiseen, kun valtionvarainministeriö
käynnistikysymystäkoskevanlakivalmistelun.Tavoitteenaonsaadalakivoimaanvuoden2017alusͲ
sa.
Tämäloppuraporttionkirjoitettuitsenäistenartikkeleidenkokoelmana.Luvuissa2–4onkuvatͲ
tu toimintaympäristöä, yksityismetsänomistuksen rakennetta ja metsänomistajien suhtautumista
julkiseen ohjaukseen. Luvuissa 5 – 9 on arvioitu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa esille
nostettuja ja valmisteilla olleita veroehdotuksia ja luvussa 10 esitetty muutamia metsäverotuksen
kehittämisajatuksia.OsanamaaͲjametsätalousministeriöntilaustaonlaadittuerillinenraporttimetͲ
sätilamarkkinoidenaktivoinnistaverokeinoin(HänninenjaLeppänen2016),jotaonhyödynnettytätä
raporttialaadittaessa.
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2. Metsänomistusomistusrakenne, omistajanvaihdokset
ja metsäverotus
Harri Hänninen ja Jussi Leppänen, Luke

2.1. Metsänomistusrakenne ja omistajanvaihdokset
Metsänomistukselle on Suomessa ominaista, että yksityishenkilöt omistavat suurimman osan metͲ
sämaasta, ja että omistajia ja pieniä metsätiloja on paljon. Yksityishenkilöt omistivat LuonnonvaraͲ
keskuksenverohallinnontietoihinpohjautuvantilastonmukaanvuonna2013yksintaiyhdessäpuoliͲ
sonkanssasekäkuolinpesienjayhtymienjäseninä60prosenttiametsämaasta(LeppänenjaTorvelaiͲ
nen2015).
Toinenmetsänomistukselleominainenpiirreonpienmetsätilavaltaisuus.Vuonna2013vähintään
yhdenhehtaarinmetsämaatasisältävientilojenlukumääräolinoin376000,joihinkuuluikeskimäärin
27,8hehtaariametsämaata.Metsänomistajienlukumääräolinoin685000henkilöä.KuntarkasteltaͲ
vanmetsäkokonaisuudenkoonalarajaksiotetaankaksihehtaaria,olitilojenlukumäärä347000,kesͲ
kikoko30,1hehtaariajametsänomistajienkokonaismäärä632000(LeppänenjaTorvelainen2015).
Vuonna2013alle20metsähehtaarintilakokonaisuuksiaolikaikistayksityistenomistamistatiloisͲ
ta61prosenttia,muttaniidenosuusmetsämaanalastajäi17prosenttiin.Vähintäänsadanhehtaarin
metsätilojaoliviisiprosenttia,muttaniidenosuusmetsäalastaoli30prosenttia(kuva2.1).
Kolmasyksityismetsänomistukselleominainenpiirreon,ettämetsätilasiirtyysuvunsisälläjoko
perintönä,lahjanataisukulaiskaupalla.Vuonna2009kerätynmetsänomistajaͲaineistonmukaannoin
45prosenttiametsänomistajistaonsaanuttilansaperintönätailahjanaja40prosenttiasukulaiskauͲ
palla.Vapailtamarkkinoiltatilansaonhankkinutvain15prosenttiametsänomistajista(Hänninenym.
2011). Tulos oli lähes sama kymmenen vuotta aiemmin kerätyn aineiston mukaan (Karppinen ym.
2002).



Kuva 2.1. Metsätilakokonaisuuksien lukumäärä ja pintaͲala kokoluokittain vuosina 2013. Lähde: Leppänen &
Torvelainen2015.



7

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016

Omistajanvaihdoksenyhteydessämetsätilakokonaisuususeinjaetaan.Ripatin(1991,1996)tutkimusͲ
tenmukaanvuosina1940–90haltuunsaaduistatiloistajokaneljässiirtyiuudelleomistajallejaettuna
keskimäärin kolmeen osaan. Merkille pantavaa on, että perintöinä tai lahjoina siirtyneistä metsätiͲ
loistaperätijokatoinenolijaettu,kuntaasvanhemmiltataisukulaisiltaostetuistavajaaviidesosaja
vapailtamarkkinoiltahankituistavainjokakymmenes.
Viimeisenseitsemänvuodenaikana (2006–2013)sekäallekymmenen hehtaarintilojenettäyli
sadan hehtaarin tilojen lukumäärät ovat kasvaneet. Tilamäärässä absoluuttista kasvua on ollut
enemmän pienissä, alle kymmenen metsähehtaarin tiloissa (8400 uutta tilaa ja 28500 ha), mutta
metsäalaltaanenitenovatkasvaneetsadanmetsähehtaarintilat(502tilaaja163000ha)(Leppänen
jaTorvelainen2015).
Neljäsmetsänomistukselleominainenpiirreonmetsänomistajienikääntyminen.MetsänomistaͲ
jista38prosenttiaolivuonna2009yli65Ͳvuotiaitajaeläkeläisiksiitsensäilmoitti45prosenttia.KeskiͲ
ikä oli 60 vuotta, kun se kymmenen vuotta aiemmin oli 57 ja kaksikymmentä vuotta aiemmin 54
vuotta.Maanviljelijämetsänomistajat,jotkaovatsukupolvenvaihdoshuojennuksenpiirissä,ovatkesͲ
kimäärin 54Ͳvuotiaita, kun taas muiden metsätilanomistajien keskiͲikä on 62 vuotta (Hänninen ym.
2011). Metsänomistajiksi tullaan varsin iäkkäinä. Luken Suomalainen metsänomistaja 2010Ͳ
aineistostalasketuistatuloksistakäyilmi,ettämetsätilanperineettailahjaksisaaneet1olivatkeskiͲ
määrin55Ͳvuotiaita,muttatilansukulaiskaupallaostaneet48ͲvuotiaitajavapailtamarkkinoiltaostaͲ
neet51Ͳvuotiaita.
Metsätilojen”perintöluonne”jametsänomistajienikääntyminenliittyvättoisiinsajamuodostaͲ
vateräänlaisennoidankehän(kuva2.2).Metsäomaisuussiirtyypääosinsuvunsisälläperintöinä,lahͲ
joina tai lahjanmuotoisin kaupoin, ja kun ihmiset elävät yhä vanhemmiksi, niin metsäomaisuuden
luovutuksettapahtuvatyhävanhempina.Verohallinnonvuonna2014tekemiäperintöͲjalahjaveroͲ
päätöksiä koskevan aineiston mukaan, jossa luovutuksen kohteena olivat maataloudesta erilliset
metsäkiinteistöt,luopujankeskiͲikäolilahjaaantaessakeskimäärin71vuottamuttaperintötilanteisͲ
sa88vuotta(HänninenjaLeppänen2016).
Arvioltanoinkolmannesmetsätiloistajääomistajankuoltuaperinnöiksi,jolloinhänenomaisuuͲ
tensajääkuolinpesänhaltuun.Perinnönjaossakuolinpesätavallisestilakkaa,muttaosakkaidenhaluͲ
tessakuolinpesävoidaanpitääjakamattomanapitkiäaikoja.Kunkuolinpesänosakaskuolee,hänen
perillisensätulevatautomaattisestipesänosakkaiksi.NäinkuolinpesässävoiollasisäkkäisiäkuolinpeͲ
siäjaosakkaitauseammassasukupolvessa.


Kuva2.2.Metsäomaisuudenluovutustennoidankehä.

1

TutkimusaineistossaeieriteltyperintöͲjalahjasaantoja.
8

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016

Osakkaat voivat järjestää kuolinpesän hallinnon haluamallaan tavalla. He voivat tehdä suullisia tai
kirjallisiasopimuksiataiantaavaltuutuksiahaluamilleenhenkilöilletaitahoille.PäätöksentekoedelͲ
lyttääkaikkienkuolinpesänosakkaidenyksimielisyyttä,mikävoiriitatilanteissalukkiuttaakuolinpesän
omaisuudenjametsienkäytön.Useinkuolinpesämielletääneräänlaiseksivälivaiheeksi(jollainense
onkin), jolloin sen omaisuuden käytölle ole sovittu selkeitä pelisääntöjä.Kunpelisääntöjäeioleja
josyksimielisyyttäeivoidasaavuttaa,kukatahansaosakkaistavoihakeatuomioistuimeltapesänselͲ
vittäjän määräämistä. Kun kuolinpesä siirtyy pesänselvittäjän hallintoon, hän tekee yksin päätökset
pesänasioista.Pesänselvittäjän,yleensälakimies,palkkiomaksetaanpesänvaroista.
Kuolinpesävoidaanpurkaaperinnönjaossa.Joskuolinpesänosakkaattaiosaheistä,haluavatpiͲ
tääomistusosuutensayhteisomistuksessa,hevoivatperustaayhteisenverotusyhtymän.Yhtymänvoi
perustaamyös(muussatilanteessa)vähintäänkaksihenkilöä,jotkaeivätkuitenkaanvoiollakeskeͲ
nään aviopuolisoita. Verotusyhtymiä ovat maatalousyhtymä, metsäyhtymä ja kiinteistöyhtymä, ja
niiden tarkoituksena on viljellä, käyttää tai vuokrata maatilaͲ ja/tai metsäkiinteistöjä. Kuten kuolinͲ
pesässämyösyhtymässäpäätöksentekoedellyttääosakkaidenyksimielisyyttä.
Luonnonvarakeskuksentilaston(LeppänenjaTorvelainen2015)mukaanyliyhdenmetsähehtaaͲ
rinsuuruisistayksityishenkilöidenomistamistametsätiloistakuolinpesätomistivatvuonna2013kaikͲ
kiaan12jayhtymät16prosenttia,loput(73%)omistettiinyksintaiyhdessäpuolisonkanssa.MetsäͲ
maanalastakuolinpesienomistuksessaoli10prosenttia,kunyhtymienhallussaoli16,5prosenttia.
Kuolinpesien omistuksessa oli vuonna 2013 kaikkiaan 45000 metsätilakokonaisuutta, joista alle 10
metsähehtaarin tiloja oli 19500 (43 %). Metsämaata kuolinpesien omistuksessa oli kaikkiaan noin
1,24miljoonaahehtaariajayhtymillä2,04miljoonaahehtaaria(Metsätilastollinen...2014).
Kuolinpesienmääräonvuoden2006jälkeenvähentynytnoin3800metsätilalla(Ͳ8%)jametͲ
sämaanalasupistunut160000hehtaarilla(Ͳ13%).KuolinpesienväheneminenonkanavoitunutpääͲ
osinverotusyhtymiin,joidenmetsäkokonaisuuksienmääräonkasvanutnoin7700tilalla(+16%)ja
metsämaanala254000hehtaarilla(+17%)(LeppänenjaTorvelainen2015).Pitkäaikaisiakuolinpesiä
on todennäköisesti purkautunut (jaettu tai muutettu yhtymiksi), mutta myös uusien kuolinpesien
muodostuminenonvähentynyt.
Kuolinpesienvähentyminenjayhtymienlisääntyminenkäyvätilmimyöspitemmälläaikajaksolla
otantapohjaisten metsänomistajatutkimusten tuloksissa. Kun vuonna 1990 kuolinpesiä oli 18 proͲ
senttia,niinvuonna2009niidenosuusolienää12prosenttiayksityismetsätilojenlukumäärästä,vasͲ
taavastiyhtymienosuuskasvoikuudestaprosentista12prosenttiin(Hänninenym.2011).TodennäͲ
köinen selitys on metsäverotus, jossa vuosien 1993–2005 siirtymäkauden kuluessa siirryttiin pintaͲ
alaverostapuunmyyntitulonverotukseen.Veropohjanmuutosontehnytyhtymästäverotuksellisesti
kuolinpesääedullisemmanomistusmuodon.
Johtopäätöson,ettäkuolinpesienmääräontrendinomaisestivähenemässä.OsaniistäpurkauͲ
tuu markkinoille, osa jaetaan perillisille ja osasta muodostetaan yhtymiä. On vaikea arvioida missä
määrin kuolinpesien metsiä on tullut vapaille markkinoille; todennäköisesti suurin osa pysyy muoͲ
dossataitoisessasuvunpiirissä.

2.2. Metsänomistuksen verotus
Metsänomistajia verotetaan metsätalouden harjoittajina kahdesta syystä. Ensisijainen tarkoitus on
fiskaalinenelikerätäänrahaajulkisensektorinmenojenkattamiseksi.Toissijaisenatarkoituksenavoi
ollapyrkimysohjatametsänomistajienkäyttäytymistähaluttuunsuuntaan.
Kunmetsänomistajiaverotetaanfiskaalisistasyistä,oleellistaonpaitsiriittäväverokertymämyös
veronkeräämisenliittyvienhallinnollistenkulujenkohtuullisuussuhteessaverokertymään.Mutkikas
verojärjestelmäaiheuttaayleensäsuuremmatveronkannonkulutkuinyksinkertaisempi.SiksiveroͲ
tuksessatulisipyrkiäyksinkertaisuuteen.SeeikuitenkaansaajohtaaverovelvollistenepätasavertaiͲ
seenkohteluun.
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Kun verotukseen liitetään ohjaustavoitteita, esimerkiksi elinkeinoͲ, ympäristöͲ tai metsäpoliittiͲ
sistasyistä,luovutaansamallapyrkimyksestätehokkaaseenverojärjestelmään,jossaverotusväärisͲ
täisimahdollisimmanvähäntoimijoidenvalintojajakäyttäytymistä.TällainentietoinenohjausvaikuͲ
tuksentavoitteluontyypillistäympäristöͲjamuillehaittaveroille,joillapyritäänkorjaamaanmarkkiͲ
naepätäydellisyyksistäjohtuviahaitallisiaulkoisvaikutuksia.Josmarkkinattoimivattehokkaasti,tulisi
käyttääneutraalejaveroja.Käytännössäverotvaikuttavatainavalittuunkäyttäytymiseen,josyksilö
voikäyttäytymistäänmuuttamallavähentäämaksettavakseentuleviaverojajamaksimoidanäinnetͲ
totulojaan.
Suomessaeiolevarsinaistametsäverolakia,vaanmetsäomaisuudenjasenkäytönverotuspohͲ
jautuuyleisiinverolakeihin.Tärkeimmätmetsätaloutta koskevatverolaitovattuloverolakijaarvonͲ
lisäverolakisekämetsäkiinteistönluovutukseentaisaantoonliittyvätperintöͲjalahjaverolaki,varainͲ
siirtoverolaki ja tuloverolaissa säädetty luovutusvoittojen verotus. Metsätulojen verotus perustuu
tuloverolakiin,jossapuunmyynnistäsaatutuloluetaanmetsätaloudenpääomatuloksi.Metsästävoi
syntyämyösansiotuloaesimerkiksihankintatyöstäjamaataloudentuloaesimerkiksinaapurinpuiden
metsäkuljetuksesta.
MetsätulojenverojärjestelmääkutsutaanpuunmyyntitulonverotukseksijasitäohjaavatsäädökͲ
setsisältyvättuloverolakiin(1535/1992).Perusperiaatteeltaanseonyksinkertainen: puunmyyntituͲ
lostavähennetäänkaikkimetsätaloudenverovuodenkulutjajäljellejäävästäpuhtaastatulostamakͲ
setaan pääomatuloveroa 30 prosenttia mutta 30000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia (vuosi
2016).Käytännössäasiaonmutkikkaampi.Puukaupassapystykaupanjahankintakaupan2verokohteͲ
luonerilaista,sillähankintakaupastaoneriteltävämetsänomistajantekemäntyönarvo,jokaveroteͲ
taan ansiotulona. Puutavarasta sadusta myyntitulosta metsätalouden kulut vähennetään maksupeͲ
rusteisesti tositetta vastaan, joten omatoimista metsänhoitotyön arvoa ei voi vähentää. Lisäksi jos
metsänomistajaonostanutmetsätilantaiosansiitä,hänvoitehdäpuunmyyntitulostakauppahinnan
pohjaltalasketunmetsävähennyksen,jossaajatuksenaonkohdistaapuunmyyntitulonverotusmetͲ
sätalouden tuottoon pääoman sijasta. Metsätalouden puhdas tai tappiollinen pääomatulo lisätään
muihinpääomatuloihin.TappiollinenpääomatulovoidaanmyösvähentääalijäämähyvityksenäansioͲ
tuloista.Menovarauksellaosahakkuutuloistavoidaansiirtäätuleviamenojavarten(tarkemminLepͲ
pänenjaHänninen2015).
Metsävähennyksen laskenta on yksi monimutkaisimmista puun myyntitulon verotuksen osista.
Vuonna 2008 toteutettu metsävähennyksen laajentaminen kohdisti hankintamenosta tehtävää väͲ
hennystämyösmuillemetsätilanosillekuinvainhankitulleosalle,minkäarvioidaannostaneenmetͲ
säkiinteistöjenkauppahintoja(HänninenjaLeppänen2016).
Metsäkiinteistön myynnistä tulee maksaa luovutusvoittoveroa pääomatuloveroprosentin muͲ
kaan,josmyyntihintaonhankintahintaasuurempi.Lähisukulaisten(omatlapsetjasisarukset)väliset
kaupatovatkuitenkinverovapaita.
MetsäkiinteistöomaisuudestamaksetaanperintöͲjalahjaveroa,kutenmuistakinomaisuuseristä.
Poikkeuksen muodostava maatalouden harjoittajat, jotka voivat tehdä verosta sukupolvenvaihͲ
doshuojennuksen. Huojennus lasketaan arvostamislain (1142/2005) mukaisen metsätalouden puhͲ
taan tuoton perusteella lasketusta verotusarvosta (josta arvotetaan 40 %) eikä käyvästä arvosta.
Huojennus on merkittävä, sillä käytännössä veron osuus jää alle viiteen prosenttiin siitä, joka tulisi
maksuun ilman huojennusta. Metsänomistajista valtaosa – noin 80 prosenttia – ei saa sukupolvenͲ
vaihdoshuojennusta.

2

HankintakaupassapuumyydäänvalmiinapuutavaranajakuljetettunatienvarsivarastoontaimuuhunsovitͲ
tuunpaikkaan.Hankintatyötäonmetsänomistajan,hänenpuolisonsataiyli14ͲvuotiaidenlastensekäkuolinpeͲ
sissäjaverotusyhtymissäosakkaidenperheenjäsenineentekemäpuutavaranvalmistusͲjakuljetustyö.HankinͲ
takaupanmyyntitulojaetaanpääomatuloonjahankintatyöntekijänomantyönarvoon.Työnarvoverotetaan
ansiotulona.
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Metsäkiinteistönluovutuksestakaupallatuleelisäksiostajanmaksettavaksivarainsiirtovero,joka
on4prosenttiakauppahinnasta.MaatilansukupolvenvaihdoksenyhteydessäkiinteistönostoontieͲ
tyinedellytyksinverovapaa.
KuolinpesänjaverotusyhtymänverokohtelupoikkeaajossainmäärinluonnollisenhenkilönveroͲ
kohtelusta. Kuolinpesä on tuloverolaissa erillinen verovelvollinen, kun taas yhtymä on verotuksen
laskentayksikkö,muttajokainenosakasmaksaaitseosuuteensakohdistuvanveron.PoikkeusonselͲ
lainenkuolinpesä,jokaharjoittaaelinkeinotoimintaa.Sitäverotetaanyhtymänä,kunkuolinvuodesta
onkulunutkolmevuotta.
Vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden
henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden
muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Sen sijaan kuolinpesässä verovuoden tappiot
jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny
voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan
vähentämättä.Tämätoimiikannustimenamuodostaakuolinpesästäverotusyhtymä,koskakuolinpeͲ
sänjäseneteivätvoivähentäämetsätaloudentappiotahenkilökohtaisistapääomatuloistaantaitehͲ
däalijäämähyvitystäansiotuloistaan.
Myösyhtymänosuudenostoonverotuksellisestikuolinpesänosuudenostoaedullisempaa,sillä
kuolinpesäosuudenostoonirtaimenomaisuudenkauppaa,jotensiitäeisynnymetsävähennysoikeͲ
utta.Yhtymäosuudenostosensijaanonkiinteänomaisuudenkauppaa,jostasyntyymetsävähennysͲ
oikeus.MetsävähennyksenkohdistuvuusyhtymäosuudenhankintamenoononkuitenkinpuutteellisͲ
ta.
Kuolinpesäosuudenmyynnistävoijoutuamaksamaanmyösluovutusvoittoveroa–josluovutusͲ
voittoasyntyy–vaikkalähisukulaistenluovutusvoittoverovapausmuiltaosintoteutuisi,koskakuolinͲ
pesäosuuden myynti on irtaimen omaisuuden kauppaa. Yhtymäosuuden myynti lähisukulaiselle on
vapautettuluovutusvoittoverosta,josluovutusvoittoverovapaudenehdotmuiltaosintoteutuvat.
Puun myyntituloverotuksen keskimääräinen verokertymä on ollut noin 220 miljoonaa euroa
vuosina2006–2012.VuotuinenvaihteluonkuitenkinollutsuurtataantumaͲjaverohuojennusvuoden
2009 vajaasta 100 miljoonasta eurosta suhdannehuippuvuoden 2007 lähes 400 miljoonaan euroon
(LeppänenjaHänninen2015).
PerintöͲjalahjaverojenkokonaismäärännettoverokertymäonviimevuosinaollutrunsaatpuoli
miljardiaeuroa(vuonna2014500milj.€javuonna2015632milj.€;Verohallinnon…2016).MetsäͲ
kiinteistöjenperintöͲjalahjaverokertymänmäärästäeiolekäytettävissätietoja,muttasenvoidaan
arvioida olevan noin 60 miljoonaa euroa. Myöskään metsätilojen luovutusvoiton verokertymästä ei
ole tietoja, mutta 40 prosentin hankintamenoͲolettamaa käyttäen ja kiinteistöjen kauppahintatilasͲ
tonmetsäkiinteistöjäkoskevientietojenpohjaltavoidaanarvioidasenolevanoin35miljoonaneuron
luokkaa(HänninenjaLeppänen2016).

2.3. Yhteenveto
Luvun2yhteenvetonavoidaantodeta,ettämetsänomistajatovatiäkkäitä,metsämaavaihtaaomistaͲ
jaavaltaosinsuvunsisäisestijokosukulaiskaupointaiperintöinäjalahjoina.PerinnönjalahjanluovuͲ
tustapahtuusuureltaosinvastaluovuttajienollessakeskimäärin70–90Ͳvuotiaita.Metsänomistajien
ikääntymiskehityksenvoidaanarvioidajatkuvanväestönelinajanpidentyessä,jolleimetsänomistajille
synnyriittäviäkannusteitaluopuametsäomaisuudestajoelinaikanaan.
Metsätilarakennepolarisoituu,silläsekäsuuriaettäpieniätilojamuodostuulisää.Tilakoonkasvu
on tavoiteltua, mutta pirstoutumiskehitys nähdään uhkana puuhuollolle ja kannattavalle metsätaͲ
loudelle. Metsätilojen osittamiseen johtavat perillisten tasapuolinen kohtelu, metsänomaisuuden
pääomavaltaisuusjaperintöͲjalahjaverojensuuruus,jolleikyseessäolemaatalouttaharjoittavatilaͲ
kokonaisuus, johon liittyy merkittävä sukupolvenvaihdoshuojennus. Näin omistajanvaihdosten yhͲ
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teydessä metsätilojen ja omistajien lukumäärät lisääntyvät, ja osa syntyneistä metsätiloista tulee
vapaillemarkkinoille.
Verotus, liittyen joko metsien käyttöön tai metsäomaisuuden siirtoon tai molempiin, on usein
nähty keinona vaikuttaa metsänomistusͲ ja metsätilarakenteeseen. Sukupolvenvaihdoshuojennusta
maataloutta harjoittamattomien metsätilojen omistusjärjestelyihin on ehdotettu viimeisen kolmenͲ
kymmenvuodenaikanauseammankerran(ks.Metsätilakoonjarakenteen…2011,s.26–27).Myös
luovutusvoittoveronhuojennustaonesitetty.EhdotukseteivätolekuitenkaanmittavistataustaselviͲ
tyksistähuolimattaedenneetlainvalmisteluvaihettapidemmälle.
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3. Aktiiviset ja passiiviset kuolinpesät
Jyri Hietala ja Matti Valonen, PTT

3.1. Johdanto
Metsää voi omistaa yksin tai yhdessä puolison kanssa tai erilaisin yhteisomistusmuodoin. Juridisen
asemanlisäksiomistusmuotojenvälilläonerojamuunmuassaverotuskäytännöissäjaomistajanpääͲ
tösvallassa.SopivimmanmetsänomistusmuodonvalintavoiriippuanäidentekijöidenohellaesimerͲ
kiksi oman metsänhoidollisen osaamisen ja kiinnostuksen tasosta tai metsänhoitoon käytettävissä
olevastaajasta.Ainametsänomistusmuotoeioleedesvalintakysymys,kutenkuolinpesäntapauksesͲ
sa.Metsääomistavakuolinpesämuodostuusilloin,kunvainajajättääperintönämetsäämuunmahͲ
dollisenomaisuudenjavelkojenlisäksi.
KuolinpesiäpidetäänmetsänhoidonjapuunmyynninkannaltapassiivisenametsänomistusmuoͲ
tona. Esimerkiksi Hännisen ym. (2011) mukaan kuolinpesät myivät yksityisiä henkilöitä hieman väͲ
hemmänpuutahehtaariakohtivuodessavuosien2004–2008välillä.Kuolinpesienkohdallanostetaan
useinesiinvaikeudetpäätöstentekemisessä,silläpesänosakkaillavoiollahyvinerilaisiatavoitteita
metsänomistamisessa, mutta kuitenkin päätökset vaativat kaikkien osakkaiden yksimielisyyden.
Mahdollisuuseriäviinmielipiteisiinkasvaaosakkaidenmäärännousunmyötä.
Kun pesän purkamiselle ei ole määräaikaa, voivat kuolinpesäomistukset myös ketjuuntua
ylisukupolvisesti. Toisaalta pesän jakaminenkaan ei ole metsätalouden kannalta ongelmatonta, sillä
metsätilat voivat pirstoutua pienemmiksi kokonaisuuksiksi osakkaiden kesken. Seurauksena voi olla
ammattimaisen, tai ylipäänsä järkevän metsätalouden harjoittamisen edellytysten heikentyminen
tilanjatkajilla.
MetsääomistavienkuolinpesienmääränvähentämiseksionannettuerilaisiasuosituksiatoimenͲ
piteiksi.Esimerkiksimetsätilakokotyöryhmä(Metsätilakoonjarakenteen…2011)ehdottineuvonnan
jakoulutuksenkehittämistäjalisäämistäsekäperintöͲjalahjaveronhuojennustakeinoinalisätäyhͲ
delle omistajalle elinaikana tapahtuvia metsätilan sukupolvenvaihdoksia. Lisäksi neuvonnalla tulisi
työryhmän esityksen mukaan kannustaa muuttamaan metsäkuolinpesiä vapaaehtoisesti joko veroͲ
tusyhtymiksitaiyhteismetsiksitailiittämäänolemassaolevaanyhteismetsään.
Seuraavassa on esitetty PTT:lle tutkimuskäyttöön luovutetun tietokantaͲaineiston sekä helmiͲ
huhtikuussa 2016 tehtyjen puhelinhaastattelujen perusteella tuotettua tietoa metsää omistavien
kuolinpesientaustoista.3Analyysintarkoituksenaonantaayleiskuvasiitä,mitenkuolinpesäteroavat
metsänhoidon ja puunmyynnin aktiivisuuden suhteen paitsi toisistaan myös muista yksityismetsien
omistusmuodoista,toisinsanoenmissämäärinkuolinpesissäonmetsätaloudensuhteenaktiivisiaja
passiivisia.

3.2. Kuolinpesien luokittelu
Vuonna2013kuolinpesätomistivatLuonnonvarakeskuksentilastojenmukaanyhteensä12prosenttia
metsätiloista ja 10 prosenttia metsämaan alasta. Kuolinpesien määrä on vuosikymmenien saatossa
vähentynyt (Hänninen ym. 2011) ja arvioiden (Hänninen ja Leppänen 2016) mukaan kehitys tulee
jatkumaanmyöstulevaisuudessa.
Puunmyyntikäyttäytymiseen ja hoitotoimenpiteiden tekemiseen vaikuttavat kuolinpesän osakͲ
kaiden lukumäärän lisäksi tavalla tai toisella myös metsätilakokonaisuuden ominaispiirteet, kuten
metsätilakokonaisuudenpintaͲalajahakkuumahdollisuudetniintukkiͲkuinkuitupuunkinosalta.SeuͲ

3



TutkimuksenonrahoittanutSuomenMetsäsäätiö.TietokantaͲaineistonontuottanutSuomenmetsäkeskus.
13

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016

raavaksi esitellään Suomen metsäkeskuksen asiakastietokannasta analysoituna kuolinpesien metͲ
sänomistustakoskevaatietoa4.
Metsäkeskuksentietokantakattaa81prosenttia(229164kpl)kaikistaSuomen281533yksityisͲ
omistuksessaolevastayliviidenhehtaarinmetsätiloista5.Syytätietokannastapuuttuvalle19prosenͲ
tilleeitiedetä.Tietokannanpitäisikattaakaikkisellaisetmetsänomistajat,joidenomistamillametsäͲ
tiloillaonhistoriansaatossatehtymetsänkäyttöilmoitustaihaettukestävänmetsänhoidonKemeraͲ
tukea. Tietokannasta löytyvät tiedot kuolinpesien, verotusyhtymien ja yksin tai yhdessä puolison
kanssaomistamistametsätiloista.
Tietokannanmetsätiloista74prosenttiaomistettiinyksintaipuolisonkanssa,10prosenttiakuoͲ
linpesinäja16prosenttiaverotusyhtyminä.LeppäsenjaTorvelaisen(2015)mukaankaikistaSuomen
yliviidenhehtaarinmetsätiloistaomistettiinvuonna2013yksintaiyhdessäpuolisonkanssa73proͲ
senttia,kuolinpesinä12prosenttiajaverotusyhtyminä15prosenttia.
Metsänomistusmuotojen taustatietojen ja käyttäytymisen selvittämistä varten analysoitiin yhͲ
teensä28982kuolinpesää,839verotusyhtymääja41132perheomisteistametsätilaa.MetsänomisͲ
tajat luokiteltiin aktiivisiin ja passiivisiin omistajiin sen mukaan, oliko metsissä toteutettu hakkuita
ja/taimetsänhoitotoimenpiteitäviimeisenkymmenenvuodenaikana6.
Passiivisiksi metsänomistajiksi tietokannasta on valittu kaikki ne yli kymmenen vuotta saman
omistajan omistuksessa olleet perheiden ja kuolinpesien omistamat metsätilat, jotka eivät olleet
tehneet puukauppoja tai hakeneet kestävän metsätalouden rahoitusta (ns. KemeraͲtukea) yli kymͲ
meneen vuoteen. Tämän määrittelyn täytti kaikkiaan 31132 perheiden omistamaa ja 8819 kuolinͲ
pesien omistamaa metsätilaa. Aktiivisia kuolinpesiä olivat puolestaan kaikki ne tietokannan yli 10
vuotta saman omistajan omistuksessa olleet kuolinpesien metsätilat, jotka olivat tehneet puukaupͲ
pojataihakeneetKemeraͲtukeaviimeisenkymmenenvuodenaikana.Näitäoliyhteensä20163kuoͲ
linpesää. Metsäkeskus poimi tietokannastaan satunnaisotannalla myös 10 000 otoksen aktiivisista
perheomisteisistametsätiloista.
Yhtymiä koskeva aineisto tilattiin verohallinnolta, joka poimi satunnaisotoksella tietokannasta
1443verotusyhtymänomistamaametsätilaa.TämäaineistosisälsiniinpassiivisiakuinaktiivisiayhͲ
tymiä,jotkaolivatomistaneetmetsätilanjokoalletaiyli10vuotta.Tästä1443yhtymän otoksesta
rajattiinpoisnemetsätilat,jotkaolivatolleetyhtymänomistuksessaalle10vuotta.Näinlopullinen
tilojenmääräsupistui839yhtymään.
Selvityksen kaikkia aineistoja voidaan pitää edustavina. Valosen (2016) mukaan passiivisten ja
aktiivistenperhemetsänomistajienaineistojenerilainenkeruutapaeiollutongelma,koskaaktiivisten
otostehtiinmetsäkeskuksenasiakastietokannankaikista124797aktiivisistaperhemetsänomistajista.
Kuolinpesistämukanaovatkaikkikriteerittäyttävätmetsätilatmetsäkeskuksentietokannasta.VeroͲ
tusyhtymätonkerättysatunnaisotannallaVerohallinnontietokannankaikistaverotusyhtymienomisͲ
tamistametsätiloista.

3.3. Aktiivisten ja passiivisten kuolinpesien erot
Yhteenvetopassiivistenjaaktiivistenkuolinpesien,verotusyhtymienjaperheenomistamienmetsätiͲ
lojentaustatekijöidenjatoimintaakuvaavientietojenkeskiarvojenvälisistäeroistaonkoottutaulukͲ
koon3.1.

4

MetsäkeskuksentietokantaͲaineistontietojatäsmäytettiinjälkikäteenVerohallinnontietojenkanssa.
Metsätilallatarkoitetaanuseistarekisteritiloista,jotkavoivatollaeripuolillamaata,muodostuvaametsätilaͲ
kokonaisuutta.
6
Aktiivinen(passiivinen)omistajaontehnyt(eioletehnyt)metsänkäyttöilmoituksenja/taihakenutkestävän
metsätaloudenrahoituksestatukeametsänhoitotoimenpiteisiinviimeisenkymmenenvuodenaikana.
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2)

1)

Havaintojakpl

2)

14785–20163





1889–8819

49

69

Hehtaarikohtainenhakkuuesitystenkokonaiskertymä,m3,kaikkihakͲ
kuutavat,vuodet2016–2021***/Ͳ/***


Hakkuuesitystenkokonaisala,kaikkihakkuutavat,vuodet2016–2021,
%metsäalasta***/***/***


119

140

Hehtaarikohtaineninventointitilavuus,m ***/Ͳ/***

3

MetsätilanhallintaͲaika,vuotta***/Ͳ/***

Metsäkiinteistöjenlukumäärä***/Ͳ/***

69%

31%
32,6

Aktiivinen

Passiivinen

Kuolinpesät


31,9

1)

Aktiivisuusjakauma,% omistusmuodonmetsänomistajista





Taulukko3.1.Yhteenvetokuolinpesien,verotusyhtymienjaperheidenomistamienmetsätilojentaustaajatoimintaakuvaavientietojenprosenttiosuuksista
jakeskiarvoista.
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AktiivisuusͲpassiivisuusͲluokituksenperusteellavajaakolmannes(31%)kuolinpesistäkuuluipassiiͲ
vistenluokkaanjareilukaksikolmannesta(69%)aktiivisiin.YhtymissäpassiivistenosuusolipienemͲ
pi(16%)jaaktiivistenvastaavastisuurempi(84%).PerheomisteisiltatiloiltaeiolekuvattunaaktiiͲ
visuusluokitustenmukaisiaosuuksia,koskaaktiivistenjapassiivistenluokkienhavainnot(jaedustaͲ
vuus)määriteltiinedelläesitetynkuvauksenmukaisestitoisellatapaatietokantaͲaineistosta.
Metsätilan hallintaͲaika oli kuolinpesillä keskimäärin reilusti pidempi muihin metsänomistusͲ
muotoihinnähden.KunperheomisteisillatiloillajaverotusyhtymilläkeskimääräinenhallintaͲaikaoli
24 vuotta, oli se kuolinpesillä 32 vuotta. Passiiviset kuolinpesät olivat hallinnoineet metsätilaansa
keskimäärinhiemanlyhyemmänaikaakuinaktiiviset.
Perheen metsänomistuksiin nähden kuolinpesät omistivat keskimäärin hieman vähemmän, ja
verotusyhtymiinnähdenhiemanenemmän,metsäkiinteistöjä(metsätilaankuuluviaerillisiärekisteriͲ
tiloja).PassiivisetkuolinpesätomistivataavistuksenverranaktiivisiakuolinpesiävähemmänmetsäͲ
kiinteistöjä.Passiivisistakuolinpesistänoinkaksikolmannestajaaktiivisistareilupuoletomistiyhden
metsäkiinteistön.YlikaksimetsäkiinteistöäomistisuurempiosuusaktiivisistakuinpassiivisistakuoͲ
linpesistä.
Kuolinpesät omistivat keskimäärin vähemmän metsää7 ja puuston hehtaaritilavuus oli lievästi
suurempi kuin perheiden ja verotusyhtymien metsissä. Passiivisten kuolinpesien keskimääräinen
metsäala(25ha)olimerkittävästipienempikuinaktiivisillakuolinpesillä(45ha).PassiivistenkuolinͲ
pesienomistamistametsätiloistaläheskaksiviidesosaaolikooltaanalle10hehtaaria,kuntaasaktiiͲ
vistenkuolinpesienmetsätiloistavainvajaaviidennesolikooltaanalle10hehtaaria.VainnoinkymͲ
menesosapassiivisistakuolinpesistäomistiyli50hehtaariametsää,muttaaktiivisistareiluneljännes.
Tätenpassiivistenkuolinpesienmetsätilatpainottuivatpieniinjaaktiivistenkuolinpesiensuurempiin
metsätilakokonaisuuksiin.
Puustonhehtaarikohtainentilavuudenkeskiarvoolipassiivisillakuolinpesillä140m3jaaktiivisilla
119m3.Sekäaktiivistenettäpassiivistenkuolinpesienpuustonmääräolisuurempikuinyhtymienja
perheidenomistamillaaktiiviseksitaipassiiviseksiluokitelluillatiloilla.Vähäpuustoisia(alle50m3/ha)
ja runsaspuustoisia (yli 150 m3/ha) metsätiloja oli passiivisilla kuolinpesillä suhteellisesti enemmän
kuinaktiivisillakuolinpesillä.
Viisivuotiskaudelle(2016–2021)laskettukeskimääräinenhakkuukertymäjahakkuupintaͲalaseͲ
kä metsänhoitotoimenpiteiden pintaͲala suhteessa metsän kokonaispintaͲalaan olivat suuremmat
kuolinpesilläkuinverotusyhtymilläjaperheomisteisillametsätiloilla.PassiivistenkuolinpesienomisͲ
tamillametsätiloillaolienemmänhakkuuͲjametsänhoitotyötarpeitasisältäväämetsääkuinaktiiviͲ
silla.
Passiivisilla kuolinpesillä hehtaarikohtainen hakkuutarve seuraavalle viidelle vuodelle oli keskiͲ
määrin69m3/hajaaktiivisilla49m3/ha.PassiivisistakuolinpesistänoinkahdellaviidenneksellähakͲ
kuutarveylitti60m3/ha,kunaktiivisillavastaavatarveolinoinviidenneksellä.HakkuutarvekuolinpeͲ
sissä oli korkein pienimmillä tiloilla. Alle kymmenen hehtaarin kokoisilla metsätiloilla hakkuutarve
ylitti70m3/ha,kunsuuremmillametsätiloilla(>50ha)hakkuutarveolikeskimäärinvainhiemanalle
40m3/ha.
Passiivisten kuolinpesien metsätiloilla keskimäärin noin puolet (52 %) metsäalasta sisälsi hakͲ
kuutarvetta,kunaktiivistenkuolinpesienmetsäalastahakkuutarvettaolireilullakolmanneksella(36
%).Passiivistenkuolinpesienmetsätiloistaylikolmelleviidesosalleoliesitettyhakkuitayli40prosenͲ
tillemetsälasta,kunaktiivisillakuolinpesilläosuusjäivajaaseenkahteenviidesosaan.Passiivistenja

7

Metsäalasisältääkaikkimetsätilakokonaisuudet,joideninventointipintaͲalaonyli5hehtaaria.MetsäkeskukͲ
sentietokantaͲaineistostalaskettunakeskimääräisetinventointipintaͲalatolivat:Kuolinpesät39,1ha,verotusͲ
yhtymät58,5hajayksintaipuolisonkanssa29,7ha.LeppäsenjaTorvelaisen(2015)raportoimistaVerohallinͲ
nontietoihinpohjautuvistapintaͲalaluokittaisistaomistuksistalaskienvertailukelpoisetpintaͲalatvuodelta
2013olivat:Kuolinpesät30,6ha,verotusyhtymät39,9hajayksintaipuolisonkanssa36,5ha.
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aktiivisten kuolinpesien hakkuutarpeet kasvoivat metsäalan pienentyessä siten, että pienillä tiloilla
(<10ha)hakkuutarveolikeskimäärinnoinpuoletmetsäalasta.Suuremmillatiloilla(>50ha)hakkuuͲ
tarveolivajaakolmannesmetsäalasta.
Passiivisilla kuolinpesillä hakkuista riippumattomien metsänhoitotarpeiden osuus metsäalasta
oliseuraavilleviidellevuodelle101prosenttiajaaktiivisillakuolinpesillä84prosenttiametsäalasta.
Kahden tai useamman samalla kohteella tarvittavan erillisen hoitotoimenpiteen johdosta metsänͲ
hoidontarvealaylittiosallatiloistasataprosenttia.PassiivisistakuolinpesistäreilullekahdelleviidesͲ
osalleoliesitettymetsänhoitotöitäylisadallaprosentillametsäalasta,kuntaasaktiivisillakuolinpesilͲ
lä osuus jäi vajaaseen kolmasosaan. Tulos kuvastaa erilaisten metsänhoidon rästien kasaantumista
passiivistenkuolinpesienmetsiin.
Metsänhoitotyötarpeetpainottuivatpienempiintiloihinsiten,ettäpienemmillä(<10ha)tiloilla
tarveolikeskimäärinnoin115prosenttiametsäalasta.Suuremmillatiloilla(>50ha)metsänhoitotöiͲ
dentarpeitaolikeskimäärinkahdellakolmanneksellametsäalasta.
AlueellisestitarkasteltunakuolinpesätomistivatmaakunnastariippumattalikiyhtämontametͲ
säkiinteistöä.VerotusyhtymiinjaperheomistajiinnähdenkuolinpesienomistuksissaeiollutalueelliͲ
sesti merkittäviä eroja. Sekä passiivisten että aktiivisten kuolinpesien suurimmat tilat sijaitsivat LaͲ
pissa,KainuussajaPohjoisͲPohjanmaalla.Molemmissaaktiivisuusluokissapuustoisimmatmetsätilat
sijaitsivatKantaͲHämeessäjaPäijätͲHämeessä.

3.4. Kuolinpesien puhelinhaastattelut
Kuolinpesistä valittiin näyte haastateltaviksi. Puhelinhaastatteluiden tarkoituksena oli syventää tieͲ
tämystä kuolinpesien taustoista ja toiminnan motiiveista. Haastatteluita varten muotoiltiin puoliͲ
strukturoitukyselylomake.
Haastateltavat kuolinpesät valittiin kahdessa vaiheessa. Aluksi haastatteluihin valittiin satunͲ
naisotannalla 18 vastaajaa. Näyte muodostettiin metsäkeskuksen tietokannan niistä kuolinpesistä,
joissa pesän edustajan puhelinnumero oli tiedossa. Tämä tarkoitti, että vastaajiksi valikoitui keskiͲ
määräistäenemmänaktiivisiakuolinpesiä.Tämänvuoksitehtiinlisäotos,jossahaastatteluihinvalitͲ
tiin tietokannasta neljä passiivisiksi luokiteltua kuolinpesää. Haastateltavien osuudet passiivisuusͲ
aktiivisuusͲluokituksessamuodostuivatnäinnäytteessälikimainsamansuuruisiksikuinkokometsäͲ
keskuksentietokantaͲaineistossa.
Haastateltujenkuolinpesienedustajientaustapiirteetonesitettytaulukossa3.2.Haastateltujen
keskiͲikäoli66vuotta,mikäolihiemankorkeampikuinHännisenym.(2011)tutkimuksessa(60v.).
MetsänomistajienkeskiͲikäonkuitenkinnoussutjaonRämönym.(2016)mukaantällähetkellänoin
63vuotta.Haastatelluissakuolinpesissäolikeskimäärin3,9osakasta.KahdessakuolinpesässäosakͲ
kaidenmääränousiylikymmeneen,lopuissamäärävaihtelikahdenjaviidenvälillä.
Vastaajista kolmella neljänneksellä oli ammattiͲ tai ylempi korkeakoulututkinto. Kuolinpesien
edustajistaylipuoletolieläkeläisiäjanoinkaksiviidesosaapalkansaajia.MaaͲjametsätalousyrittäjiä
olivähän.Lähesjokaneljäskuolinpesänedustajaasuimetsätilallaan.
Haastateltujenkuolinpesänmetsätilojenkeskikoko(49,8ha)olisuurempikuinkuolinpesienkesͲ
kimääräinenmetsäalametsäkeskuksentietokannassa(39,1ha).SuurinosahaastatelluistakuolinpeͲ
sistäomistivainyhdenkiinteistön.
Taulukkoon3.3onkoottutuloksetkoskienkuolinpesienpuunmyyntikäyttäytymisestäjametsän
hoitotoimien tekemisestä. Haastatellut kuolinpesät olivat myyneet puuta melko aktiivisesti, sillä
kolmellaneljästäviimeisestäpuukaupastaolikulunutallekymmenenvuotta.KotitarvehakkuitakuoͲ
linpesistäolitehnytvajaapuolet.
Hakkuumahdollisuuksienpuuttuminenolityypillisinsyysille,miksipuutaeioltumyytyviimeisen
kymmenen vuoden aikana. Myös hakkuumahdollisuuksien säästäminen tuleville sukupolville nousi
esille syynä myymättömyydelle. Eräs kuolinpesän edustaja perusteli myymättömyyttä kuolinpesän
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tuoreudella, sillä pesän muodostumisesta oli kulunut vasta neljä vuotta. Luonnonsuojelulliset syyt
nousivatesilleyhdenkuolinpesänkohdallasekäpuunmyymättömyydelleettähoitotoimenpiteiden
tekemättömyydelle.

Taulukko3.2.Puhelinhaastatteluihinosallistuneidenkuolinpesientaustapiirteet(n=22).
Muuttuja
Aktiivisuusluokitus(n=22)
Passiivinen
Aktiivinen
Sukupuoli(n=22)
Mies
Nainen
Ammattikoulutus(n=20)
Eiammattitutkintoa
Ammattikoulutaivastaava
Alempikorkeakoulututkinto
Ylempikorkeakoulututkinto
Ammattiasema(n=22)
Palkansaaja
MaaͲjametsätalousyrittäjä
Muuitsenäinenyrittäjä
Eläkeläinen
Asuinympäristö(n=22)
Maaseutu
Taajamataipikkukaupunki
Kaupunki20000–100000as
Kaupunki>100000as.
Omistustapa(n=22)
Yksin
Puolisonkanssa
Perikunnanjäsen
Yhtymänjäsen
Asuumetsätilanulkopuolella(n=21)
Kyllä
Ei
Omistaauseammanmetsäkiinteistön(n=21)
Kyllä
Ei

Osuus

32%
68%

55%
45%

25%
55%
0%
20%

38%
5%
Ͳ
57%

29%
29%
10%
33%

Ͳ
Ͳ
95%
5%

76%
24%

14%
86%



Vastaajistaläheskolmeneljännestäkertoitehneensämetsänhoitotöitäviimeisenkymmenenvuoden
aikana. Yli puolet katsoi, ettei hoitotarpeita tällä hetkellä ole. Kuolinpesien edustajista joka toinen
kertoiajanpuutteensyyksisille,etteihoitotoimenpiteitäoltutehty.LisäksiyhdenkuolinpesänmetͲ
sässä ei ollut tehty mitään, koska valtaosa kuolinpesän osakkaista asui ulkomailla. Vain vajaa kymͲ
menesosahaastatelluistanimesipassiivisuudensyyksiosakkaidensuurenmäärän.
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Taulukko 3.3. Puhelinhaastatteluihin osallistuneiden kuolinpesien hakkuut ja hoitotoimenpiteet
(n=22).
Muuttuja
Milloinviimeksimyynytpuuta(n=21)
Alle5vuottasitten
5–9vuottasitten
10–14vuottasitten
15–19vuottasitten
Yli20vuottasitten
Eikoskaan
Miksieiolemyynytpuuta(n=4)
Eihakkuumahdollisuuksia
Hintaonhuono
Ajanpuute
Tuloverojensuuruus
Säästetäänseuraavallesukupolvelle
Kuolinpesätuoreasia
Myisijosolisihakkuumahdollisuuksia(n=1)
Kyllä
Ei
EOS
Tehnytkotitarvehakkuita(n=21)
Kyllä
Ei
Tehnytmetsänhoitotöitäviimeksi(n=21)
Alle5vuottasitten
5–9vuottasitten
10–14vuottasitten
15–19vuottasitten
Yli20vuottasitten
Eihoidettu
EOS
Hoitotyö,jotaviimeksitehnyt(n=19)
Istutus
Perkaus
Raivaus
Tuulenkaatojenkorjaus
Muu
Olisikotilallaolluthoitotarpeita(n=21)
Kyllä
Ei
EOS
Joshoitotarpeita,syyttekemättömyydelle(n=12)
Ikäjajaksaminen
Hoitakoonseuraavasukupolvi
Ajanpuute
Luonnonsuojelullisetsyyt
Montaosakasta
Muusyy

Osuus

62%
14%
14%
Ͳ
Ͳ
10%

50%
Ͳ
Ͳ
Ͳ
25%
25%

100%
Ͳ
Ͳ

48%
52%

62%
10%
10%
Ͳ
Ͳ
10%
10%

11%
16%
32%
5%
37%

33%
57%
10%

Ͳ
Ͳ
50%
8%
8%
33%
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Taulukko 3.4. Puhelinhaastatteluihin osallistuneiden kuolinpesien näkemykset kiinteistöverosta,
pääomaverontasaamisestasekäomistusjärjestelyistä(n=22).
Muuttuja
Vaikuttaisiko20euronhehtaarikohtainenkiinteistöverometsätilasta
luopumiseen(n=20)

Osuus



Kyllä
Ei
EOS
LisäisiköpääomaverontasaaminenuseallevuodellepuunmyyntihalukͲ
kuutta(n=20)

20%
70%
10%



Kyllä
Ei
EOS
Olettekopohtineetvaihtoehtoisiaomistujärjestelyitä(n=21)
Kyllä
Ei

30%
65%
5%

38%
62%



HaastattelussaselvitettiinmyöskuolinpesiennäkemyksiäverotuksellisistaohjauskeinoistajaomistaͲ
janvaihdoksista(taulukko3.4).Kuolinpesienedustajistaylikaksikolmannestakatsoi,etteihypoteetͲ
tinen20euronhehtaarikohtainenkiinteistöverovaikuttaisitilastaluopumiseen.SyyksimonetnimeͲ
sivät tunnesyyt. Maksetun kiinteistöveron vähentämisoikeudella puunmyyntituloista ei vastaajien
mukaanolisisuurtavaikutustajohtuentilanpienestäkoosta.KaksikolmestaeinähnytpuunmyyntiͲ
tulojen pääomaveron maksun tasaamisen lisäävän puunmyyntihalukkuutta. Vallalla tuntui olevan
käsitys,ettäveroonparempimaksaakerrallapois.
Vaikkakuolinpesäntulisiollaväliaikainenomistusmuoto,jauseinmetsänomistukselleolisilöyͲ
dettävissä kuolinpesää taloudellisesti parempi vaihtoehto, hieman yli 60 prosenttia vastaajista ei
ollutpohtinutlainkaanvaihtoehtoisiaomistajajärjestelyitä.

3.5. Johtopäätökset
Vallitsevankäsityksenmukaankuolinpesätovatkeskimääräistäpassiivisempiametsänomistajia.ViitͲ
teitä tästä saatiin myös tässä selvityksessä. Verotusyhtymiin nähden kuolinpesistä suurempi osuus
luokiteltiin passiivisiin metsänomistajiin. Kuolinpesien metsiin näyttäisi myös karttuneen keskimääͲ
räistähiemanenemmänhakkuumahdollisuuksiamuttaselvästienemmänmetsänhoidontarvetta.
PääministeriJuhaSipilän hallitusohjelman(RatkaisujenSuomi2015)kärkihankkeenyhdeksitaͲ
voitteeksi on kirjattu kuolinpesien elinkaaren nopeuttaminen. Tavoitetta tukee tässä analysoitu aiͲ
neisto, jonka mukaan kuolinpesien hallintaͲaika on merkittävästi muita omistusmuotoja pidempi.
Tämäsiitäkinhuolimatta,ettäkuolinpesientulisiollavainväliaikainenomistusmuoto.Kuolinpesien
pitkä hallintaͲaika on seurausta ennen kaikkea yhteisomistuksen erityisluonteesta sekä osakkaiden
keskimäärinsuurestamäärästä.HallintaͲaikaanostaamyösse,etteipesäuseimmitenpurkauduedes
osakkaiden kuolintapauksissa, vaan johtaa uusien kuolinpesien muodostumiseen olemassa olevan
kuolinpesänsisälle.
Puhelinhaastatteluttukevatpäätelmää,jonkamukaankuolinpesienproblematiikkaonmonisyiͲ
nen. Vaikka kuolinpesälle olisi useimmiten löydettävissä taloudellisesti parempi yhteisomistuksen
vaihtoehto,monieioleedesmiettinytmuitaomistusjärjestelyitä.VaikkamuunlaisiaomistusjärjesteͲ
lyitäolisikinmietitty,voimuidenkuintaloudellistentekijöidenmerkitysollasuurempi.
HännisenjaLeppäsen(2016)mukaankuolinpesienmääräonvähentynyttodennäköisestimetͲ
säveromuutostenjohdosta,kunsiirtyminenpintaͲalaverotuksestapuunmyyntituloverotukseenteki
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metsänomistamisestayhtymissäverotuksellisestiedullisempaa.Vaikkamonet,esimerkiksielämäntiͲ
lanteeseenliittyvättekijätvoivatollasyykuolinpesienjakamattomuuteen,haastatteluissakinsaatiin
viitteitäsiitä,ettäainakinosaankuolinpesistävoitaisiinvaikuttaavaltionveroͲohjauksella.
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4. Metsänomistajat ja metsätalouden ohjauskeinot
Paula Horne, Jyri Hietala ja Anna-Kaisa Rämö, PTT

4.1. Johdanto
Veropolitiikanmuutoksentaustallaonyleensäjokoverokertymänkartuttaminentaiverovelvollisten
henkilöidentaiyritystenkäytöksenmuuttaminen.SuunniteltaessaveroinstrumenttejataimuitaohͲ
jauskeinoja metsänomistajien käytöksen muuttamiseksi julkisvallan haluamaan suuntaan on olenͲ
naista ymmärtää, miten he suhtautuvat erilaisiin ohjauskeinoihin. Suhtautuminen määrää pitkälti,
onkoohjauskeinoillatoivottuavaikutustakäyttäytymiseen.MyösmetsänomistajannäkemysohjausͲ
keinon hänelle aiheuttaman vaikutuksen hyödyistä on merkittävä: jos hyöty on metsänomistajan
mielestäpieni,häneivälttämättämuutaaiempiasuunnitelmiaan.
Hallituksenstrategisenohjelman(2015)biotaloudenkärkihankkeessakorostetaanpuunliikkeelͲ
le saamista. Tavoitteena on nostaa runkopuun hakkuukertymää 15 miljoonalla kuutiometrillä vuoͲ
dessa.Metsäteollisuudessatoteutettujen,ilmoitettujenjasuunniteltujeninvestointienmyötätavoiͲ
tevaikuttaamahdolliselta.PuunlisääntyvätarveonkuitenkinsamallanostanutkeskusteluunkysyͲ
myksen puun riittävyydestä, sillä investointien myötä puun käyttö nousee lähemmäs vuosittaisia
kestävienhakkuumahdollisuuksienrajaa.
YksityisetmetsänomistajatomistavatSuomenmetsämaanpintaͲalasta60prosenttiajapuuston
kasvusta 70 prosenttia (Metsätilastollinen vuosikirja 2014) ja ovat siten teollisuuden raakaͲaineen
saannin kannalta avainasemassa. Noin kaksi kolmasosaa metsänomistajista ilmoittaa kyselytutkiͲ
muksissa myyneensä puuta viimeisen viiden vuoden aikana (Rämö ym. 2016, Hänninen ym. 2011).
Pienemmiltämetsätiloiltamyydäänpuutasuurinpiirteinyhtäpaljonhehtaariakohtikuinisommilta,
mutta harvemmin. Vähemmän puuta hehtaaria kohti myyvät usein yli 75Ͳvuotiaat ja kuolinpesät.
Myös isoimmat tilat (yli 100 ha) myyvät muita vähemmän puuta hehtaaria kohti (Hänninen ym.
2011).
Puumarkkinattoimivatmarkkinaehtoisestikysynnän,tarjonnan,hinnanjamuidensopimusehtoͲ
jen puitteissa. Julkinen valta säätelee puukauppaa vähän. Puukaupan myyntitulo on pääomaveron
alaistatuloa,jotaverotetaanyleisenpääomaverotuskäytännönmukaisesti.VeronluonneonpikemͲ
minkin verovarojen keruu kuin metsänomistajien käytöksen ohjaaminen. Lähinnä yhteismetsien
alennettupääomaverokantapyrkiiohjaamaanmetsänomistajienkäytöstä.HarvempimetsänomistaͲ
ja on kuitenkaan liittänyt metsänsä olemassa olevaan yhteismetsään tai perustanut yhteismetsän
esimerkiksisukulaistenkesken.Kyselytutkimuksessa58prosenttiavastaajistapitikeveämpääveroͲ
astettalähesvälttämättömänäedellytyksenäyhteismetsäänliittymiselle,muttaselvästitärkeämpää
oli,ettäyhteisomistuksestaluopuessaanvoisisaadaomatmetsänsätakaisinitselleen(Rämö&Tilli
2007).Yhteismetsienmääräonkuitenkinselvässäkasvussa(Suomenyhteismetsät2016).
Tässäluvussatarkastellaanmetsänomistajienkyselytutkimusten valossametsänomistuksentaͲ
voitteisiin,puunmyyntiinvaikuttaviintekijöihin,metsäomaisuudensiirtoonseuraavalleomistajalleja
sekäerilaisiinohjauskeinoihin.

4.2. Metsänomistuksen tavoitteet
Metsäomaisuusontyypillisestisuomalaisellemetsänomistajallemuutakinkuinpääomatulonlähde.
Tutkimustuloksetosoittavatkertatoisensajälkeen(esim.Rämöym.2016,Hänninenym.2011,Tilli
ym.2009),ettämetsäonuseimmillemetsänomistajillemyöskotitarvepuidenjaluonnontuotteiden
sekävirkistysympäristöntarjoaja.MyössukuunjaperinnönjättömotiiviinliittyvättavoitteetkorostuͲ
vat metsänomistuksessa (Rämö ym. 2016). Metsänomistuksen siirtymistä suvussa kuvaa se, että
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noin45prosenttiametsänomistajistaonperinyttilansajalähes40prosenttiaostanutsensukulaisilͲ
taan(Rämöym.,2016,Hänninenym.2011).Muidenkuintaloudellistenarvojentärkeydestäkertoo
sekin,ettävainjokaviidesmetsänomistajaluopuisimetsätilastaan,josmetsätalouseiolisikannattaͲ
vaa(Tilliym.2009).
PTT:n tutkimuksen mukaan (Rämö ym. 2016) säännölliset puunmyyntitulot ovat kolmasosalla
metsänomistajistatärkeätaimelkotärkeätavoite.Reilulleviidesosallametsättuovatmyöstyötuloja
esimerkiksi hankintalisän muodossa, mutta työtulot ovat enää harvalle metsänomistajalle tärkeä
tavoitemetsänomistuksessa.Useampikokeemetsänvarallisuutena–ylipuolellemetsänomistajista
metsä merkitsee inflaatiolta suojassa olevaa varallisuutta tai taloudellista turvaa esimerkiksi vanͲ
huuden, suurten hankintojen tai poikkeustilanteiden varalle. Vain kolmasosa pitää metsiä kuitenͲ
kaan varsinaisena sijoituskohteena. Tämä selittynee sillä, että lähes puolet metsänomistajista on
perinytmetsänsä,jolloinaktiivistasijoituspäätöstäeivälttämättäolesyntynyt.Koskalähes40proͲ
senttiaonostanutmetsänsäperheenjäseneltätaisuvulta,metsiinsaattaaliittyävahvastimyösmuiͲ
taarvoja.Vainkuudesosaonhankkinutmetsätilansavapailtamarkkinoilta(Rämöym.2016).
Tulojajataloudellistaturvaakorostaviametsänomistajialeimaayleisestiasuminenmaaseudulla
javakituisestiomallatilallaantaisenläheisyydessä.Heistäselvästisuurempiosa(70%)onhankkinut
metsätilansaostamallajokosuvultataivapailtamarkkinoilta.

4.3. Puunmyyntiin ja metsäomaisuuden siirtoon vaikuttavat seikat
Arvioitaessa mahdollisten politiikkamuutosten vaikutusta metsänomistajien puunmyyntihalukkuuͲ
teen,onsyytätarkastellaensiksipuunmyyntipäätökseenjaomistajuuteenvaikuttaviaseikkoja.TutͲ
kimustenmukaan(Rämöym.2016,Rämöym.2011)tukkisaantosekätukkiͲjakuitupuunhintaolivat
tärkeimpiätekijöitäpuukauppapäätöksissä.Onitsestäänselvää,ettätilallapitääollahakkuukelpoisͲ
tametsää.Myösmetsänhoidollisetsyyt,metsänomistajienomientoivomustenhuomiointihakkuissa
sekäpuunkysyntäolivattärkeimpiäkriteereitäpuunmyyntipäätökselle.Metsänomistajatmittaavat
metsätaloutensakannattavuuttayleisestipuunhinnalla(Tilliym.2009).
Tärkeimpinäsyinäsiihen,miksipuutaeimyydä,metsänomistajatpitivätyleisestisamoihintekiͲ
jöihin liittyviä seikkoja kuin kauppojen vaikuttiminakin – alhaista tukkipuun tai kuitupuun hintaa,
hakkuumahdollisuudentaimetsänhoidollistentarpeidenpuutetta.LisäksinoinkahdellekolmannekͲ
selleolivähintäänkinmelkosuurimerkityssillä,etteiolerahantarvetta(Rämöym.2016).RahantarͲ
vepuukaupanmotiivinakorostuuetenkinpienillätiloillajaalle60Ͳvuotiaillametsänomistajilla.Myös
maanviljelijätpitävätsitämuitauseamminyhtenäpuunmyynninkriteerinä(Rämöym.2011).
Puunmyyntitulojenosuusmetsänomistajankokonaistuloistavuosina2011–2015olikeskimäärin
15 prosenttia metsänomistajien oman arvioin mukaan. Puunmyyntitulot kattoivat yli 30 prosenttia
noin viidesosalla vastaajista ja neljäsosalla 11–30 prosenttia. Tulosten mukaan puunmyyntitulojen
osuudenkasvusuhteessakokonaistuloihinjapuunmyyntienmääränkasvuolivatyhteydessätoisiinsa
(Rämöym.2016).
Kysyttäessä aikomuksia metsänomistajuuden suhteen seuraavien viiden vuoden aikana, kaksi
kolmestametsänomistajastaaikoipitääomistajuutensaennallaanja12prosenttiaaikoiluopuametͲ
sistäänosittaintaikokonaan(Rämöym.2016).VainnoinneljäsosametsänomistajaharkitsimetsisͲ
täänluopumistaelinaikanaan(kuva4.1).




23

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016

Kuva4.1.Metsänomistajiensuunnittelematapaluopuametsäomaisuudesta.

Metsäomaisuudenkauppasuunnitellaanyleensätehtävänsuvunpiirissä,jokoyhden(37%)taiuseͲ
ammanperheentaisuvunjäsenenkanssa(42%).Lahjapysyyvielävarmemminsuvussa–yleisimmin
usean henkilön jakamana (73 %) kuin yhden henkilön omistuksessa (27 %). Testamentilla metsäͲ
omaisuus siirtyy yleisimmin yhdelle henkilölle (45 %), mutta testamentilla suositaan myös usean
henkilönyhteisomistusta(25%).
Puun saatavuuden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä on nostettu esiin tarve tarkastella valtion
ohjauksenvaikuttavuuttametsänomistajienkäyttäytymiseen,kutenpuuntarjontaan,metsänhoitoͲ
päätöksiin ja metsäkiinteistökauppaan. Kansallisessa metsästrategiassa 2025 (2015) tuodaan esille
vaihtoehtoisia ohjauskeinoja, joilla voitaisiin kehittää aktiivista metsätaloutta, puun markkinoille
tuloajametsänomistusrakennetta.
Aikaisempia tutkimuksia metsänomistajien suhtautumisesta metsän omistukseen tai käyttöön
liittyviinohjauskeinoihinonvähän.RipatinjaTorvelaisen(2000)tutkimustarkastelimetsänomistajiͲ
ensuhtautumistanuorenmetsänhoidontukeen,jajoissaintutkimuksissa(esim.Rämöym.2013)on
sivuttu aihetta, mutta keskitytty lähinnä markkinoiden sujuvuuden parantamiseen ja parempaan
tietotasoon. Muita kuin puuntuotantoon kohdistuvia ohjauskeinoja on tarkasteltu enemmän (mm.
Horne2006,Juutinenym.2005).Myösmuiltakuinmetsänomistajilta–esimerkiksiasiantuntijoilta–
onkysyttyohjauskeinojentoimivuudesta(esim.Rikkonenym.2015).
Seuraavassa on esitetty muutamia PTT:n tutkimuksen ”Maaseutu Suomen Biotalousstrategian
tukipilarina–RaakaͲaineidentarjonnanedistäminenmetsissä”(Rämöym.2016)päätuloksiajalisäͲ
analyysejätutkimusaineistostametsänomistajiennäkemyksistämetsätalouteenkohdistetustatalouͲ
dellisesta,lainsäädännöllisestäjainformaatioonperustuvastaohjauksesta.
Kuvassa4.2onesitettymetsänomistajiennäkemyksiätiettyjenvaltionohjauskeinojenvaikutukͲ
sista.TulostenperusteellasuurimmallaosallametsänomistajistaonmielipideohjauskeinojenvaikuͲ
tuksista,silläeiosaasanoaͲvastaustenosuusjäivähäiseksi.Toisaaltaepävarmoja(eisamaaeikäeri
mieltä)oliläheskaikissaväittämissäneljännestaiviidennesvastaajista.
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Kuva4.2.Metsänomistajienmielipiteetmetsätaloudenohjauskeinojenvaikutuksista.

KyselynvastaajistapuoleteihyväksynytvaltionpuuttumistapuumarkkinoidensäätelyynmetsäteolliͲ
suudenpuunsaanninturvaamiseksi.MetsänomistajiennäkemykseteriohjauskeinojenvälillävaihteͲ
livatjonkinverran.
ValtionohjauksenvaikutuksistaoltiinvoimakkaimminsamaamieltäpääomaverotuksenkiristäͲ
misensuhteen.Vastaajista80prosenttiaolijokotäysintaijokseenkinsamaamieltäväittämänkansͲ
sa,ettäpuunmyynninpääomaveronnostovähentäisipuunmyyntiä.Voimakkaimminerimieltäoltiin
puolestaanmetsäkiinteistölleasetettavankiinteistöveronvaikutuksista,silläneljännesolierimieltä
sen kanssa, että kiinteistöveron myötä harkittaisiin tilasta luopumista. Toisaalta väittämä ei myösͲ
käänsaanut suurtakannatusta,sillänoinpuoletvastaajistaharkitsisisenseurauksenametsätilasta
luopumista.
Kuten oletettavaa, suurin osa vastaajista oli samaa mieltä kysyttäessä erilaisten taloudellisten
helpotustenvaikutuksistapuuͲjametsätilamarkkinoidenaktivoimisessa.VastaajistaläheskaksikolͲ
mannestaolisamaamieltäsiitä,ettäpääomaveronmaksamisentasausmahdollisuususeallevuodelͲ
le nostaisi omaa puunmyyntihalukkuutta. Noin puolet vastaajista oli puolestaan samaa mieltä sen
kanssa,ettämetsävähennyksennosto80prosenttiinlisäisikiinnostustaostaametsää.
VastaustenperusteellakestävänmetsätaloudenrahoituslakiinsisältyvilläsuorillatuillaonmyönͲ
teisiävaikutuksiametsänhoitopäätöksiinjaenergiapuunmyyntiin.NoinkaksikolmannestavastaajisͲ
taolisamaamieltäsenkanssa,ettätukinuorenmetsänhoitoonlisääenergiapuuntarjontaajareilu
puoletvastaajistanäkiKemeraͲtuellaolevanvaikutustametsänhoitopäätöksiin.
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Kuva4.3.Metsänomistajienmielipiteetverohelpotustenvaikutuksistametsätilastaluopumiseen.

Kuvassa4.3onesitettymetsänomistajiennäkemyksiätiettyjenverohelpotustenvaikutuksistametsäͲ
tilasta luopumiseen. Vastausten perusteella noin viidesosa metsänomistajista aikaistaisi aiempia
suunnitelmiaan(ks.kuva4.1)luopuametsätilastaverohelpotuksenjohdosta.Lisäksiosavastaajista
(11Ͳ15 %) toteuttaisi metsätilasta luopumisen verohelpotetulla menettelyllä aiemmin suunnitellun
toteutustavansijaan.KuitenkinnoinkaksikolmasosaametsänomistajistaeimuuttaisiaiempiasuunͲ
nitelmiaanluopuametsätilastaan,vaikkaverohelpotuksenmyötäseolisitodennäköisestimahdollisͲ
tatoteuttaaaiempiasuunnitelmiataloudellisemmin.
Taustapiirteiltään erilaisilla metsänomistajilla mielipiteet ohjauskeinojen vaikutuksista vaihteliͲ
vatjonkinverran.Metsäalanmerkityskorostuiuseimmitensiinä,mitenohjauskeinojenvaikuttavuus
koettiin.Huomionarvoistaonkuitenkinse,etteimetsätilankoollaolluttulostenmukaanvaikutusta
siihen muuttaisivatko metsänluovutukseen kohdistuvat verohelpotukset metsänomistajien aiempia
luopumissuunnitelmia. Metsätulojen osuudella sen sijaan oli merkitystä mahdollisessa perintöͲ ja
lahjaveronhuojennuksessaja35prosentinarvostustasoontehdyissäkaupoissasiten,ettätaloudelliͲ
sillahelpotuksillaolikeskimääräistävähemmänvaikutustaniidensuunnitelmiin,joillametsätulojen
osuuskokonaistuloistaolisuurinta(>30%).
Ohjauskeinojen vaikutuksia tarkasteltiin tätä selvitystä varten tarkemmin metsäalan suhteen.
MetsänomistajatjaettiinmetsäpintaͲalansuhteenkahteenluokkaan–allejayli30hehtaaria–muͲ
kaillen metsänomistuksen keskimääräistä (noin 30 ha) pintaͲalaa Suomessa. Kuvasta 4.4 nähdään,
kuinkaeriohjauskeinojenvaikuttavuusvaihteleepintaͲalaluokkienvälillä.
Tulostenmukaanmetsänhoidonsuorientukien,metsävähennyksennostonjapääomaverontaͲ
sausmahdollisuudenvaikutuksetjäisivätvähäisemmiksipienemmillä,alle30hehtaarin,metsätiloilla.
Taloudellisten rasitteiden suhteen tulokset vaihtelivat, sillä pääomaveron noston koettiin vähentäͲ
vän puunmyyntejä hieman harvemmin pienemmillä kuin suuremmilla tiloilla, mutta vastaavasti liͲ
sääväntodennäköisyyttäharkitametsänmyyntiä,josmetsälleasetettaisiinkiinteistövero.Kuitenkin
suurimmilla,ylisadanhehtaarintiloillakiinteistöveronvaikutuksestavallitsikaikkeinsuurinyksimieͲ
lisyys:metsäomaisuudestaluopumistaharkitseviaolikaikkeineniten.
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Kuva 4.4. MetsäpintaͲalan yhteys tiettyjen ohjauskeinojen vaikutukseen. Täysin ja jokseenkin samaa mieltä
olevienmetsänomistajienosuus.


Niistämetsänomistajista,jotkaolivatsaaneetmetsäomaisuutensaperintönätailahjana,39prosentͲ
tiaeiollut hakannutmetsiäänsaantiaseuraavienviidenvuodenaikana.Heistä,jotkaolivathakanͲ
neet,23prosenttiaolihakannutmetsääverojenmaksamiseksimuttaselvästisuurempiosa,35proͲ
senttia,muidensyidentakia.Käyvänarvonmukaisellakaupallametsäomaisuutensahankkineista36
prosenttia ei ollut hakannut metsiänsä ostoa seuranneiden viiden vuoden aikana. Kauppahinnan
maksu oli yleisin syy, 39 prosenttia, hakkuisiin, mutta viidesosalle puukaupoilla oli muitakin syitä.
SitenperintöͲtailahjaverojenmaksurasitevaikuttaavainosanmetsänomistajistahakkuukäyttäytyͲ
miseen.

4.4. Johtopäätökset
Tutkimusten mukaan vähintään kahta kolmasosaa suomalaisesta metsänomistajuudesta kuvaavat
seuraavattekijät:
x metsänomistusonmonitavoitteista:yhäharvempimetsänomistajistakorostaavaintaloudelͲ
listapuoltataivainluontoarvoja
metsiähoidetaanjahalutaanomistaa,vaikkasitäeikoettaisikannattavana
x
x metsänomistajuudenitseisarvokorostuumetsäänliittyvissäpäätöksissä
x metsäomaisuushalutaanpitääperheentaisuvunpiirissä
x taloudellinenohjauseivaikutaaikaisemmintehtyihinsuunnitelmiinmetsätilansukupolvenͲ
vaihdoksestataimuustaluopumisesta
x puunmyyntipäätöstäohjaasaatavatulo
x metsänomistajakuntaonikääntymässäjakorkeaikävähentääpuunmyyntiähehtaariakohti
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Monetedelläesitetytseikatvähentävätmetsäpoliittisenohjauksenvaikutusta.Ohjauksellavoidaan
tässäkin esitettyjen tulosten perusteella kuitenkin jossain määrin vaikuttaa metsänomistajien pääͲ
töksiin. Valtion ohjauksen tarpeellisuutta tarkasteltaessa tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea
ohjauksen vaikuttavuuteen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet voivat olla joko suoraan
taivälillisestitavoitteeseensidottujajaohjauksellatavoiteltavamuutosvoiollalyhytaikaistavaipyͲ
syvämpää.
MääräaikaisellaveroͲohjauksellavoiollapysyvääveromuutostavoimakkaampiavaikutuksiaveͲ
rovelvollisten käytökseen. Esimerkiksi puunmyynnin pääomaveromuutoksella voidaan vaikuttaa
puustasaatavaanhintaanjasitenvaikuttaasuoraanmetsänomistajienpuunmyyntikäyttäytymiseen
lyhyelläkin aikavälillä. Käyttäytymismuutos olisi kuitenkin väliaikainen ja häiritsisi markkinatasapaiͲ
noaeikävaikuttaisipitkäaikaiseenpuuntarjontaan.
Olennaisinjulkisenohjauksentarvekoskeemetsäomaisuudensiirtämistäelinaikanaseuraavalle
omistajalle. Tämän tyyppinen ohjaus olisi luonteeltaan pysyvämpää ja vaikuttaisi välillisesti asetetͲ
tuuntavoitteeseen,kunmetsätsiirtyisivätnuoremmillesukupolville,jotkaovatyleensäiäkkäämpiä
aktiivisempia metsänhoidossa ja puukaupoissa. PerintöͲ ja lahjaveron huojennusoikeuden liittämiͲ
nenpuunmyyntiinkohdentaisientisestäänvaikutuksiaasetettuihintavoitteisiin.Välitönhuojennus,
ilmanvähennystarvettapuunmyyntituloista,eikyselytutkimuksentulostenvalossakuitenkaanvaltaͲ
osallametsänomistajistavähentäisihakkuita,koskaveronmaksueiolekuinosallemetsänomistajista
merkittäväsyyhakkuisiin.
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5. Verotukselliset vaihtoehdot metsien hoitoa aktivoivalle
tuelle
Ville Ovaskainen, Luke

5.1. Johdanto
Metsienhoitoaonpitkäänedistettytietyille,yksityistaloudellisestiheikostikannattaville hoitotöille
ja perusparannusinvestoinneille aiemmin metsäparannuslakien ja vuodesta 1996 alkaen kestävän
metsätalouden rahoituslakien (Kemera) kautta suunnatulla julkisella tuella. Nykyisen KemeraͲlain
mukaisiatukiaovattaimikonvarhaishoidon,nuorenmetsänhoidon,pienpuunkeruun(nuorenmetͲ
sän hoidon yhteydessä), metsäteiden, suometsän hoidon ja metsän terveyslannoituksen tuet sekä
ympäristötuki ja tuki metsäluonnon hoitoon. Suurin yksittäinen tuen käyttökohde on tyypillisesti
ollut aiemman lain mukainen nuoren metsän hoito (taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus),
johononkäytettynoin2/5tuesta.
Kun julkisen tuen hallinnointi vaatii erillisen järjestelmänsä ja organisaationsa, voidaan kysyä,
olisikometsienhoidonkannustamiseksikäytetytjulkisettuetmahdollistakorvatametsäverotukseen
liitettävillä kannustimilla. Täsmällisemmin kysymys on siitä, voitaisiinko nykyisten julkisten tukien
vaikutuksia vastaavat kannustinvaikutukset kenties saavuttaa yksinkertaisemmin ja pienimmin halͲ
lintokustannuksin nykyiseen metsätalouden verotukseen liitettävin kannustimin (määrältään nykyiͲ
siäsuoriatukiavastaavillaverotuilla).Metsätaloudenverotusonvuodesta1993jalopullisestivuoͲ
desta 2006 alkaen ollut puun myyntitulojen verotusta. Verokannustimet voisivat periaatteessa olla
jokolaajennettujavähennysoikeuksiataitulojenverovapauksiataiͲkevennyksiä.
Kysymysonlaajajamonisyinen,jaempiiristätutkimustametsätaloudentukienjaverojenvaikuͲ
tuksista on niukasti. Seuraavassa esitellään teoreettisten tutkimusten perusteella lyhyesti nykyisen
metsäverotuksen pääpiirteitä sekä empiirisiä tuloksia julkisen tuen vaikutuksista keskittyen nuoren
metsänhoitoon.Lopuksiarvioidaankokoavastimahdollisuuksiakehittääverotuksellisiavaihtoehtoja
metsien hoidon julkiselle tuelle. Todettakoon heti alkuun, että lupaavia verokannustimia on hyvin
vaikealöytää.

5.2. Puun myyntitulojen verotus ja metsänhoitotöiden kannustimet
Puunmyyntitulojenverotusperustuumetsätaloudennettotuloon.ToisinsanoenkaikkimetsätalouͲ
den menot ovat täysimääräisesti vähennettävissä metsätalouden verotettavasta pääomatulosta.
Metsätaloudentulojajakustannuksia–maksettujenmenojenmielessä–käsitelläänsiisperiaatteesͲ
sasymmetrisesti.HakkuunjälkeensyntyvienuudistamiskulujenhuomioonottamiseksiosaverovuoͲ
dentulostavoidaansiirtääns.menovarauksenavullamyöhemminverotettavaksi.
Järjestelmä muistuttaa peruspiirteiltään nettomääräiseen realisoituun tuloon kohdistuvaa suhͲ
teellista veroa, joka tunnetaan kirjallisuudessa nimellä profit tax. Tämän on osoitettu sekä optimiͲ
kiertoaikamallissa (Chang 1983) että kahden periodin kulutusͲsäästämismallissa (Ovaskainen 1992)
olevan hakkuuͲ ja investointipäätösten suhteen neutraali, kun metsänomistajan oletetaan maksiͲ
moivan nykyarvoa tai sitä vastaava tuotantoͲ ja kulutuspäätösten separoituvuus pätee (Hirshleifer
1970).Neutraalisuusedellyttää,ettäveroasteonmuuttumatonyliajansekämetsänhoidonkustanͲ
nuksettäysimääräisestivähennettäviä,jolloinveromuuttaatuleviatuottojajakustannuksiasamassa
suhteessa.Mikälikustannukseteivätolevähennettävissä(yieldtax),verovaikuttaakutenpuunhinͲ
nanlasku(kustannustensuhteellinennousu)javähentääinvestointeja(Ovaskainen1992).
Joiltain osin Suomen myyntituloverotus poikkeaa profit tax Ͳmallin perusmuodosta. Yksi eroaͲ
vuus on vastikkeellisesti siirtyneen metsätilan hankintahinnan perusteella saatava ns. metsävähenͲ
nys.Alkujaansuhteellinenpääomatulojenveroonnykyisinprogressiivinen.MetsänhoitotöidenkäsitͲ
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telynnäkökulmastailmeisineroavuuson,ettämetsänomistajanomatoimisestitekemientöidentyöͲ
kustannus(toisinkuinulkopuolisillemaksetutpalkat)eiolevähennettävissä.Metsänomistajaeivoi
vähentää oman työnsä laskennallista kustannusta eikä myöskään puolisolleen tai alle 14Ͳvuotiaalle
lapselleen maksettua palkkausmenoa. Muille perheenjäsenille maksetun palkan voi vähentää, ellei
maksettukorvausylitäsitämäärää,jokatyöstäolisiollutmaksettavavieraallehenkilölle.
MetsänomistajanpuolisoineenomatoimisestitekemientöidenepäsuotuisampiverokohteluverͲ
rattunaulkopuolisellateetettyihintöihinmuodostaans.disinsentiivinomatoimisuudelle.Yleisimmin
omatoimisestitehtäviämetsänhoitotöitäovatenergiapuunkorjuunjapystykarsinnanohellataimien
istutussekätaimikonhoitojanuorenmetsänkunnostus(Hänninenym.2011).Taimikonhoidonosalta
vaikutustanykyiselläänkompensoitällesaatavajulkinentuki,koskamyösomatoimisestitehtytaimiͲ
konhoito on tukikelpoista kuten ulkopuolisella teetetty. Metsänviljelylle, jossa omatoimisuus on
vähintäänyhtämerkittävää,tällaistatasoittavaamekanismiaeiole.

5.3. Julkisen tuen vaikutus metsänhoitoon: esimerkkinä nuoren
metsän hoito
Metsätalouden julkisten tukien käytössä suurimman yksittäisen erän on muodostanut aiemman
KemeraͲlain mukainen nuoren metsän hoidon tuki, joka kattoi taimikonhoidon ja nuoren metsän
kunnostuksen. Nykyisessä 2016 voimaan tulleessa laissa tätä vastaavat taimikon varhaishoidon ja
nuoren metsän hoidon tuet. Ajoissa tehty taimikonhoito on metsikön jatkokehitykselle keskeinen
toimenpide.Erityölajeistanuorenmetsänhoidontuenvaikutuksiaonmyöstutkittuehkäeniten.
Ovaskainenym.(2006)osoittivatteoreettisesti,ettätöidenyksityistärajakustannustapienentäͲ
vätukiedistäänuorenmetsänhoitoa.EmpiiristentulostenmukaantukilisäsiselvästisekähoitotöiͲ
den tilakohtaista todennäköisyyttä että tehtyä määrää. Ovaskaisen ym. (2016) tutkimus vahvisti
aiempiatuloksiajulkisentuennuorenmetsänhoitoaedistävästävaikutuksesta.TukiolilisännytnuoͲ
ren metsän hoitotöitä keskimäärin runsaalla 50 prosentilla, minkä mukaan toteutuneesta työmääͲ
rästä runsas kolmasosa oli tuen aikaan saamaa. Lisäksi julkisen tuen havaittiin lisänneen metsänͲ
omistajienomaapanostustanuorenmetsänhoitoon.Suomessa,toisinkuinjoissainmuissamaissa,
julkisellatukirahoituksellaeisiisoleollutyksityistärahoitustakorvaavaavaikutustavaansitäedistäͲ
vä ns. vipuvaikutus. Taustalla on ilmeisesti Suomen metsäneuvonta, joka vaikuttaa sekä lisäämällä
tuentunnettuuttajakäyttöäettäsuoranainformaatioͲohjauksena.

5.4. Voitaisiinko julkinen tuki korvata verokannustimilla?
Vaikkaajatuserillisentukijärjestelmänkorvaamisestaverotukseenliitettävilläkannustimillaonensi
näkemältähoukutteleva, nykyiseenpuunmyyntitulojenverotukseenonvaikealisätäerityistämetͲ
sänhoitoakannustavaaelementtiä,koskaperiaatteessakaikkimetsätaloudenmenotovatjonykyisin
täysimääräisestivähennettäviä.UskottavuudenjahyväksyttävyydenvuoksikannustimentuleenäytͲ
tääluontevalta,eikeinotekoiseltataimielivaltaiselta.Lisäksionsyytämuistaa,ettäverotuksenpääͲ
tarkoitus on verotulon kerääminen. Tähän tarkoitukseen on perinteisesti haluttu käyttää mahdolliͲ
simman neutraaleja veroja, ja neutraalisuus oli myös puun myyntitulojen verotukseen siirryttäessä
lähtökohtana.
Yleisestionsyytävaroatuomastaverotukseenjärjestelmäämonimutkaistaviajasenperusteita
rapauttavia lisäelementtejä. Varoittava esimerkki tästä on metsien aiempi pintaͲalaverotus, josta
erityisesti 1991 lisätyt lukuisat, keskimääräisen tuoton verotuksen lähtökohdan kanssa ristiriidassa
olleettilakohtaisetvähennyksettekivätmutkikkaansekajärjestelmän(ks.esim.LeppänenjaHänniͲ
nen 2014, s. 17). Puun myyntitulojen verotuksen alkujaan melko selkeää perusajatusta, johon ns.
metsävähennysjaprogressioovatjotuoneethämärtäviäelementtejä,ontuskinsyytäenääsekoitͲ
taa.
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5.4.1. Omatoimisten töiden työkustannuksen vähennettävyys
Puunmyyntitulojenverotukseenliitettäviäkannustimia,joillajulkinentukivoitaisiinkorvatasäilyttäͲ
enmetsänhoidonkannustimetjatyömäärätedeslikimainentisellään,onsiisvaikealöytää.Ainoita
harkitsemisen arvoisia mahdollisuuksia olisi omatoimisten töiden työkustannuksen säätäminen väͲ
hennyskelpoiseksi.Tämävoisiosittain–muttavainosittain–korvatajulkisentuenpoistumisenvaiͲ
kutuksialähinnätaimikonhoidossajanuorenmetsänhoidossa,jotkaovattuetuistatyölajeistametͲ
sätaloudellisesti tärkeimpiä ja yleisimpiä omatoimisesti tehtäviä. Metsätaloudessa kamppaillaan
taimikoidenkasvavienhoitorästienkanssamuunmuassaulkopuolisentyövoimanvaikeansaatavuuͲ
denvuoksi.
LaskennallinenvähennyshehtaariltaolisikäytännössähelppomäärittääkeskimääräistentyökusͲ
tannusten perusteella. Vaikeutena on se, että verovähennys edellyttäisi tehdyn työmäärän todenͲ
tamistajatyönlaadunvalvontaatavallataitoisellasamoinkuinjulkinentukikin.Elleihalutaluottaa
pelkästään omavalvontaan, verokannustin ei taimikonhoitoa ajatellen ilmeisesti olisi hallinnollisesti
juurikaankevyempieikäyksinkertaisempiverrattunasuoraanjulkiseentukeen.
OmatoimisentyönepäsuotuisaaverokohteluavoidaankuitenkinpitäämyösyleisemminperusͲ
teettomana.VaikkamuunmuassalisääntynytetämetsänomistusjametsätyöhöntottuneenomistaͲ
jasukupolvenväistyminenrajoittavatomatoimisuudenmahdollisuuksia,siihenkannustavaverokohͲ
teluvoisiosaltaanedistäähoitotöidentekoa.Nyttuetuissatöissä,kutentaimikonhoidossa,omatoiͲ
misentyöntyökustannuksenvähennettävyyskorvaisituenmahdollistapoistumista,metsänistutukͲ
sessa, jota ei nykyisinkään tueta, se merkitsisi uutta kannustinta. Vaikka puun myyntitulojen veroͲ
tuksessaonkinpääperiaatteena,ettävähennyskelpoisiakustannuksiaovatvaintodelliset maksetut
menot,tämäeivoineollaesteomatoimisentyönlaskennallisentyökustannuksenvähennettävyydelͲ
le.Pääperiaatteestaonjonykyisellääntehtymerkittäväpoikkeuserityisestisallimallatilalletehtyjen
matkojenkulujenvähentäminenlaskennallisinataiarvionvaraisina.
Omatoimisen työn osuus on ollut hyvinkin merkittävä istutuksessa sekä KemeraͲtuen piirissä
olevistatyölajeistaetenkintaimikoidenjanuortenmetsienhoidossa.1990Ͳluvullataimikonhoidonja
nuoren metsän kunnostuksen koko työmäärästä (tukirahoituksella ja ilman tukea tehdyt) tehtiin
metsänomistajatutkimusten mukaan omatoimisesti noin 2/3 (Koho ym. 2004). Vielä 2000Ͳluvulla
omatoimisuuden osuus oli taimikonhoidossa edelleen noin 2/3 ja nuoren metsän kunnostuksessa
hiemanylipuoletkokotyömäärästä(Hänninenym.2011).PelkästäänKemeraͲrahoitettujakohteita
koskevien Metsäkeskuksen tietojen mukaan omatoimisesti tehty osuus tuetusta taimikonhoidosta
laskijaksolla2007–2013runsaan35prosentintasoltanoin30prosenttiinjatuetussanuorenmetsän
kunnostuksessavajaasta25:stävajaaseen15prosenttiin.
Omatoimisen työn osuudessa koko yksityismetsänomistajakuntaa edustavien tutkimusten ja
Metsäkeskuksen tietojen välillä näkyvä tasoero johtuu tarkasteluajankohtien eron ohella siitä, että
metsänomistajatutkimuksissaovatmukanatuettujentöidenlisäksimyössellaisetomatoimisettyöt,
joihinKemeraͲtukeaeiolehaettujajotkaeivätsitennäyMetsäkeskuksentiedoissa.Tällaisten”omaͲ
ehtoisten”, ilman tukea tehtyjen töiden määrällisestä osuudesta ei ole suoraa tietoa, mutta tutkiͲ
muksistavoidaanpäätelläettäniitätehdään.Jaksolla2004–2008taimikonhoitoaolitehnyttaiteetͲ
tänyt50prosenttiajanuorenmetsänkunnostusta36prosenttiametsänomistajista,muttaKemeraͲ
rahoitusta nuoren metsän hoitoon oli saanut vain 29 prosenttia metsänomistajista (Hänninen ym.
2011). Molemmat tietolähteet antavat samansuuntaisen kuvan omatoimisen työn osuuden aleneͲ
vastakehityksestä.

5.4.2. Ensiharvennus- ja pienpuun myyntitulon verovapaus
Ajallaantehdytensiharvennuksetovatpuuntuotannollisestierittäintärkeitä,muttavähäisenkertyͲ
mänjaleimikkojenlähesolemattomankysynnänvuoksitaloudellisestivaikeastitoteutettavia.EnsiͲ
harvennusleimikosta saatavan puun myyntitulon verovapaus voisi jossain määrin edistää ensiharͲ
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vennuksia.Myösenergiapienpuunkeruuta,jotanyttuetaannuorenmetsänhoidonyhteydessä,voiͲ
taisiintukeapienpuunmyyntitulonverovapaudella.Ilmeinenongelmakohtakuitenkinon,ettätietyn
tulonollessa verovapaatasenhankinnastaaiheutuneet menoteivätyleisenverotuskäytännönmuͲ
kaanolevastaavastivähennyskelpoisia.
Jottavältettäisiinmarkkinahäiriöt,joitaliittyiaiemminkokeiltuunharvennushakkuidenmääräaiͲ
kaiseenveronkevennykseen,verovapauksientulisiollapysyviä.Jottaverovapaudeteivätkannustaisi
laiminlyömään taimikonhoitoa ensiharvennusͲ tai pienpuukertymän kasvattamiseksi, tulisi asettaa
esimerkiksiylärajakertymänmäärällehehtaarilta(pienpuunkeruuntuellaonnykyiselläänalaraja).

5.5. Loppupäätelmä
Edelläonkäynytilmi,ettäpuunmyyntitulojenverotukseenliitettäviäkannustimia,joillajulkinentuki
voitaisiinkorvatasäilyttäenmetsänhoidonkannustimet edeslikimainentisellään,onvaikealöytää.
KoskametsätulojenhankkimisestaaiheutuneetmenotovatjärjestelmässäjonykyisellääntäysimääͲ
räisesti vähennettävissä, siihen olisi vaikea liittää luontevia kannustimia edes julkisen tuen lisäksi,
vielävähemmäntukienkorvaamiseksikokonaan.
Edellä pohdittu omatoimisten metsänhoitotöiden työkustannuksen vähennettävyys vaikuttaisi
potentiaalisesti omatoimisiin metsänomistajiin ja saattaisi korvata tukien poistumisen vaikutusta
tietyissä, omatoimisesti tehtäväksi sopivissa työlajeissa. Vaikka omatoimisen työn osuus kaikkiaan
tehdyistä työmääristä on parin viime vuosikymmenen aikana pienentynyt, omatoimisuus on erityiͲ
sestitaimikonhoidossaedelleenmerkittävätekijäjavoimavara,jonkamerkitystäkorostaapalkatun
työvoimanvaikeasaatavuus.
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6. Yrittäjävähennys
Jani Laturi, Jussi Lintunen ja Jussi Uusivuori, Luke

6.1. Veromuutos
PääministeriJuhaSipilänhallitusohjelmassa(RatkaisujenSuomi,2015)ehdotettuviidenprosentin
yrittäjävähennysmerkitsee1,5prosenttiyksikönveronalennusta30prosentista28,5prosenttiin.
Tämätarkoittaakäteenjäävänpuunmyyntitulonosuudenkasvua2,1prosentilla(70%ї71,5%).
Seuraavassaarvioidaansitä,mitenveromuutosvaikuttaisitavoitteiltaanerityyppisiinmetsänomistaͲ
jiin.

6.2. Vaikutus puuntarjontaan
Puunmyyntitulojenverokohdistuumetsätaloudentuottamaanvoittoon,jotenveroapidetäänyleiͲ
sesti nettonykyarvoa maksimoiville metsänomistajille neutraalina. Heille veron muutoksella ei siis
lähtökohtaisesti ole käyttäytymisvaikutusta, vaikka veron laskeminen skaalaa käteen jäävien puunͲ
myyntitulojenjasitenmetsänarvoaylöspäin.Veronneutraalisuusilmeneeniin,ettäveromuutosei
muutanettonykyarvoamaksimoivienmetsänomistajienreservaatiohintoja.Reservaatiohintaonalin
puunhinta, jolla metsänomistaja on halukas puun myyntiin tällä hetkellä sen sijaan että siirtäisi
myyntipäätöstäyhdenkasvukaudeneteenpäin(tarkemminliite6.1).
Jos metsänomistaja arvostaa puunmyyntitulojen lisäksi myös muita arvoja (on siis monitavoitͲ
teinen),eipuunmyyntitulojenverooleneutraali.VeronalennusalentaamonitavoitteistenmetsänͲ
omistajien reservaatiohintoja ja pienentää myyntivoittoveron vääristävää markkinavaikutusta. ReͲ
servaatiohinta laskee sitä enemmän, mitä enemmän metsänomistaja painottaa muita arvoja kuin
puunmyyntituloja.ReservaatiohinnanmuutoksensuuruusonkytköksissäkäteenjäävänpuunmyynͲ
titulon muutokseen, sillä tämä asettaa teoreettisen ylärajan muutoksen suuruudelle. Koska tämä
muutosonpieni–vain2,1prosenttia–onmyösreservaatiohinnanmuutospieni.
Reservaatiohintamuutosten vuoksi monitavoitteisten metsänomistajien halukkuus hakkuisiin
kasvaa, ja osa aikaisemmin hakkuista pidättäytyneistä metsänomistajista saattaa aloittaa hakkuut.
PitkälläaikavälilläaikaistetuthakkuutvoivatjohtaahakkuukertymänpienenemiseenpuustonkokoͲ
naisvolyyminpienentyessämonitavoitteistenmetsänomistajienmetsissä.NettonykyarvoapainottaͲ
vien metsänomistajien osuus puuta myyvistä metsänomistajista pienenee, kun monitavoitteiset
metsänomistajat ottavat heidän paikkansa puumarkkinoilla. Kokonaisvaikutuksena puun tarjontaͲ
käyrä siirtyy hieman alaspäin reservaatiohintojen muutosten mukaisesti, eli puun tarjonta kullakin
hinnallakasvaa.Puunmarkkinahintojenmuutosonvähäinen.

6.3. Puumarkkinavaikutukset Suomessa vuoteen 2040
Paljonko puun hinta laskee ja hakkuut lopulta kasvavat, riippuu myös puunkysynnästä. Hakkuiden
lisäystärajoittaaerityisestikysynnänmuutos,kunhintaaleneehieman.TätäraporttiavartenmarkͲ
kinavaikutustenarviointitehtiinLukenFinFEPͲmallilla(Lintunenym.2015).
Mallilaskelmilla tuotettiin veromuutoksen vaikutusarviolle yläraja, sillä malliajoissa yrittäjäväͲ
hennysasetettiin koskemaankaikkiametsänomistajia.TarkastelussakäytettiinapunaneljääloppuͲ
tuotteiden kysyntäskenaarioita, jotta yrittäjävähennyksen vaikutuksia voidaan tarkastella erilaisissa
kysyntätilanteissa. Tässä raportissa on esitetty tulokset vain kahdesta ääriskenaarioista: Matala Ͳ
skenaario kuvaa tilannetta jossa metsäteollisuuden kaikkien tuotteiden kysyntä vähenee ja vastaaͲ
vastiKorkeassakaikkientuotteidenkysyntäkasvaa.Malliajojentarkasteluhorisonttioli30vuotta.
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Taulukko6.1.Yrittäjävähennyksenaiheuttamatsuhteellisetmuutokset(%)metsäsektorillavuoteen
2035saakka.YrittäjävähennystäontarkasteltukahdessalopputuotekysyntäͲskenaariossa(KorkeaͲja
Matala).MuutoksetonilmaistuprosentteinaverrattunasamanskenaariontulokseenilmanyrittäjäͲ
vähennystä.
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Tuloksetlaskelmistaonesitettytaulukossa6.1suhteellisinamuutoksinakoko30vuodentarkasteluͲ
jaksonosaltaverrattunamalliajoonnykyisellä30prosentinpääomatuloverolla.Herkkyystarkasteluna
malliaajettiinmyös27prosentinpääomatuloverolla,elijosyrittäjävähennysolisikaksinkertainen(10
%).Herkkyystarkasteluntuloksetonesitettyliitteessä6.2.
Yrittäjävähennyksen vaikutus on suhteellisesti samansuuruinen riippumatta käytetystä loppuͲ
tuotteidenkysyntäskenaarioista.VeronalennuskohdistuueritavallatavoitteiltaanerilaisiinmetsänͲ
omistajiin. Alennus lisää monitavoitteisten metsänomistajien valmiutta hakkuisiin, mikä lisää puun
tarjontaajasitenlaskeepuunhintaa.Puunhinnanalennusvähentäävastaavastipuunmyyntituloja
painottavienmetsänomistajienhakkuita.Kokonaisuudessaanveronalennuslisäähakkuumääriävain
lievästi(noin0,4%),muttajakaumaharvennusͲjapäätehakkuidenvälillämuuttuu.HarvennushakͲ
kuupintaͲala vähenee kaikilla metsänomistajatyypeillä. Päätehakkuut kasvavat monitavoitteisten
metsänomistajien metsissä ja puunmyyntituloja painottavien metsänomistajien teettämät pääteͲ
hakkuutlievästivähenevät.Puuntuontiinveronmuutoksellaonerittäinpienivähentävävaikutus.
Yrittäjävähennyslaskeeraakapuunmarkkinahintaalievästi(noin0,4–0,7%).HakkuidenlisäänͲ
tyminen ja kohdentuminen erilaisiin metsiin lisää metsänhoidon kustannuksia. Puun hinnan laskun
johdostametsätaloudenvoittoennenverojapieneneeveromuutoksenjohdostahieman(noin0,7–
0,8%).Veronalennuksentakiametsätaloudentulosverojenjälkeenkasvaavähän(noin1,4%).SuuͲ
rinyrittäjävähennyksenvaikutuskohdistuuvaltionverotuloihinmetsätaloudenpääomatulosta,joka
pieneneenoin5,6–5,7prosenttia.Metsäteollisuus,etenkintukkipuutakäyttävä,hyötyyalentuneesͲ
taraakapuunhinnastajateollisuudentuotantokasvaan.0,1–0,3prosenttia.

6.4. Johtopäätökset
x Verokertymäpuunmyyntituloistalaskee(enintäännoin5%)
x Metsätaloudenkannattavuus(verojenjälkeen)paranee,vaikkapuunhintahiemanlaskee.
Monitavoitteistenmetsänomistajienkohdallahuojennuspienentäämyösmyyntivoittoveron
vääristäväämarkkinavaikutusta.
x Puutakäyttäväteollisuushyötyyhiemanalenneestapuunhinnasta
x PuunmyyntitulojapainottavienmetsänomistajienhakkuutväheneväthuojennuksenmarkkinavaiͲ
kutustenelipuunhinnanlaskunvuoksi.HuojennuksellaeiolesuoriavaikutuksiapuunmyyntituloͲ
japainottavien(yrittäjämäisten)metsänomistajienhakkuisiin.
x Mitäenemmänhuojennuskoskeevainyrittäjämäisiämetsänomistajia,sitäpienemmätvaikutukͲ
setkaikenkaikkiaanovatlukuunottamattaverokertymää.HuojennuksenpiirissäolevienmetsänͲ
omistajienverorasituspieneneenoinviisiprosenttiariippumattahuojennuksenkohdentumisesͲ
ta.
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Liite 6.1. Yrittäjävähennys ja reservaatiohinnat
Päätehakkuumalli(Hartman):
ݒ ൌ ሼሺͳ െ ߬ሻ௧ ݍ  ܸܧܮǡ ܣ  ߚݒାଵ ሽǡ
Jossametsänomistajavalitseepäätehakkuunjaodottamisenväliltä.TästävoidaanlaskeareserͲ
vaatiohinta,jollametsänomistajaonvalmishakkaamaan:
ܣ  ߚݒାଵ െ ܸܧܮ
ߨ ൌ
Ǥ
ሺͳ െ ߬ሻݍ
Nettonykyarvoamaksimoivallametsänomistajallaeioletermiäܣ .Josvero߬muuttuu,muuttuͲ
vatmetsänodotettuarvojapaljaanmaanarvomyössamoin.TällöinsiisreservaatiohintaonmuutͲ
tumaton, ja vero on käyttäytymisvaikutuksiltaan neutraali. Monitavoitteisella metsänomistajalla
eivätmetsänjapaljaanmaanarvotnouseyhtäpaljon,koskaeiͲrahallisetarvotsitovathänenkokeͲ
maamaanarvoa.Tällöinveronmuutosmuuttaareservaatiohintaa.


Liite 6.2 Herkkyystarkastelu
Herkkyystarkastelu, jossa on oletettu kaksinkertainen yrittäjävähennys (pääomatulovero tippuu 27
%:iin)aiheuttamatsuhteellisetmuutoksetmetsäsektorillavuoteen2050saakka.Yrittäjävähennystä
ontarkasteltukahdessalopputuotekysyntäͲskenaariossa(KorkeaͲjaMatala).Muutoksetonilmaistu
prosentteinaverrattunasamanskenaariontulokseenilmanyrittäjävähennystä.




KustannukͲ
set

Tulos
(brutto)

Verot

Ͳ1,2

Ͳ0,7

Ͳ0,6

Ͳ0,3

0,5

Ͳ0,6

Ͳ10,5

3,7

0,2

0,4

Matala

0,5

1,0

Ͳ4,5

Ͳ0,9

Ͳ1,2

Ͳ0,6

Ͳ0,6

Ͳ0,2

0,6

Ͳ0,6

Ͳ10,5

3,7

0,2

0,4
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7. Sukupolvenvaihdoshuojennus metsänomistajille
Jani Laturi, Jussi Lintunen ja Jussi Uusivuori, Luke

7.1. Johdanto
Tässä luvussa tarkastellaan kahta ehdotettua sukupolvenvaihdoksen huojennusmallia (SPVͲ
huojennus). Ensimmäinen SPVͲhuojennusjärjestelmä perustuu perintöveron pohjalta laskettavaan
huojennuspohjaan, jota voidaan hyödyntää puunmyyntitulojen verovähennyksenä. Kutsumme tätä
verovähennykseenperustuvaamalliaverovähennysmalliksi.ToinenjärjestelmäonluonteeltaaneriͲ
lainenjaperustuualennetunlahjaͲja/taiperintöveronsekäMYELͲeläkemaksunyhdistelmään,josta
käytetään jatkossa nimitystä eläkevakuutusmalli. SPVͲhuojennusjärjestelmien vaikutuksia tarkastelͲ
laan taloustieteen pohjalta olettaen, että metsänomistajat tuntevat järjestelmien yksityiskohdat ja
pyrkivät hyödyntämään näitä lisätäkseen varallisuutensa nykyarvoa muiden tavoitteidensa asettaͲ
missa rajoissa. Havaitut käyttäytymisvaikutuksia verrataan nykyiseen perintöͲ ja lahjaverojärjestelͲ
mään.
MetsätaloudenkannaltaperintöͲjalahjaverollaonmerkitystäsenkintakia,ettävainpieniosa
metsämaan omistajavaihdoksista tapahtuu Suomessa vapaina kauppoina muiden kuin sukulaisten
välillä. Valtaosa metsistä siirtyy sukulaisten välillä joko perintönä, lahjanluonteisena kauppana tai
lahjoituksena. Myös metsänomistajarakenteen ikääntymiskehitys on altistanut metsätalouden ja
puumarkkinatSuomessaentistävoimakkaamminperintöveronvaikutuksille.

7.2. Nykyjärjestelmä
Suomessa perintöͲ ja lahjavero määräytyvät progressiivisesti perinnön ja lahjan käyvän arvon muͲ
kaan(taulukko7.1).Molemmatverotonjaettukahteenveroluokkaan.Arvoltaanriittävänvähäiset
lahjat ja perinnöt on vapautettu verosta. Lahjojen tapauksessa tämä raja on 4000 euroa ja perinͲ
nöissä20000euroa.Lahjojenverotusonkinperintöjenverotustavoimakkaampaa,muttamiljoonan
ylittävästälahjanjaperinnönarvostaperitäänsamansuuruinenrajavero(20%veroluokassaIja36
veroluokassaII).
Metsätilanarvolasketaanlahjanjaperinnönosanasenkäyvänarvonmukaisesti.SitenlahjaͲja
perintöverotovatsellaisenaankäytössämyösmetsätilojenosalta.
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Taulukko7.1.PerintöͲjalahjaveronrajaveroprosentitvuodesta2015alkaen.
Perintövero1.1.2015
 Lahjavero1.1.2015
Iveroluokka
Perinnönarvo

Vero
alaraͲ
jankohd
alla
euroina


VeroprosentͲ
tiylimeneväst
äosasta

 IͲveroluokka
 VerotettavanosuuͲ
denarvoeuroina

Vero
alaraͲ
jankohd
alla
euroina


Veroprosentti
ylimenevästä
osasta

20000–40000
40000–60000
60000–200000
200000–1000000
1000000–

IIveroluokka
Perinnönarvo

100
8
1700
11
3900
14
23500
17
159500
20



Veroprosentti
Vero
ylimenevästä
alaraͲ
jankohd osasta
alla
euroina










4000–17000
17000–50000
50000–200000
200000–1000000
1000000–

IIͲveroluokka
VerotettavanosuuͲ
denarvoeuroina

100
8
1140
11
4770
14
25770
17
161770
20



Vero
Veroprosentti
alaraͲ
ylimenevästä
jankohd osasta
alla
euroina

20000–40000
40000–60000
60000–1000000
1000000–

100
4300
9700
319900






4000–17000
17000–50000
50000–1000000
1000000–

100
2830
11740
325240

21
27
33
36

21
27
33
36



7.3. Verovähennysmalli
7.3.1. Perusteet
Tarkastellussa verovähennysmallissa lahjavero luo verovähennyspohjaa, jota voidaan hyödyntää
puunmyyntitulojen pääomatuloverotuksessa verovähennyksenä. Vähennyspohjaa muodostuu siis
lahjaverosta mutta ei perintöverosta. Koska lahjaverotus on lähtökohtaisesti voimakkaampaa kuin
perintöverotus,onhuojennuksenoltavariittävänvoimakasollakseen taloudellisestikannattavavaͲ
lintametsänomistajalle.MallissaSPVͲhuojennusmyönnetääntiloille,joidenarvotaipintaͲalaylittää
mallin parametrina säädetyn kynnysarvon ja verovähennyspohja on käytettävä määräajassa sukuͲ
polvenvaihdoksenjälkeen.
Mallissa vähennyspohja lasketaan tilasta maksettavan lahjaveron perusteella niin, että vähenͲ
nyspohjaonosuustästäverosta.Vähennyspohjanosuuslasketaanerityisenhuojennuskertoimenja
tilanarvonmukaanmääräytyvänskaalatekijäntulona.ArvoonperustuvaskaalatekijälasketaanmetͲ
sätilanarvonosuutena,jokaylittääennaltamäärätynkynnysarvon.JärjestelmässäsiisvähennyspohͲ
ja kasvaa tilan arvon mukaan siten, että sitä myönnetään vain määrätyn kynnysarvon ylittäneille
tiloille,jaonsitäsuurempi,mitäarvokkaampitilaon.
Vähennyspohjanlaskennassatilanarvomääritelläänarvostuslainmukaisiinvuosituottoihin peͲ
rustuen.Joshehtaarikohtainenmetsätilanarvoonhyvinalhainen,voidaanvähennyspohjanlaskenta



37

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016

perustaamyöstilanpintaͲalaan.Näinvähennyspohjaasaavatmyösnetilat,jotkaovatpintaͲalaltaan
suuria,vaikkavuosituototolisivatkinalhaisia,kutenuseinonPohjoisͲSuomessa.

7.3.2. Verohyöty
Verovähennyspohjan suuruus määräytyy tilan ominaisuuksien ja verovähennysmallin parametrien
perusteella. Lähtökohtana on tilan käypään arvoon  perustuva lahjaveron suuruus ሺሻ. Lisäksi
ഥ  ,jossa
mallihuomioitilanpintaͲalanjaarvostamislainmukaisenlaskennallisenarvon ൌ ͳͲ
ഥ
   on tilan metsiköiden arvostamislain mukaisten vuosituottojen pintaͲalapainotettu keskiarvo.
MallinparametrejaovatarvonjapintaͲalankynnysarvot୫୧୬ ja ୫୧୬ sekähuojennuskerroin.VeͲ
rovähennyspohjanlaskennassakäytetäänlisäksipääomatulojenoletusveroastetta  ൌ ͲǤ͵.
Verovähennyskohdistuulahjanarvoon,jotensuurinmahdollinenverohyötyvoidaanesittäälauͲ
sekkeena
୫୧୬  ୫୧୬

൨ ǡ Ͳൠ ሺሻǡ
 ൜ͳ െ  
ǡ



missäonpuunmyyntitulonveroprosentti.NähdäänettävähennyspohjajasitenverohyötyrajaͲ
taan tiloille, jotka ylittävät kynnysarvon ୫୧୬  tai vaihtoehtoisesti kynnyspintaͲalan  ୫୧୬ . Suurin
mahdollinenverohyötykasvaatilankoonkasvaessa,koskasekälahjaveroሺሻettäarvoonperustuͲ
vaskaalatekijäkasvavattilankoonmyötä.HyvinsuurillatiloillasuurinmahdollinenverohyötylähesͲ
tyyrajaaሺሻȀ  ,elihuojennuskerroinilmaiseesuhteellisenverohyödynsuuruuden.
Kuvissa7.1onesitettyverovähennysmallinvaikutusverotukseenkahdenerilaisentilantapaukͲ
sessa:toinentilaontaimikkovaltainenjasenkeskimääräinenkäypähehtaariarvoon3000euroa/ha
jatoinenrunsaspuustoisempi,keskimääräiseltähehtaariarvoltaan6000euroa/ha.KäytetyilläparaͲ
metreilla8huojennuksensaa40hehtaariasuuremmillatiloilla.PunaisetviivatesittävätvähennysmalͲ
lintuottamansuurimmanmahdollisenverohyödyn.Veroasteellatarkoitetaanveronmäärääjaettuna
lahjan/perinnönarvolla.RajaveroastekertoopuolestaanlahjanarvonlisäyksestämaksettavanveroͲ
prosentin. Rajaveroaste on tässä laskettu olettamalla lisäalan hehtaariarvon olevan yhteneväinen
muuhuntilaannähden.Josrajaverolasketaanvähäisenhehtaariarvonlisäalaakäyttäen,rajaveroaste
voiollajopanegatiivinen(ks.alla).Lahjaveronjaperintöveronrajaveroprosentitovatyhteneväiset,
muttaportaatovaterikohdissa.
Kuvistahavaitaan,ettäkuntilankokokasvaa,veroastealkaahuojennuksenmyötälaskea.HuoͲ
jennuksenmyötälahjaveronveroastealittaanopeastiperintöveron(sininenviiva)veroasteen.Tämä
on seurausta huojennuksen voimakkaasti alentamasta rajaveroasteesta. Vaikka taimikkovaltaisella
tilallanäyttäisimuodostuvansuurempi verohyöty,voitällaisillatiloillakäytännössäollavaikeasaaͲ
vuttaaverohyötyätäysimääräisesti,koskahakkuumahdollisuuksiaonvähän.

Esimerkkilaskelmanparametriarvot:ܸ ൌ ͶͲͲͲͲeuroa,ܺ ൌ ͳͲͲha,ܴത ൌ ͳͲͲeuro/ha/vuosi,݄ ൌ ͲǤ
jayksinkertaisuudenvuoksi ݐൌ ݐ ൌ ͲǤ͵.
8
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Kuva 7.1. Verovähennysmallin vaikutukset veroasteeseen ja rajaveroasteen kahdella puustoltaan erilaisella
metsätilalla.

7.3.3. Rajaveroaste
Vähennysjärjestelmän piirissä olevien tilojen rajaveroastetta tarkastellaan seuraavassa hieman läͲ
hemmin. Tarkastelu rajataan tiloihin, joissa arvostamislain mukainen hehtaarikohtainen arvo on
riittävänsuuri,jottaverokynnysmääräytyyarvostamislainmukaisenarvon,eikäpintaͲalan,mukaan.
Rajaveroastevoidaantällöinesittäämuodossa

ܸ
ܸ ݐ ܶሺܸሻ ܸ
ݐ
ͳ െ  ൜ͳ െ
ǡ Ͳൠ ݄൨ ܶ ᇱ ሺܸሻ െ ݄
ܫሺܸ  ܸ ሻǡ
ݐ ܸ ܸ ݒܺ
ݐ
ܸ

missä ensimmäinen termi kuvaa järjestelmän pienentämää lahjaveroastetta ܶԢሺܸሻ ja toinen
termi muutosta tilan arvostamislain mukaisen arvoon perustuvassa skaalatekijässä. Jälkimmäinen
termionvoimassavain,kuntilanlaskennallinenarvoylittääkynnysarvoneliܸ  ܸ ,jolloinfunkͲ
tio ܫሺܸ  ܸ ሻ ൌ ͳ (muulloin ܫሺܸ  ܸ ሻ ൌ Ͳ). Rajaveroaste on laskettu oletuksella, että tilan
kokoa kasvatetaan metsiköllä – lisämetsällä –, jonka hehtaarikohtainen arvo on ݒ. Nähdään, että
jälkimmäinen termi riippuu muun muassa siitä, paljonko tilan laskennallinen arvo ylittää kynnysarͲ
von(ܸ Ȁܸ ),veroasteesta(ܶሺܸሻȀܸ),muttamyössiitä,kuinkalisämetsänhehtaarikohtainenkäypä
arvosuhteutuukantatilankeskimääräiseenhehtaarikohtaiseenkäypäänarvoon(ܸȀሺݒܺሻ).
Joslisämetsänkäypäarvoonalhainen,onterminvaikutusrajaveroonsuuri.TermivaikuttaaraͲ
javeroaalentaen,jotenäärimmäisessätapauksessakäyvältäarvoltaanvähäisenmetsäpalstanlisääͲ
minen voi alentaa huojennuksen jälkeistä lahjaveroa, vaikka tilan arvo kasvaa lisämetsän myötä.
Toisinsanoen,rajaveroastevoiollanegatiivinen,jalisämetsänhankkiminenverohyödynvuoksikanͲ
nattavaa.
Kuvassa7.2onesitettysellainentilanne,jossarajaveronlaskennassalisämetsäalaonarvoltaan
pienempieli2000euroa/hatoisinkuinkuvassa7.1,jossalisämetsänkäypäarvoonsamakuinkantaͲ
tilan keskimääräinen arvo. Kuvasta 7.2 havaitaan, että rajaveroaste voi olla merkittävästi negatiiviͲ
nenjatilanneonerityisenvoimakassellaisillatiloilla,jotkaovatlähelläkynnysarvoajajoidenkäypä
keskihehtaariarvo on korkea. Tällaisissa tilanteissa luopuva sukupolvi voi olla valmis maksamaan
vähäarvoisista tiloista verohyödyn vuoksi niiden todellista puuntuotannollista arvoa enemmän voiͲ
dakseensiirtäävarallisuuttaanmuitaomistusmuotojaedullisemmin.
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Kuva 7.2. Rajaveroaste tilanteessa, jossa tilaan lisätty metsäpalsta on käyvältä arvoltaan vähäisempi (2000
euroa/ha)kuinmuuntilanarvo(3000tai6000euroa/ha).

7.4. Eläkevakuutusmalli
EläkevakuutusmallissalahjaͲjaperintöveroahuojennetaanMYELͲvakuutuksenpiiriinkuuluvienmetͲ
sänomistajien osalta. Järjestelmässä vaaditaan, että tilasta luopuva sukupolvi maksaa MYELͲ
vakuutusmaksua, eli ei ole vielä siirtynyt MYELͲvakuutuksen mukaisen eläkkeen piiriin. Vastaavasti
tilan vastaanottava sukupolvi on velvoitettu maksamaan MYELͲvakuutusmaksua. Mallin parametrit
määrittävätlahjaͲjaperintöveronhuojennuksensuuruuden.Tämänmallinyksityiskohtiaeitarvitse
määrittäätarkemmin.

7.5. Vaikutusanalyysi
SPVͲhuojennusjärjestelmätvoivatvaikuttaasekälahjantaiperinnönjättäväänettälahjantaiperinͲ
nön saavaan sukupolveen. Jatkossa näihin sukupolviin viitataan termein luopuva ja vastaanottava.
Vaikutustarkastelut kohdistuvat tässä sukupolvenvaihdoksen ajoitukseen, hakkuukäyttäytymiseen,
tilakokoon, taloudelliseen hyvinvointiin sekä metsämarkkinoihin. Vaikutusanalyysi perustuu oletukͲ
seen,ettämolemmatsukupolvetymmärtävätjärjestelmienrakenteetjapyrkiväthyötymäänjärjesͲ
telmistäomientavoitteidensamukaisesti.Vaikutuksetonkoottuoheisiintaulukkoihin7.2.ja7.3.
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Vastaanottavan
sukupolvenpuunͲ
tarjonta

LuopuvansukuͲ
polvenpuuntarͲ
jonta

VerorasitevoiohjatamuutenpasͲ
siivisiapuunmyyjiäpuumarkkinoilͲ
la.

o

o

Nykyjärjestelmä voi verorasitteen o
myötä lisätä hakkuita lahjan tai
perinnön saannin jälkeen. Nämä
o
hakkuutvoivatollametsätalouden
kannaltaväärinajoitettuja.

Eitunnistettuavaikutusta.

Lahjojen ja perintöjen verotuksen o
suhteellinen ero pienenee, kun
lahjan/perinnönarvokasvaa.

o

o



o

Jos verohyödyn aikaraja on tiukka, voi
verohyödyn tavoittelu johtaa metsätaͲ
loudellisesti liian varhain tehtäviin hakͲ 
kuisiin.Verohyödyntavoitteluvoiohjata
muuten passiivisia puunmyyjiä puuͲ
markkinoille.

Verovähennyspohjan hyödyntämiseksi o
puutaonmyytävä.Tämälisäähakkuita.

Kannustaa antamaan lahjat metsävaralͲ o
lisuutena.Tämänseurauksenaluopuvan
sukupolven kannattaa painottaa varalliͲ
suuttaan metsäomaisuuden suuntaan.
Käytännössä tämä on tehtävissä kulutͲ
tamalla muuta varallisuutta ja vähentäͲ
mällähakkuitaSPV:nlähestyessä,vaikka
se johtaisi hieman ylipitkän kiertoajan
käyttöön.

JärjestelmäkannustaaajoittamaanSPV:t
niin, että ikärakenne on painottunut läͲ
helle hakkuuikää. Tämä voi vaikuttaa
SPV:najankohtaanaikaistavastitaimyöͲ
hentäen.

Verorasite voi lisätä hakkuita lahjan tai
perinnönsaanninjälkeen.TämänonkuiͲ
tenkin vähäisempää kuin nykyjärjestelͲ
mässä.

Kannustaa antamaan lahjat metsävaralͲ
lisuutena.Tämänseurauksenaluopuvan
sukupolven kannattaa painottaa varalliͲ
suuttaan metsäomaisuuden suuntaan.
Käytännössä tämä on tehtävissä kulutͲ
tamalla muuta varallisuutta ja vähentäͲ
mällähakkuitaSPV:nlähestyessä,vaikka
se johtaisi hieman ylipitkän kiertoajan
käyttöön.

Taulukko7.2.Järjestelmienvaikutussukupolvenvaihdoksenajankohtaansekäluopuvanettävastaanottavansukupolvenpuuntarjontaan.

Vaikutuskohde
Nykyjärjestelmä
Verovähennysmalli
Eläkemaksumalli
SPV:najankohta
o Perintöverotus on kevyempää o AikaistaaSPV:ta,silläverovähennyspohͲ o Aikaistaa SPV:ta, koska luopuvan sukuͲ
kuin lahjaverotus, joten järjestelͲ
jaakertyyvainlahjaverostajasitenkanͲ
polvi ei voisi olla vielä MYELͲ
mä ei kannusta aikaistamaan suͲ
nustaa lahjan antoon perinnön jättämiͲ
perusteisellavanhuuseläkkeellä.
kupolvenvaihdosta.
sensijaan.
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o

Voi joissain tapauksissa lisätä o
verorasitteen vuoksi tilojen
taitilojenosientarjontaa.

o

MetsämaaͲ
markkinavaikuͲ
tukset



Alentaa metsätalouden kanͲ o
nattavuutta.

o

TaloudellinenvaiͲ
kutus

o

o

Aleneva lahjaͲ ja perintöverorasite vähenͲ
täätarvettamyydätilastaosia.

o

Aleneva lahjaverorasite vähentää tarvetta
myydä tilasta osia, mikä vähentää metsäͲ
maantarjontaa.

Verohyödyn optimointi voi lisätä taimikoiͲ o
den ja muiden käyvältä arvoltaan vähäisͲ
o
ten metsiköiden kysyntää. Toisaalta taiͲ
mikkovaltaisten tilojen luopuvat omistajat
voivat lisätä hakkuuikäisten metsiköiden
kysyntää.

Aleneva lahjaͲ ja perintöverorasite vähenͲ
tää tarvetta myydä tilasta osia, mikä väͲ
hentäämetsämaantarjontaa.

Tilatvoivatlisätämetsämaankysyntää.

Lisää metsätalouden kannattavuutta veroͲ
rasitteen alenemisen myötä ja pienentää
valtionlahjaͲjaperintöverokertymää.

SPVͲhuojennuksen piiriin pääsemiseksi
metsänomistajanMYELͲtyötulontuleeylitͲ
täävähimmäismäärä,mikäkannustaakasͲ
vattamaantilakokoa.

o

Eläkemaksumalli
o Edullinen verokohtelu kannustaa suuremͲ
piin metsätiloihin, koska varallisuutta kanͲ
nattaasiirtäämetsinä.

Lisää metsätalouden kannattavuutta veroͲ o
rasitteen alenemisen myötä ja pienentää
valtionpääomatuloverokertymää.

Aleneva lahjaverorasite vähentää tarvetta
myydätilastaosia.

TaimikkovaltaisettilatvoivatpyrkiäkasvatͲ
tamaantilakokoahakkuuikäisillämetsiköilͲ
läverohyödynsaamiseksi.

Taulukko7.3.Järjestelmienvaikutuksettilakokoon,talouteenjametsämaamarkkinoihin.

Vaikutuskohde
Nykyjärjestelmä
Verovähennysmalli
Tilakoko
o Verorasite voi johtaa tilan o Edullinen verokohtelu kannustaa suuremͲ
osien myymiseen eli myyvän
piin metsätiloihin, koska varallisuutta kanͲ
tilan pienenemiseen. VastaaͲ
nattaasiirtäämetsinä.
vasti ostavien tilojen koko
o Tilakokoa voi olla kannattavaa kasvattaa
kasvaa.
arvoltaan vähäisillä metsiköillä. Tämä koͲ
hottaa arvostamislain mukaista suhteellisͲ
taverovähennystä,muttatilankäypäarvo
kohoaa vain vähän. Rajaveroaste voi olla
jopanegatiivinen.
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7.6. Johtopäätökset
Nykyjärjestelmä
Verotuksenrakennekannustaajättämääntilanperintönä,koskaperintöveroonlahjaverotustakevyͲ
empää.Tilakoonjasitenperinnöntailahjanarvonkasvaessa,veromuotojenaiheuttamanverorasitͲ
teensuhteellineneropienenee.
LahjaͲjaperintöverorasitevoijohtaatilanosienmyymiseentaihakkuidenliialliseenaikaistamiͲ
seen.

Verovähennysmalli
Koskaverovähennyspohjalasketaanvainlahjaverosta,kannustaajärjestelmäaikaistamaansukupolͲ
venvaihdosta.
Järjestelmä helpottaa sukupolvenvaihdoksia huojentamalla lahjaveroa ja vähentää lahjaveroͲ
rasitteestajohtuvaapainettamyydäosiatilasta.Verohyötykannustaahakkuisiin.
Verohyödynsuuruusvaihteleetiloittainsenmukaan,kuinkapaljontilallaonsukupolvenvaihdokͲ
senjälkeisenmääräajankuluessahakkuumahdollisuuksia.
Metsien kevyempi verokohtelu kannustaa siirtämään varallisuutta sukupolvien välillä metsävaͲ
rallisuutena muiden varallisuusmuotojen sijasta. Tämä saattaa siis vääristää yhteiskunnassa varalliͲ
suudenjakautumistaerivarallisuusmuotojenvälillä.Huojennusvoiohjatametsää”ylimäärin”tietyilͲ
leomistajilleverrattunanykytilanteeseen.LisäksimetsienkevyempiverokohteluvoikannustaatilaͲ
koon kasvattamiseen, mikä saattaa heijastua myönteisesti metsätalouden kannattavuuteen. ErityiͲ
sestijärjestelmänrakennevoikannustaalisäämääntilakokoakäyvältäarvoltaanvähäisillämetsiköilͲ
lä.Näinvarsinkinsilloin,kuntilanarvoonlähelläkynnysarvoa.
Mallimuuttaalahjaveronsuurientilojentapauksessaprogressiivisestaregressiiviseksi,elirajaveͲ
roastelaskeelahjansuuruudenkasvaessa.

Eläkevakuutusmalli
Malli kannustaa aikaistamaan sukupolvenvaihdosta, koska se edellyttää MYELͲvakuutusmaksujen
maksamistaluopuvallasukupolvella,eliluopujaeivoiollaMYELͲeläkkeensaaja.
Järjestelmä helpottaa sukupolvenvaihdoksia huojentamalla lahjaͲ ja perintöveroa ja vähentää
perintöͲtailahjaverorasitteestajohtuvaapainettamyydäosiatilastataiennenaikaistaahakkuita.
MYELͲkriteerittäyttääkseenmetsänomistajallatuleeollavähintääntietynsuuruinentyötuloeläͲ
kevakuutuksensa perusteena. Jotta eläkevakuutuksesta tuleva hyöty olisi mahdollisimman suuri, se
kannustaasuurentamaantilakokoa.LisäksimetsienkevyempiverokohtelukannustaasiirtämäänvaͲ
rallisuutta sukupolvien välillä metsävarallisuutena, mikä voi myös kannustaa tilakoon kasvattamiͲ
seen.
Huojennusjärjestelmä alentaa arvoltaan suurten tilojen verotusta suhteessa arvoltaan pienemͲ
piin,eliveromuuttuuprogressiivisestaregressiiviseksi.
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8. Vaikutuslaskelmat metsätilan sukupolvenvaihdosten
edistämisestä
Jussi Leppänen ja Harri Hänninen, Luke

8.1. Politiikkaongelman kuvaus
Suomessa metsätilan omistajanvaihdoksista valtaosa tapahtuu sukulaisten välillä joko perintönä,
lahjanluonteisenakauppanatailahjoituksena.Vapaita,eiͲsukulaiskauppojaomistajanvaihdoksistaon
noin 15 prosenttia. Maatilat ja yritykset ovat oikeutettuja perintöͲ ja lahjaverotuksen sukupolvenͲ
vaihdoshuojennuksiin,josmaatilallataiyrityksessäjatketaanmaaͲjametsätaloudenharjoittamista.
Maatilan eri toimintojen huojennukset on kytketty maatalouden jatkamiseen ja esimerkiksi yksinͲ
omaisenmetsätaloudenharjoittamisenjatkamistaeihuojenneta.
Verohallinnonvuoden2015perintöͲjalahjaverotietokannanmukaanmuidenkuinmaataloutta
harjoittavien metsänomistajien metsäkiinteistöstä luopumisikä oli keskimäärin 83 vuotta. Metsää
perinnöksijättäneetolivatkeskimäärin88Ͳvuotiaitajalahjoittaneet71Ͳvuotiaita.Vastaavastimetsää
perineetolivatkeskimäärin51Ͳvuotiaitamuttalahjansaajat43Ͳvuotiaita.MetsäkiinteistönluovutukͲ
sissaperinnötolivatselvästiyleisempiä(72%)kuinlahjat(28%).
Koskametsätilojenluovutuksettapahtuvatyhävanhempina,metsänomistajienkeskiͲikämukaan
lukienmaanviljelijätonnoussutjatkuvastivuodesta1990alkaen(54vuotta)jaonnythiemanyli60
vuotta.Ikääntymisenmyötämetsienkäytönaktiivisuusvähenee.MetsänomistajarakenteenikääntyͲ
miskehitysonaltistanutmetsätaloudenjapuumarkkinatSuomessamuitatoimialojavoimakkaammin
iäkkäidenmetsänomistajienvaraanjamuitatoimialojamerkittävämminperintöveronvaikutuksille.

8.2. Perintö- ja lahjavero nykytilanteessa
SuomessaperintöͲjalahjaveromääräytyvätprogressiivisestiperinnön/lahjankäyvänarvonmukaan.
PerintöͲjalahjaverolaskeeedellisensukupolvenperinnönjättömotiivia,mikävoialentaaperintöjen
suuruuttataimitätodennäköisimminsiirtääperinnönjättöajankohtaamyöhäisemmäksi.
SeuraavasukupolvimaksaaperintöͲtailahjaveronsäästöistä,ottamallalainaa,tairealisoimalla
pääomaaesimerkiksihakkaamallametsää.Jossäästöjäeiolejalainaaeisaajärkeväänhintaan(epäͲ
täydelliset pääomamarkkinat), nettonykyarvoa maksimoiva metsänomistaja joutuu perintöveron
maksaakseenhakkaamaanmetsiäänsuunniteltuaaikaisemmintaimyymäänosanmetsätilasta.MetͲ
sätilanosanmyynnistäsaatavaahintaapienentävätkuitenkinomistajanvaihdoksestaaiheutuvatkusͲ
tannukset, joten metsätilan osan myyntiä saattaa edeltää metsänomistajalle muodostunut pakko
hakatametsääaikaisemmassakehitysvaiheessakuinolisiyhteiskunnallisestitarkoituksenmukaistatai
hakkuunjälkeistenmetsänhoitotöidenlaiminlyönti.
Myös monitavoitteinen metsänomistaja, joka arvostaa puuntuotannon ja hakkuutulojen ohella
myös metsän virkistysͲ ja luontoarvoja, antaa perintöͲ ja lahjaveron alentaman varallisuustason
vuoksiaiempaavähemmänpainoarvoaeiͲpuuntuotannollisille,aineettomillearvoille,mikämuuttaa
hänenhakkuukäyttäytymistäkohtinettonykyarvoamaksimoivaametsänomistajaa.
PerintöͲja/tailahjaveronmaksamiseksimetsätilansaaneenvoiollakannattavaaaikaistetunhakͲ
kuun sijasta myydä osa metsätilasta esimerkiksi silloin, jos metsien ikärakenne ei tue hakkuutulon
käyttämistäveronmaksuunjapääomamarkkinoiltaeisaadalainaaveronmaksuun.Myyntipienentää
kyseistä metsätilaa ja pienten tilojen lukumäärä kasvaa. Ostajana voi kuitenkin olla entuudestaan
metsääomistava,kutenuseimmitenon,jolloinostajanmetsätilankokokasvaa.

44

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016

8.3. Metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennusmallien vertailu
Seuraavassa vertaillaan rinnakkain olemassa olevaan maatilojen ja yritysten sukupolvenvaihdoksiin
sovellettuametsätilojensukupolvenvaihdoshuojennustajauudenlaistamaksetustaperintöͲjalahjaͲ
verosta tuloverotuksen kautta tehtävää hyvitystä (verovähennystä). PerintöͲ ja lahjaveron hyvitysͲ
malleista käsitellään yksityiskohtaisemmin hallituksen esitysluonnoksen (Vanhanen 2016) mukaista
”metsälahjavähennystä”.
Nykyisen perintöͲ ja lahjaverohuojennuksen Tuloverotuksesta tehtävä perintöͲ ja lahjaveͲ
ronhyvitysrajaͲarvonperusteella
(PerVL55§)laajennusmetsänomistajille


Huojennuksen taustalla olisivat pääosin elinkeiͲ Huojennuksen taustalla olisivat pääosin metsäͲ
noͲjatyöllisyyspoliittisettavoitteet.Metsätalous poliittisettavoitteet,mikätarkoittaaettämetsäͲ
rinnastettaisiintäysintailähestäysinelinkeinona taloudenelinkeinoͲjatyöllisyyspoliittisettavoitͲ
teet mitattaisiin ainoastaan metsätalouden
jatyöpaikkanamuihinelinkeinoihin.
Metsätilan perintönä tai lahjana saavalle tuotteitajalostavienjametsätaloudellepalveluͲ
myönnettäisiin huojennus perintöͲ tai lahjaveͲ jatarjoavienelinkeinojenjaniidentyöpaikkojen
rosta. Huojennussäännöksen soveltamista olisi kautta.
Saaja maksaisi täyden perintöͲ tai lahjaveͲ
vaadittava ennen perintöͲ ja lahjaverotuksen
toimittamista eli perukirjassa tai lahjaveroilmoiͲ ron, mutta voisi vaatia metsätalouden pääomaͲ
tulosta tehtävää perintöͲ tai lahjaveron hyvitysͲ
tuksessa.
Lahjanluontoisessa kaupassa, jos vastike on tä,jostilanarvostamislainmukainenarvoylittää
korkeintaan 50 prosenttia omaisuuden käyvästä määrätynrajaͲarvon.Hyvityksenvoisisaadavain
hinnasta,lahjaveromaksettaisiinlahjanosuudesͲ metsätaloudenpääomatuloista.
RajaͲarvon avulla tavoiteltaisiin nykyisten
tahuojennetuinarvostamisperustein.Josvastike
ylittäisi 50 prosenttia käyvästä arvosta, lahjaveͲ metsätilojen pirstoutumisen välttämistä ja edelͲ
leen myös niiden kasvua. RajaͲarvoon asti metͲ
roaeipantaisimaksuun.
Huojennus myönnettäisiin arvostamalla sätilalle ei muodostuisi perintöͲ ja lahjaveron
metsätila 40 prosenttiin arvostamislain mukaiͲ hyvitystä. Vähennyspohjaa kertyisi maksetusta
sesta arvosta. Tilan arvo pohjautuisi arvostamisͲ verosta samassa suhteessa kuin arvostamislain
lain perusteella laskettuun puhtaaseen tuottoon mukainen rajaͲarvo ylittyy. RajaͲarvolla voidaan
kerrottunakymmenelläjatilanmetsämaanalaan säätää sitä, kuinka suurta joukkoa eli tuottopoͲ
(tuottoarvoxmetsämaanala).
tentiaaliltaan kuinka suuria metsätiloja hyvitys

koskee.

Hyvitys voitaisiin myöntää sekä perinnöistä

että lahjoista, mutta jos muita keinoja ei ole,

ohjausvaikutuksen tehostamiseksi lahjalle huoͲ

jennus voisi olla suurempi kuin perinnöille. TälͲ
löinhyvitysvoitaisiinmitoittaaesimerkiksisiten,

että metsätalouden pääomatulon verosta voi


tulla hyvitetyksi 50 % maksetun perintöveron ja

80%lahjaveronmäärästä.


Politiikkaehdotus
Politiikkaehdotus
Tätä ehdotusta ei ole viety valmistelussa eteenͲ Hallituksen toukokuussa 2016 lausuntokierrokͲ
päin. Metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus selle lähteneessä esityksessä (Vanhanen 2016)
pohjautuisi perintöͲ ja lahjaverolain 55–57 §:iin hyvitys tuloverotukseen myönnettäisiin vain lahͲ
ja MYELͲvakuutuksen sukupolvien välillä katͲ javerosta, eikä perintöverosta myönnettäisi olͲ
keamattomaanvähimmäistyötuloon.
lenkaanhyvitystä.TästäsyystähyvityksestäkäyͲ
MetsätilojenosaltametsäpolitiikanpainoarͲ tetään jatkossa nimeä ”metsälahjavähennys”.
voa voitaisiin lisätä, ja perintöͲ ja lahjaverokerͲ Metsälahjavähennyksen saamisen rajaͲarvona
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tymän pienenemistä voitaisiin vähentää, nostaͲ
mallaperintöͲjalahjaverolain55§:ssäsäädettyä
arvostamislakiin perustuvaa arvostustasoa. LasͲ
kelmienmukaanhuojennetussaperintöͲjalahjaͲ
verotuksessa käytettävä 200 prosentin arvostaͲ
mislain mukainen arvo olisi valtakunnalliselta
vaikutukseltaan lähellä asetettua 20 miljoonan
euron budjettirajoitetta, jos metsätilojen hinnat
nousisivatviisiprosenttia.MaatilojenosaltametͲ
sänarvostustasosäilyisi40prosentissa.MetsätiͲ
lojen huojennus muodostuisi siten pienemmäksi
kuin maatiloilla tai yrityksissä maatalouden jatͲ
kamisen ohessa harjoitetun metsätalouden huoͲ
jennus.
ElinkeinoͲ ja työllisyyspoliittisten tavoitteiͲ
dentoteutuminenvarmistettaisiinsillä,ettämetͲ
sätilaa luovuttavalla ja saavalla metsänomistaͲ
jalla on vähintään maatalousyrittäjän pakollisen
vakuutustason suuruinen eläkevakuutus (tai haͲ
luttaessa x kertaluokkaa suurempi eläkevakuuͲ
tus). Varsinaisia metsäpintaͲalarajoja ei vaaditͲ
taisi,jotenerimetsänomistajiaeilähtökohtaisesͲ
ti kohdeltaisi eri tavoin. Tavoitteena olisi eläköiͲ
tyvän edeltäjän ja metsätaloutta jatkavan vaͲ
kuutusmaksujen katkeamattomuus sukupolvenͲ
vaihdoksessa. Näin määriteltynä huojennus kohͲ
distuisilahjoihinjayllättävänkuolemanjohdosta
tapahtuneisiin perintöihin. Alkutilanteessa, jossa
suuriosaluopujistaonjoeläkkeellä,tarvittaisiin
siirtymävaihejärjestelmänkäyttöönotossa.

Esimerkki
Asaaperinnöksi(lahjaksi)Salossasijaitsevan100
ha metsätilan arvoltaan 500000 € (5000 €/ha),
mistä perintövero ensimmäisessä veroluokassa
ilmanhuojennustaon74500€(lahjavero76770
€) ja toisessa veroluokassa 154900 € (lahjavero
160240€).
Huojennuksessasovellettavaarvoon40%x
100hax10x115,2€/ha(metsänarvostamislain
mukainen arvo Salossa) = 46080 €, mistä enͲ
simmäisen veroluokan perintövero on 2369 €
(lahjavero4339€)jatoisenveroluokanperintöͲ
veroon5942€(lahjavero10682€).
Huojennuksen osuus ensimmäisessä veroͲ
luokassa on perintöverosta 96,8 ja lahjaverosta
94,3 prosenttia. Toisessa veroluokassa huojenͲ
nus on perintöverosta 96,2 ja lahjaverosta 93,3
prosenttia. Tämä osuus vaihtelee jonkin verran
kunnittain.

olisi 40000 euron suuruinen arvostamislain muͲ
kaan laskettu arvo. Metsän osalta maksettu
lahjavero kerrottaisiin 2,2:lla, jolloin rajaͲarvon
ylittävältä osin lahjaveroa huojennettaisiin lasͲ
kennallisesti 66Ͳ74 prosenttia silloin, kun pääͲ
omatuloverokantaon30Ͳ34prosenttiajametsäͲ
lahjavähennys voidaan hyödyntää kokonaisuuͲ
dessaan.
Metsälahjavähennys tehtäisiin metsätalouͲ
den puhtaasta pääomatulosta, jolloin se olisi
yhtymissäkin metsänomistajan henkilökohtainen
vähennys. Pienin mahdollinen vuosittainen metͲ
sälahjavähennys olisi 1500 euroa ja vähennys
voisi olla korkeintaan 51 prosenttia metsätalouͲ
den puhtaasta pääomatulosta. Vähennys voisi
olla korkeintaan metsätalouden puhtaan pääͲ
omatulonsuuruinen.
Metsälahjavähennys on vähämerkityksellisͲ
tädeminimisͲtukea,jolloinkolmenvuodentuki
voiollakorkeintaan200000€.KoskavähennykͲ
sestä luetaan tueksi pääomatuloveroasteen (30Ͳ
34 %) suuruinen osa, yksittäisen vuoden vähenͲ
nysvoisitästäsyystäollakorkeintaan195000€.








Esimerkki
Esimerkkinä käytetään samaa tilaa kuin vasemͲ
malla kuvatussa huojennuksessa, joten perintöͲ
veroovatsamatkuinvasemmallapuolenolevasͲ
salaskelmassa.
Amaksaakokolahjaveron,muttasaametsäͲ
lahjavähennyspohjaa metsätalouden pääomatuͲ
losta, jos tilan arvostamislain mukainen arvo
ylittää rajaͲarvon. Vähennyspohjaa kertyy saͲ
massasuhteessakuinrajaͲarvoylittyy.
Olkoon arvostamislain mukainen rajaͲarvo
40000€.Tilanarvostamislainmukainenarvoon
115 200 €. Henkilö on oikeutettu huojennukͲ
seen,koskatilanarvoylittäärajaͲarvon(115200
–40000=75200).
Metsälahjavähennyspohjaa ensimmäisen
veroluokan lahjaverosta syntyy seuraavasti: 75
200 €/115200 € x 76770 € x 2,2 =110250 €
(toisessa veroluokassa 230122 €). Koska vähenͲ
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Jos huojennustaso olisi 200 prosenttia metͲ
sän arvostamislain mukaisesta arvosta, perintöͲ
ja lahjaveron perustana oleva arvo olisi 230400
€.Ensimmäisenluokanperintöveroolisi28668€
(lahjaverosta30938€)ja toisenluokanperintöͲ
vero olisi 65932 € (lahjavero 71272 €) huojenͲ
nuksen osuus ensimmäisessä veroluokassa on
perintöverosta61,5jalahjaverosta59,7prosentͲ
tia.ToisessaveroluokassahuojennusonperintöͲ
verosta57,4jalahjaverosta55,5prosenttia.



















Huojennuksenedellytyksetjarajoitukset
Saajajatkaametsätaloudenharjoittamistatilalla
Saajaeisaaluovuttaatilastaolennaistaosaa
ennenkuinviisivuottaonkulunutsaantoonliitͲ
tyvän verotuksen vahvistamisesta tai muutoin
myönnetty perintöͲ ja lahjaveron huojennus
pannaanmaksuun20prosentillakorotettuna.
Luovuttaja ja saaja ovat vähintään pakolliͲ
sesta MYELͲtyötulosta vakuutettuja (keskeytyͲ
mätöneläkemaksuvelvollisuus).
Pakollisentyötulonrajaon3778,59€/v,josͲ
tavuosimaksuolisialle26474,52eurontyötulolͲ
la alennettu 12,744 (alle 53Ͳvuotiaat) tai 13,554
prosenttia, josta maksuprosentti nousee
41602,87 työtuloon asti liukuvasti täyteen 23,6
(alle53Ͳvuotiaat)tai25,1prosenttiintyötulosta.
MYELͲvakuutus olisi (muodollinen) osoitus
yrittäjäasemasta.
Huojennusetu siis menetettäisiin, jos saaja
luovuttaa tilan tai olennaisen osan siitä viiden
vuoden aikana. MYELͲvakuutusta ei voitaisi viiͲ


nys voi olla korkeintaan 50 prosenttia metsätaͲ
loudenpuhtaastapääomatulosta,puhdastapääͲ
omatuloa on kerryttävä 15 vuoden aikana enͲ
simmäisessä veroluokassa vähintään 220500 €
(44 prosenttia metsätilan arvosta) ja toisessa
veroluokassavähintään460245€(92prosenttia
metsätilanarvosta).
KunAmyypuuta,hänsaavähentäämetsäͲ
lahjavähennyksen metsätalouden puhtaasta
pääomatulosta. Toisin kuin metsävähennys,
metsälahjavähennys olisi henkilökohtainen ja
vähennettävissä vasta metsätalouden puhtaasta
pääomatulosta kaikkien menojen ja poistojen
jälkeen, kun metsävähennys on vähennettävissä
jo metsätalouden pääomatulosta, siis tulosta
ennenvarauksia,menojajapoistoja.
Jos metsänomistaja pystyy vähentämään
koko metsälahjavähennyspohjan, 30Ͳ34 prosenͲ
tin pääomatuloveron jälkeen lahjaverosta jäisi
maksettavaksi ensimmäisessä veroluokassa
39285Ͳ43695€jatoisessaveroluokassa81988Ͳ
91203 € , joten laskennallisesti lahjaveron hyviͲ
tys voisi olla molemmissa veroluokissa 43Ͳ49
prosenttia. Tosin metsälahjavähennyksen tekoͲ
mahdollisuudet vaihtelevat tiloittain puuston
rakenteenmukaanjavarsinkintoisessaveroluoͲ
kassa metsälahjavähennyksen hyödyntäminen
kokonaisuudessaanvaikuttaisihyvinhankalalta.

Huojennuksenedellytyksetjarajoitukset
Luovutettava metsätila on ollut luovuttajallaan
vähintäänviisivuottaomistuksessaan
Saajaeiluovutayli10prosentinosaametsäͲ
tilastaennenkuin15vuottaonkulunutsaannosͲ
ta tai muutoin käytetyt metsälahjavähennykset
lisätäänsaajanmetsätaloudenpääomatuloon20
prosentillakorotettuina.
Metsälahjavähennystä voidaan käyttää 15
vuoden ajan saannosta, jonka jälkeen metsälahͲ
javähennyspohjanollautuu.
Kuolinpesän, yhteismetsän ja metsää omisͲ
tavien yhtiöiden osakkaat eivät saisi huojennusͲ
ta, mutta yhtymän osakkaat saavat. Yhtymässä
rajaͲarvon saavuttaminen laskettaisiin osakasͲ
kohtaisesti. Samoin lahjanluonteisessa kaupassa
rajaͲarvon saavuttaminen laskettaisiin lahjan
osuudesta,eikäkokosaannonarvosta.
Vähennyspohja ei siirry seuraavalle omistaͲ
jalle,toisinkuinmetsävähennyspohja.
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den vuoden jälkeenkään irtisanoa ilman ratkaiͲ
seviasyitä,kutentilanluovutuksestaaiheutuvaa
metsätaloudenharjoittamisenlopettamista.
Kuolinpesän,yhtymän,yhteismetsänjametͲ
sääomistavanyhtiönosakkaatovatoikeutettuja
huojennukseen, jos sekä luovuttaja että saaja
täyttävätedellämainitutMYELͲvakuutusehdot.

Kannustinvaikutukset
Puukauppa
Saattaa kannustaa edellistä sukupolvea pidättyͲ
mään osasta hakkuista ja siirtämään metsätila
seuraavalle sukupolvelle tavallista runsaspuusͲ
toisempana,koskametsävarallisuudellaonmuuͲ
ta varallisuutta edullisempi verokohtelu. VaikuͲ
tukset riippuvat myös tilakoosta (koko metsävaͲ
rallisuuden koosta). Metsät säilyvät siten huoͲ
jennekseen oikeutetuilla metsänomistajilla kesͲ
kimäärin tavanomaista runsaspuustoisempia,
mikäpitkälläaikavälillälisäätukintarjontaa.
Ei välitöntä kannustinvaikutusta seuraavan
sukupolven puun myyntiin (neutraali). Vaikutus
puun myyntiin on välillinen tilan siirtyessä nuoͲ
remmalle sukupolvelle. Tutkimusten mukaan
nuoret hakkaavat iäkkäitä enemmän. Taustalla
ovat muun muassa erilaiset kulutustarpeet ja
suurempiaktiivisuussekäparempiterveys.
Huojennus on mahdollista saada täysimääͲ
räisenämyöspuunmyyntiensuhteentäysinpasͲ
siivinenomistaja,joskaantätähuoltaeikannata
huojennukseen jo nyt oikeutettujen maanviljeliͲ
jöiden puunmyyntikäyttäytymisen perusteella
ylikorostaa. Ylipäätään huojennus on neutraali
metsänkäyttötavalle,sitävoidaankäyttääpuunͲ
tuotantoon, matkailuun tai suojeluun sen muͲ
kaan,mikäontuottoisinta.
Vähentää tarvetta puun myyntiin perintöͲ
tailahjaveronmaksamiseksi.
Myös taimikkovaltaisilla, vähäpuustoisilla
metsätiloilla on etua huojennuksesta, mikä voi
kannustaametsänhoitoon.
Koska kannattavuus paranee, huojennus
kannustaa hankkimaan metsätalouden kalustoa,
mikä voi edistää hankintahakkuiden lisääntymisͲ
tä.














Kannustinvaikutukset
Puukauppa
Kannustaa edellistä sukupolvea välttämään peͲ
rintöjä ja lahjoittamaan metsätilan mahdolliͲ
simmanaikaisinseuraavallesukupolvelle.
Saattaa kannustaa luopuvaa sukupolvea piͲ
dättymään tietyistä hakkuista ja toisaalta siirtäͲ
mään metsätila seuraavalle sukupolvelle juuri
ennenkuinmetsätalkavattuottaatukkia.Syynä
tähän on, että seuraava sukupolvi saa suurimͲ
man metsälahjavähennyksen, jos metsän arvo
on tilaͲarvioperiaatteella arvostettuna luovutusͲ
hetkellä mahdollisimman alhainen, mutta seuͲ
raavien 15 vuoden aikana puutavaralajisiirtyͲ
määnperustuvaarvokasvuonsuuri.Tästäsyystä
hakkuut saattavat toteutua jossain määrin enͲ
nenaikaisesti, mikä pitkällä aikavälillä vähentää
tukin tarjontaa. Vaikutukset riippuvat myös tilaͲ
koosta(kokometsävarallisuudenkoosta).
Välitön kannustinvaikutus seuraavan sukuͲ
polven puun myyntiin, koska metsälahjavähenͲ
nyksensaaminenedellyttääpuunmyyntitulojaja
edelleenriittävästipuhdastapääomatuloa.
Taimikkovaltaisilla tai vähän hakkuuikäistä
puustoa käsittävillä metsätiloilla metsälahjaväͲ
hennyksen hyödyntäminen ei onnistu kuin ositͲ
tain.
Saadakseen huojennuksen täysimääräisenä,
hakkuita on tehtävä ensimmäisessäkin veroluoͲ
kassa pääosalla metsätilasta puuston rakenteesͲ
ta huolimatta useissa tapauksissa koko huojenͲ
nusmääräajan kuluessa (15 vuotta). Toisessa
veroluokassa määräaika ei todennäköisesti riitä
koko metsälahjavähennyksen käyttöön kuin
poikkeustilanteissa.
Kannustaa vähentämään muita metsätalouͲ
den menoja siksi aikaa, kunnes metsälahjaväͲ
hennys on kokonaisuudessaan käytetty, koska
vähennys lasketaan metsätalouden puhtaasta
tulosta. Todennäköisesti metsälahjavähennys
vähentäätaiviivästäämetsänhoitoajainvestoinͲ
tejaomaakalustoavaativiinhankintahakkuisiin.
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Metsänomistajanikä
Nuorentaajossainmäärinmetsänomistajakuntaa
lahjojenlisääntyessä.LisäämetsätaloudeneläkeͲ
vakuuttamista.

Tilarakenne
TilansaajaakoskevallajakamattomuusvaatimukͲ
sella rajoitetaan luovutuksen jälkeistä jakamista
ja samaan pyritään myös riittävällä MYELͲ
työtulon vaatimuksella. Kun saajien metsätalous
on aikaisempaa kannattavampaa, tilakoko käänͲ
tyykasvuun.Tämäjohtaametsientaloudelliseen
hyödyntämiseen ja ainakin säilyttää nykyistä
”yrittäjämäiseen” metsätaloutta, ja kannustaa
uusia metsänomistajia keskittymään metsätaͲ
loudenharjoittamiseen.
Pienimpiin metsätiloihin huojennuksella ei
olevaikutuksia.
Kun metsäomaisuuden lahjaͲ ja perintöveͲ
roaalennetaansuhteessamuidenomaisuuslajien
veroihin, se kannustaa edellistä sukupolvea anͲ
tamaan lahjat ja perinnöt metsävarallisuutena,
mikä lisää metsätilojen kysyntää, sekä vähentäͲ
määnhakkuitasukupolvenvaihdoksenlähestyesͲ
sä. Huojennus toisaalta myös kannustaa aikaisͲ
tamaanmetsävarallisuudenantamistasuhteessa
muihin varallisuuteen, joten hakkuiden väheneͲ
minenennenluovutustaontilapäistäjaolennaiͲ
sesti vähäisempää kuin jos tila luovutettaisiin
perintönä.
Tilavoijatkaakuolinpesänä,kunhanharjoitͲ
taa metsätaloutta ja huojennuksen antaja ja
saajaovatMYELͲvakuutettuja.

Metsätilakauppa
Nostaametsätilojenhintaavapaillamarkkinoilla.
Vähentää metsätilojen tarjontaa vapailla
markkinoilla.
LisäähuojennuksensaaneidentilojenmetsäͲ
taloudenkannattavuuttapuustostariippuen.
Metsävähennys ja metsäkiinteistöjen sukuͲ
laisluovutustenverovapaussuosivattuloverotusͲ
ta minimoivien sukupolvenvaihdosten toteuttaͲ
mista myös lahjanluonteisella kaupalla, jos taͲ
voitteena on aktiivinen metsätalous ja veroͲ
optimointi (kauppahinta jätetään usein velaksi
sukulaisluovutuksissa, jolloin jatkajalla ei rahoiͲ
tusongelmaa).




Metsänomistajanikä
Nuorentaa metsänomistajakuntaa metsänomisͲ
tajienvälttäessäperintöjenjättämistä.


Tilarakenne
Vaikuttaa tilakoon säilymiseen ja kasvuun hieͲ
mankeskikokoasuuremmillatiloilla.
Kakkosveroluokan lahjat sekä taimikkovalͲ
taiset ja suurimmat metsätilat eivät pysty hyöͲ
dyntämään huojennusta täysimääräisesti omisͲ
tusaikanaan. Tällöin osa tiloista saattaa hankkia
myöslisäämetsää,jottavoisihyödyntäämetsäͲ
lahjavähennyksentäysimääräisesti.
Pienimpiin metsätiloihin metsälahjavähenͲ
nykselläeiolevaikutusta.
Toisaalta metsälahjavähennyksen kytkemiͲ
nen hakkuutuloihin ohjaa seuraavaa sukupolvea
jatkamaan metsätaloutta vähintään 15 vuoden
ajanmetsätilanmyynninsijasta,mikäpienentää
metsätilamarkkinoille tarjottavien metsien määͲ
rää.












Metsätilakauppa
Nostaametsätilojenhintaavapaillamarkkinoilla.
Vähentää metsätilojen tarjontaa vapailla
markkinoilla.
Lisää huojennuksen saaneiden tilojen metͲ
sätaloudenkannattavuuttatilakoostajapuustosͲ
tariippuen.
Ei juuri edistä lahjanluonteisia kauppoja,
koska kaupan osuus pienentää lahjan arvoa,
jolloin metsälahjavähennyksen kynnysarvo ei
välttämättäylity.TämäheikentääosaltaansukuͲ
polvenvaihdostenedellytyksiä.
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Dynaamisetjaverokertymävaikutukset
Huojennus on valtiontukea, mutta se voidaan
sovittaaolemassaolevaankansalliseenverotukiͲ
järjestelmään. Tästä syystä huojennus ei myösͲ
käänoledeminimisͲtukea.
HuojennusvähentäävälittömästiperintöͲja
lahjaverokertymää. 200 prosentin arvostustasolͲ
la vähennys olisi 20 miljoonan euron luokkaa.
Lisäksi MYELͲvakuutusten lisääntyminen lisää
valtion eläkerahoitustarvetta tulevaisuudessa,
jollei vakuutusmaksujen rahastoiminen tuota
rahastotuotoista riippuen vähintäänkin lisäaikaa
valtiontuentarpeelle.
Lisää puukauppaa. Syynä tähän ovat nuoret
metsänomistajat ja edellisen sukupolven metsäͲ
varallisuutta kartuttaneen tukkipuuston realiͲ
sointi. Puun hinnat todennäköisesti hieman lasͲ
kevattukilla.
Metsäkiinteistöjen arvot nousevat, mikä
kasvattaa perintöͲ ja lahjaverokertymää niiden
tilojen osalta, jotka eivät saa tai eivät hae huoͲ
jennusta.
Lisääpuunmyyntejämuttahintojenlaskiessa
puunmyyntituloverokertymä saattaa jäädä enͲ
nalleen.Jospuunkysyntäkasvaa,hintavaikutukͲ
setjäänevätpieniksi.


Dynaamisetjaverokertymävaikutukset
Huojennus on valtiontukea, mutta se on toteuͲ
tettavissademinimis–tukena.Tukieikohdennu
samoihintukikelpoisiinkustannuksiinkuinkemeͲ
ra Ͳtuki (komission ennakkotulkinta), joten kaͲ
sautumisongelmaaeiole.
Alussa lahjaverokertymä kasvaa enemmän
kuin puun myyntitulokertymä vähenee, joten
verovaikutus on selvästi positiivinen. Puun
myyntitulokertymä vähenee siten alussa vain
hieman, mutta myöhemmin kertymä vähenee
enemmän. Kokonaisveromuutokset jäävät myöͲ
hemminkin selvästi alle 20 miljoonan euron,
riippuen siitä kuin paljon metsätilojen käyvät
arvotnousevat.
PerintöͲjalahjaverotuksensisällämetsälahͲ
javähennys vähentää aluksi perintöͲ ja lisää selͲ
västi lahjaverokertymää, koska lahjoja ja lahjanͲ
luontoisiakauppojatehdäänaiempaaenemmän.
Metsäkiinteistöjen arvot nousevat, mikä
kasvattaa sekä huojennettavien tilojen lahjaveͲ
rokertymää että huojentamattomien tilojen lahͲ
jaͲ ja perintöverokertymää, perintöverokertymä
säilynee kokonaisuudessaan likimain ennallaan,
kun verokertymän painopiste siirtyy lahjaveron
suuntaan.
PuunhinnatlaskevatlyhyelläaikavälilläjonͲ
kinverrantukilla,koskatarjontalisääntyymetsäͲ
lahjavähennyksen hyödyntämisen vuoksi, ja lahͲ
jojen aikaistaessa tilojen luovutuksia metsänͲ
omistajienikärakenteennuorentuessa.
PuunmyyntituloverokertymäväheneeerityiͲ
sesti suuremmilta huojennetuilta metsätiloilta
metsälahjavähennyksen vuoksi, mutta myös
muilta tiloilta puun hintojen laskiessa. Jos puun
kysyntäkasvaa,hintavaikutuksetsaattavatjäädä
pieniksi.
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8.4. Valtakunnan tason vaikutuslaskelmat
8.4.1. Metsälahjavähennysmalli
Hallituksen esitysluonnoksessa tuloverolain muuttamiseksi (Vanhanen 2016) arvostamislain mukaiͲ
nen rajaͲarvo (kynnysarvo) määrittää, kuinka suuri joukko metsätiloja ja kuinka suuri metsätilojen
metsämaan ala pääsee huojennuksen piiriin (kuva 8.1). Esimerkiksi rajaͲarvolla 50000 euroa, huoͲ
jennukseenolisioikeutettuhiemanvajaa32000metsätilaa,kuntaasrajaͲarvolla20000euroatilaͲ
määräolisihiukanyli90000.RajaͲarvolla40000euroahuojennuksenpiiriinpääsisinoin41000metͲ
sätilaaja3,5miljoonaahehtaaria.
Kuvassa8.2onesitettyhuojennukseenoikeutettujenmetsätilojenosuudetkaikkienmetsätilojen
lukumäärästä ja metsäalasta. Kynnysarvon 50000 euroa ylittäisi 14 prosenttia metsätiloista ja 41
prosenttiametsätilojenmetsämaanalasta.Kynnysarvon20000euroaylittäisimetsätiloistanoin40
prosenttia ja 70 prosenttia metsätilojen metsämaan alasta. RajaͲarvolla 40000 euroa metsätiloista
18 prosenttia olisi oikeutettu huojennukseen, mikä vastaa 48 prosenttia metsätilojen metsämaan
alasta.Noinpuolet(125000)metsätiloistapääsisihuojennuksenpiiriin15000euronkynnysarvolla.
Kaikkiedellämainituttuloksetosoittavatsuurimmanmahdollisentilamäärän,metsäpintaͲalanja
osuudet,jotkavoisivatollahuojennukseenoikeutettuja.Todellisuudessajoukkoonpienempi,johon
on useita syitä. Ensinnäkin lähellä kynnysarvoa metsälahjavähennys on suuruudeltaan varsin pieni
(ks. kuva 8.3), joten tällaisten tilojen saajat eivät tule hakemaan (vähäiseksi jäävää) huojennusta,
josta vielä seuraisi viidentoista vuoden karenssi tilan lohkomisen ja myynnin suhteen. Lisäksi alle
1500euronvuosittaistavähennystäeivoitehdä,mikämyöskarsiisellaisenmahdollisenedunsaajien
joukon,jollahakattavaapuustoaonvähän.Kolmanneksimetsätilojaomistetaanyhtymämuotoisesti,
jolloin jokaisen osakkaan osuuden (arvostamislain mukaisen) arvon tulee ylittää kynnysarvo, mikä
kasvattaa tilakokovaatimusta pudottaen pintaͲalaltaan pienempiä yhtymämetsiä pois. Neljänneksi
kuolinpesillemetsälahjavähennystäeimyönnetä,jotenneputoavatkokonaanpois.Lopuksionsyytä
huomata,ettälahjojaannetaanuseinyhtäuseampia,jolloinjokaisenlahjametsänarvontäytyyylittää
kynnysarvo.







Kuva8.1.Arvostamislainmukaisenkynnysarvonylittävienmetsätilojenlukumääräjametsäala(maatilametsäͲ
lötpoislukien).PohjoisͲSuomessamukaanonluettukaikkiylisadanhehtaarinmetsätilat.
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Kuva 8.2. Arvostamislain mukaisen kynnysarvon ylittävien metsätilojen osuus kaikista metsätiloista (maatilaͲ
metsälötpoislukien).PohjoisͲSuomessamukaanonluettukaikkiylisadanhehtaarinmetsätilat.

Tarkastellaanaluksitilannetta,jossahuojennuskoskisisekäperintöjäettälahjojajaolisiperinnöissä
50 prosenttia ja lahjoissa 80 prosenttia. Esimerkkitila sijaitsee alueella, jossa tilan käypä arvo olisi
4000€/hajaarvostamislainmukainenmetsätaloudenpuhdastuotto90€/ha,mikävastaalikimain
kokomaankeskimääristätuottoa.ValitaanhuojennuksenrajaͲarvoksi40000euroa.NäillälähtötieͲ
doillahuojennukseenolisioikeutetunoin45hehtaarinmetsätila,jonkakäypäarvoolisinoin180000
euroa(kuva8.3).Verohyötyolisituolloinvain100–200euroa.Kymmenenhehtaariasuuremmantilan
lahjaverohyötyolisijonoin4500euroajaperintöverohyöty2600,elilahjaverosta15prosenttiaja
perintöverosta9,5prosenttia.Tämänjälkeenverohyötykasvaanopeasti.Ylipuoletlahjaverostasaisi
huojennuksena, kun metsätilan koko olisi esimerkkialueella 120 hehtaaria ja arvo 480000 euroa.
Perintöveronhuojennuskaton(50%)saavuttaminenedellyttäisimuutamantuhannenhehtaarinmetͲ
sätilaa.Esimerkkipaljastaa,mitentällainenverovähennysmallisuosisisierityisestiisojajaarvokkaita
metsälahjoja,joskinhuojennuksenedellyttämäthakkuutolisivatjohyvinsuuria.




Kuva 8.3. PerintöͲ ja lahjaveron (I Veroluokka) sekä huojennettujen verojen määrän kehitys, kun tilan käypä
arvoon4000€/ha,arvostamislainmukainenmetsätaloudenpuhdastuotto90€/ha,rajaͲarvo40000€jahuoͲ
jennusperintöverosta50%sekälahjaverosta80%.
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Verokertymävaikutusten laskelmiseksi9kynnysarvoiksi (rajaͲarvoiksi) valittiin 20000, 30000, 40000
ja50000euroa.Alustavientarkastelujenperusteellatiedetään,ettäkaikillatiloillaperintöͲjalahjaͲ
veron hyvityksen hyödyntäminen kokonaisuudessaan on mahdotonta, joten oletamme lisäksi, että
hyvityksestä voidaan hyödyntää vain 75 prosenttia. Tärkeimpinä syinä tähän oletukseen ovat tilan
taimikkovaltaisuus, jatkajan kakkoslahjaveroluokka, yhtymäomistusrakenne, tilan ”liian suuri” koko
taiseettätilankokotaiasetetutehdoteivätyksinkertaisestikannustametsälahjavähennyksenkäytͲ
tämiseen,vaikkakynnysarvoylittyisikin.Näidentekijöidenmerkitystäeiarvioidatässätarkemmin.
Lisäksioletetaan,ettähyvitysvaikuttaametsätilamarkkinoihinja tulee nostamaanmetsätilojen
käypiä arvoja. Tämän hintamuutoksen suuruudeksi oletetaan viisi prosenttia. Laskelmat ovat varsin
herkkiämetsätilojenkäypienarvojenmuutoksille.Josmetsätilojenmarkkinahintamuutoskasvaa,se
lisääperintöͲjalahjaverokertymääenemmänkuintuloverokertymävähenee.Tarkastellaanedelleen
tilannetta,jossahuojennusperinnöissäolisi50prosenttiajalahjoissa80prosenttia,elilahjojasuositͲ
taisiinperintöjensijaanmetsänomistajakunnanikääntymiskehityksenhillitsemiseksi.(kuva8.4).



Kuva8.4.Verokertymän(perintöͲjalahjaverotjapuunmyyntituloverot)muutosjahuojennukseenoikeutettuͲ
jentilavaihtojenmääräviidenvuodenjaksoissa30vuodelle,kunperinnöissähuojennuson50jalahjoissa80
prosenttia.Metsätilojenkäypienarvojenoletetaannousevan5prosenttia.

9

Vaikutuslaskelmatedellyttävättiettyjäoletuksia,joitaonselostettuliitteessä8.1tämänluvunlopussa.
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Kaikilla arvostamislain kynnysarvoilla verokertymä kasvaa perintöͲ ja lahjaverokertymän kasvun
vuoksiensimmäistennoinviidenͲkymmenenvuodenaikana,jalaskeesenjälkeen,kuntiloillekertyͲ
nyttävähennyspohjaakäytetäänpuunmyyntituloverotuksenalentamiseen.Ainoastaanpienimmällä
kynnysarvolla(20000ja30000€)perintöͲjalahjaͲsekätuloverokertymienyhteissummalaskeejakͲ
sonkeskivaiheillaalle20 miljoonaneuron,muillasejääainapienemmäksi. Keskimäärin 30vuoden
jaksollaverokertymänvähentyminenjääkaikillakynnysarvoillaallevaaditun20miljoonaneuron.
KymmenenensimmäisenvuodenaikanavuosittainhuojennukseenoikeutettujenperinnöksijääͲ
neidenjalahjoitettujentilojenmäärävaihtelisikeskimäärinreilustatuhannesta(kynnysarvolla50000
€)noinkolmeenjapuoleentuhanteentilaan(20000€).Tämänjälkeen(vuosina10–30jälkeenuudisͲ
tuksen)tilojavaihtuisitätävähemmän.Alkuvuosinalahjojaannettaisiinenemmän,koskametsätilan
sukupolvenvaihdonhuojennusta on osattu odottaa, jonka vuoksi luovutuksia on viivytetty. Kun paͲ
toumatonpurettu,luovutustenmäärävähenee.
Hallituksen esitysluonnoksessa hyvitystä esitetään myönnettäväksi vain lahjoille eikä lainkaan
perinnöille, jonka vuoksi nimitys metsälahjavähennys, mikä kannustaisi – ainakin periaatteessa –
voimakkaamminelinaikaisiinomistajanvaihdoksiinjahidastaisimetsänomistajienikääntymiskehitysͲ
tä.ToisaaltapelkkiinlahjoihinkohdistuvahyvityssaattaaaiheuttaapolitiikanuskottavuusͲjatäytänͲ
töönpanoͲongelmia.Perintöjenpoisjättäminenonkyseenalaistaerityisestiennenaikaistenkuolemien
jatapaturmienvuoksi,varsinkinkunmetsätaloudentyötkuuluvatkorkeantapaturmariskinluokkaan.
Tapaturmavakuutuksen vastuuluokkien asteikolla 1 (alhainen) – 10 (korkea) metsänhoitotyöt ovat
työtapaturmavastuuluokassa 5 ja metsurityöt korkeimmassa riskiluokassa 10. Lisäksi sukupolvenͲ
vaihdoksessaonainakaksiosapuolta,luovuttajajasaaja,jamolempienyhteisymmärryssopivimmasͲ
taluovutusajankohdastaeioleainayhtenevä.Puhdaslahjasaantoonlisäksiainakintoistaiseksiollut
verrattainharvinainenmetsäkiinteistöjenluovutuksissa.Niidenosuusonollutnoin13prosenttia10.
On kuitenkin oletettavaa, että huojennuksen kohdistaminen pelkkiin lahjoihin lisäisi lahjojen ja
lahjanluonteistenkauppojenmäärääsuhteessaperintöihin.Oletetaan,ettäperintöjenosuusvähenisi
7,5prosenttiyksikköälahjojenhyväksiverrattunasiihentapaukseen,ettämyösperinnöistäolisisaaͲ
nuthuojennuksen.Tuloksetlaskelmistaonesitettykuvassa8.5.
Metsälahjavähennyksessä verokertymä kasvaa jakson alussa lahjaverokertymän kasvun vuoksi
merkittävästijaonhiemanyli10miljoonaaeuroapositiivinen.Tuloverovähenemäonalussakaikissa
tapauksissakorkeintaan20miljoonaneuronluokkaa.Tarkastelujaksonloppupuolella,kunkertynyttä
metsälahjavähennyspohjaakäytetään,nettoverokertymävakiintuutietylletasolleriippuenkynnysarͲ
von(rajaͲarvon)suuruudesta.
Verokertymäsupistuumetsälahjavähennyksentapauksessavähemmänkuinsekäperinnöilleettä
lahjoillemyönnettävänvähennyksentapauksessa,jajääkaikillatarkastelluillakynnysarvoilla30vuoͲ
denaikanakeskimäärinalle20miljoonaneuroonvuodessa.RajaͲarvolla40000euroaverokertymä
väheneehiemanyli10miljoonaaeuroa.Koskalähelläkynnysarvoahuojennuksenhoukuttelevuuson
vähäinen,sekämuistaedellämainituistasyistä,tuloksetovattuloverokertymänvaikutuksiltamaksiͲ
mivaikutuksia.
Pelkästään lahjoja suosittaessa huojennuksen saavien tilasaantojen lukumäärä on kaikilla kynͲ
nysarvontasoillavähemmänkuinjosmyösperintöjähuojennettaisiin(taulukko8.1.).

Taulukko8.1.Huojennettujenmetsätilasaantojenmääräkynnysarvojeneritasoilla.
Huojennuskohde
20000€
30000€
40000€
50000€
Perintö&lahja
3500
2500
1600
1250
Lahja
2300
1600
1000
800

10

Metsätilansaannoistanoin45%onollutperintöjäjalahjoja(Hänninenym.2011).Verohallinnnonvuoden
2015perintöͲjalahjaverotietokannanmukaanpelkästänmetsämaatasisältävissäluovutuksissalahjojenosuus
oli28%.Näistälaskienlahjasaantojenosuusolisinoin13%:nluokkaakaikistametsätilanluovutuksista.
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Kuva8.5.Verokertymän(perintöͲjalahjaverotjapuunmyyntituloverot)muutosjahuojennukseenoikeutettuͲ
jentilavaihtojenmääräviidenvuodenjaksoissa30vuodelle,kunlahjoillehuojennuson66prosenttiajaperinͲ
nöilleeilainkaan.Metsätilojenmarkkinahintojennousuonviisiprosenttia.


8.4.2. Perintö- ja lahjaverohuojennus (PerVL 55§)
Nykyinen perintöͲ ja lahjaverotukseen liittyvä maatilojen ja yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus
(perintöͲjalahjaverolain55–57§)onollutkäytössävuodesta1979jasitäonviimeksimuutettuvuonͲ
na 2004. Huojennus on koskenut metsätaloutta vain viljelyä harjoittavien aktiivimaatilojen osana,
toimivatpanämämaatilaͲtaiyritysmuodossa.Osakeyhtiömuodossaharjoitettuametsätalouttaeiole
katsottuoikeutetuksihuojennukseen.
NykyinenmetsätilojenperintöͲjalahjaverokertymälieneenoin60miljoonaneurontasolla,mutͲ
ta tästä ei ole tilastoja. Vuoden 2016 budjetin mukaan kokonaisuudessaan perintöͲ ja lahjaveroja
odotetaankertyvän710miljoonaneuronverran.Vuosina2013–2014kertymäoli646ja499miljooͲ
naaeuroajaarviovuodelle2015oli640miljoonaa.Maatilojenjayritystenhuojennuksenverotuen
kokonaisarvoksiarvioidaannoin117miljoonaaeuroajalisäksi56§:nmaksuunpanolykkäyksenarvoksi
40miljoonaaeuroa.
SovellettaessametsätiloihinperintöͲjalahjaverolain(PerVL)55§:änhuojennusta(ArvL40%)veͲ
rotusjäisivastaavanlaistahuojentamatontaverrokkitilaauseinmerkittävästipienemmäksi.PerustusͲ
lain yhdenvertaisuussyistä huojennuksen valinnan tulisi tästä syystä perustua metsänomistajan
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omaan, mutta perusteltuun valintaan: jos valinta tehdään metsänomistajan puolesta esimerkiksi
pintaͲalaehdolla, se saattaa kohdella metsänomistajia mielivaltaisesti, eikä huojennuksen osuvuus
välttämättäolehyvä.
Koska PerVL 55§ perustuu maatilojen ja yritysten huojentamiseen, metsänomistajien tulisi olla
yrittäjämäisiätaimetsätilojenyritysmäisiä.MetsänomistajanomavalintajayrittäjäͲtaiyritysmäisyys
voidaan toteuttaa vaatimalla pakollista MYELͲvakuutusta (vähimmäisvakuutussumma) sekä huojenͲ
nuksen saajalta että luopuvalta sukupolvelta, toisin sanoen yrittäjämäisyys todetaan sukupolvenͲ
vaihdoksessa katkeamattomalla yrittäjävakuutuksella. Tällä perusteella huojennusta hakevilla metͲ
sänomistajilla on joko selvä yrittäjäidentiteetti tai he saavat huojennuksen perusteella siinä määrin
suurenedun,ettäheidänsekannattaahakea.Lisäksisukupolvenvaihdoksensoveliainajankohtaon
eläkevakuutuksenkauttaselväsekäluopuvalleettäsaavallesukupolvelle.
Jossukupolvenvaihdoshuojennusmitoitetaanarvostamislain40 prosentin tasonperusteella,se
saattaisi muodostua – tilaan sisältyvistä kaikista huojennettavista ja huojentamattomista varoista
riippuen – edullisemmaksi kuin aktiivimaatiloilla, olettaen että aktiivimaatilat käyttävät metsätuloja
myösmaataloudenrahoittamiseen.Senvuoksiolisiharkittava,ettämetsätiloillekäytettäisiinmaatiͲ
lojajayrityksiäkorkeampaaarvostamislainarvostustasoa.
Laskelmatontehtyolettaenvarojensiirtyvänyhdeltähenkilöltäyhdelle,mikäeivastaatodelliͲ
suuttajajohtaaliiankorkeaanverokertymään.LaskelmissasaatumetsätilojenperintöͲjalahjaveroͲ
kertymän perustaso on jopa 85 miljoonaa euroa, mikä on tilastoituihin kokonaiskertymiin nähden
liiankorkea.Sensijaanverokertymänmuutostenvoidaanajatellaolevanlähempänätotuutta,mutta
sisältävänedelleenepävarmuutta.
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman (Ratkaisujen Suomi, 2015, liite) 20 miljoonan euron
budjettirajoitteenlisäksiyhtenäkiinnepisteenävoidaanpitäänoin30000metsätilanomistajaa,jotka
ovatilmoittaneettutkimuksissaolevansapäätoimisiataisivutoimisiametsätalousyrittäjiä.Lisäksion
otettavahuomioon,ettäperintöͲjalahjaverotuksenhuojennuksenodotetaannostavanmetsätilojen
hintojaeliperintöͲjalahjaverotuksen pohjanaoleviakäypiäarvoja.SeuraavanaolevissaperintöͲja
lahjaverolaskelmissa on oletettu, että huojennukseen tulee mukaan metsätiloja edullisuusjärjestykͲ
sessä.Laskelmissaoletetaan,ettämetsätilojenkäyvätarvotnousevattasoltaanviisiprosenttiametͲ
sätilojenkysynnänkasvunseurauksena.
Arvostamalla metsätila 40 prosenttiin arvostamislain mukaisesta arvosta, 20 miljoonan euron
budjettirajoiteriittäisilaskelmienmukaannoin12000metsätilanjakahdenmiljoonanmetsähehtaaͲ
rinhuojentamiseen.HuojennuksenrajaaminentähänryhmäänvoikuitenkinosoittautuamahdottoͲ
maksi, sillä huojennus muodostuu erittäin edulliseksi suurelle joukolle metsätiloja. Huojennuksen
hakuhalukkuuttarajaavanMYELͲvakuutuksenvähimmäistyötulotulisinostaahyvinkorkealle,jamerͲ
kittävästikorkeammallekuinesimerkiksiyrittäjienpakollisenYELͲvakuutuksenvähimmäistyötulo(n.
7600euroa/v),mikäeivälttämättänäyttäisiperustellultaratkaisulta.
Jos perintöͲ ja lahjaverolakiin kirjattaisiin metsätilojen metsämaalle oma arvostamislain arvosͲ
tustaso, se helpottaisi budjettirajoitteen täyttämistä. Jotta saavutettaisiin yli 30000 huojennetun
tilanmäärä20miljoonaneuronbudjettirajoitteella,arvostamislakiatulisisoveltaanoin200prosentin
tasolla sekä perintöihin että lahjoihin. Tällöin huojennus heikkenisi siinä määrin, että mukaan voisi
tulla32000metsätilaaja3,2miljoonaahehtaaria.Varjopuolenaolisi,ettätaimikkovaltaisettilateivät
välttämättähyötyisienäähuojennuksesta, mutta huojennus olisi silti houkutteleva maksuajan pidennyksen vuoksi (PerVL 56§).
Jos huojennus sidottaisiin arvostamislain 200 prosentin tasoon, voitaisiin huojennuksen edellyͲ
tyksenä oleva MYELͲvähimmäistyötuloraja asettaa pakollisen vakuutusmaksun suuruusluokkaan (3
800€/v).Tämänvaihtoehdonvaikutusverokertymäänjahuojennuksenvuosittainsaavaantilamäärän
onesitettykuvassa8.6.Josarvostamislainprosenttiolisiedellämainittuaalhaisempi,vähimmäistyöͲ
tulorajaavoitaisiinsäätäämyöskertoimella.Esimerkiksikertoimella1,3työtuloavaadittaisiin5000
euroavuodessa.
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PerintöͲjalahjaverolain55§mukainenhuojennusolisiosumatarkkuudeltaanhyvä,kunsekohͲ
distuisi identiteetiltään yrittäjämäisiin metsänomistajiin. Mikään ei sinänsä kuitenkaan estäisi sitä,
ettähuojennustavoisivathakeamyösmuutkuinyrittäjämäisetmetsänomistajat,mikälihehyötyisiͲ
vät huojennuksesta riittävässä määrin. Tässä kohdin mukaan astuisivatkin metsäpoliittiset lisäperusteet, jotta huojennus voidaan myöntää myös näissä tapauksissa. Metsäpoliittisin perustein metsätilalla
voitaisiin toimia yrittäjätyön sijasta palveluiden varassa, tai tuottaa muita metsän ekosysteemipalveluja
kuin puuta.

Huojennettujen metsätilanomistajien MYELͲvakuutusmaksukertymä voidaan joko rahastoida,
mikä olisi valtiontalouden kannalta suositellumpi vaihtoehto, tai käyttää MYELͲjärjestelmän ylläpiͲ
toon.OleellisintaeläkevakuutusjärjestelmänkestävyydenkannaltaolisivatriittävänpitkätvakuutusͲ
ajat ja eläkeiän nousun jatkuminen. Huojennuksen edellytyksenä oleva vakuutusmaksujen katkeaͲ
mattomuuslisäisipitkienvakuutusaikojentodennäköisyyttä.
Eräsvaihtoehtoonrakentaahuojennusarvostamislainsijastakäypienarvojenpohjalle,muttasiͲ
tä ei ole tässä tarkasteltu. Käypien arvojen mallit ovat herkkiä kiinteistöjen arvonmuutoksille, mikä
vähentäähuojennuksenmääränennakoitavuuttasukupolvenvaihdoksessa.





Kuva8.6.Arvostamislain200%tasoonasetetunPerVL55§mukaisenhuojennuksenvaikutusperintöͲjalahjaͲ
verokertymään,joshuojennustahakisiseuraavien30vuodenaikana32000tuottoisintametsätilaa:vuosittaisͲ
ten tilavaihtojen määrä on arvioitu viiden vuoden jaksoissa 30 vuodelle. Metsätilojen markkinahintojen on
oletettunousevanviisiprosenttia.PerVL56§:nmahdollistamaaverojenmaksunjaksotustaeioleotettuhuoͲ
mioon.
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8.5. Yhteenveto
PääministeriJuhaSipilänhallitusohjelmassa(RatkaisujenSuomi,2015)metsätilojensukupolvenvaihͲ
dostentukemisessaonvarauduttuenintään20miljoonaneuronsuuruiseenverokertymänalenemiͲ
seen. Tietyin oletuksin on ollut mahdollista laskea, minkä suuruiseen metsätilajoukkoon huojennus
onmahdollistakohdistaatällärajoituksella(taulukko8.2).Koskahuojennusmallitovaterilaisia,veroͲ
kertymänalenemisessaonotettuhuomioonsekäperintöͲjalahjaveronettätuloveronyhteismuutos.
Metsälahjavähennystäjasekälahjatettäperinnötkäsittäväävähennystäverrattiinperinteiseen
maatilojenjayritystensukupolvenvaihdosmalliinhiemansitämuunnellen.HuojennustenvaikutusdyͲ
namiikkakoostuukahdestatekijästä:
1) kuinkasuurtajoukkoahuojennuskoskee(ratkaisevaaonrajaͲarvontaso)jahuojennukͲ
senhoukuttelevuudesta(kuinkametsänomistajatottavatsenkäyttöön)sekä
2) metsätaloudellisistakäyttäytymisvaikutuksista(puuntarjonta,metsänhoito).

Erilaiset huojennusmallit ovat metsätilan omistajille eri tavoin houkuttelevia, joten täsmällisiä
huojennuksenvastemääriäonmahdotontaarvioida.
PerintöͲ ja lahjaveron hyvitykseen, tuli se sitten lahjoista tai perinnöistä tai molemmista, muoͲ
dostuuoikeus,kunkynnysarvo(rajaͲarvo)ylittyy.MetsänomistajillehoukuttelevaksihyvitysmuodosͲ
tuuvasta,kunkynnysarvoonylitettyriittävänsuurellamarginaalilla.Hyvityskasvaa,kunnestiettyä
kokoasuuremmillametsätiloilla,taikakkosveroluokassa,sitäeikyetäenääkäyttämääntäysimääräiͲ
sesti15vuodenmääräajan,hakkuumahdollisuuksienpuutteentaideminimisͲsäännönkolmenvuoͲ
denkertymärajoitteenvuoksi.
PerintöͲ ja lahjaverolain (PerVL) 55§:ään ja arvostamislain (ArvL) arvoon perustuvissa huojenͲ
nuksissaverotusjäisivastaavanlaistahuojentamatontaverrokkitilaajopamerkittävästipienemmäksi.
PerustuslainyhdenvertaisuussyistähuojennuksenvalinnantulisitästäsyystävoidaperustuametsänͲ
omistajan omaan yrittäjäperusteiseen valintaan. Koska PerVL 55§ perustuu maatilojen ja yritysten
huojentamiseen,metsätilanomistajientulisiollayrittäjämäisiätaimetsätilojenyritysmäisiä.MetsänͲ
omistajan oma valinta ja yrittäjäͲ tai yritysmäisyys voidaan toteuttaa vaatimalla pakollista MYELͲ
vakuutusta (vähimmäisvakuutussumma) sekä huojennuksen saajalta että luopuvalta sukupolvelta.
Koskamerkittäväosametsänomistajistajaluopujistaoneläkeläisiä,siirtymävaihettatulisikuitenkin
katsoatästäpoikkeavasti.

Taulukko 8.2. Erilaisten huojennusvaihtoehtojen maksimilaajuus (metsätiloja ja metsää), kun veroͲ
kertymänenimmäisvähennyson20miljoonaaeuroavuodessa.
PerVL55§:
TVLuusisääͲ

TVLuusisääͲ
PerVL55§:
ArvL40%
dös:
dös:
metsätilat
MetsälahjaͲja
MetsälahjaͲ
ArvL200%
perintöͲ
vähennys
vähennys
Tiloja,kpl
205000
91000
12000
32000
Tilojenmetsäala,ha
Kynnysarvo,€
Tilahinnatnousevat,%

7,1milj.

5,1milj.

2,0milj.

3,2milj.

5000
5

20000
5

(120000)
5

(50000)
5


Tarkasteltuna 30 vuoden ajanjakson keskiarvona enintään 20 miljoonan euron verokertymän
alenematoteutuisiedelläesitetyissätaulukossa8.2esitetyissävaihtoehdoissahyvineritavoin.MetͲ
sälahjavähennyksen tapauksessa perintöͲ ja lahjaverokertymän ja tuloverokertymän yhteissumma
itseasiassakasvaisialkuvaiheessakeskimäärinjopayli10miljoonallaeurollavuodessa.ValtiolletuleͲ
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vatveromenetyksettulisivatvastamyöhemminmetsätaloudentuloverotuksen(pääomatuloveron)ja
perintöjen vähenemisen kautta, mutta alkuvaiheessa valtio saisi lahjojen kasvun vuoksi enemmän
verotulojakuinaikaisemmin.Vastamyöhemminvaltioalkaisimenettääverotuloja,kunhuojennetuilͲ
le tiloille kertynyttä metsälahjavähennyspohjaa käytettäisiin. Koska huojennusedun hyödyntäminen
edellyttäähakkuutuloja,puuntarjontalisääntyisi,mikäpuolestaanlaskisipuunhintaa.
Toisaalta metsälahjavähennyksen tapauksessa paitsi huojentamattomat, myös huojennettavat
metsätilat joutuisivat tilaͲarvioperusteista riippuen maksamaan aikaisempaa käytäntöä korkeampia
perintöͲjalahjaveroja,jasitäenemmän,mitäenemmänmetsätilojenhinnatmetsätilamarkkinoiden
muuttumisenvuoksinousisivat.SelisäisiperintöͲjalahjaverokertymäänykytilanteeseenverrattuna.
Toisin kuin metsälahjavähennyksen tapauksessa, perintöͲ ja lahjaveron 55§:n mukaisessa huoͲ
jennuksessahuojennettavienmetsätilojenperintöͲjalahjaverokertymävähenisivälittömästi.JärjesͲ
telmäonsuhteellisenennustettavahuojennustahakevienmetsätilojenkannalta,muttavaltionkanͲ
nalta on hankala nähdä, miten laajaksi huojennus muodostuu, toisin sanoen kuinka moni tarttuu
huojennukseen.
Yhdenvertaisuusperiaatteenmukaisestionlähesmahdotontarajatametsätaloudellisinperustein
metsänomistajiaperintöͲjalahjaveron55§:nmukaisenhuojennuksenulkopuolelle.EräskäyttökelͲ
poinenjahallinnollisestikevytrajausperustevoisiollapakollinenMYELͲvakuutusjatyötulolleasetetͲ
tava vähimmäisvaatimus. Vakuutuksen voimassa olo sekä luopujalla että saajalla olisi myös yhtenä
perusteena,kunsaajapäättäähuojennuksenhakemisesta.HuojennuksensaavienjoukonsupistamiͲ
seksitulisiharkitahuojennetunveronarvostuspohjanmäärittämistäainakinaluksimelkokorkealle.
Tehdyt laskelmat puoltaisivat enintään 20 miljoonan euron verokertymän vähennysrajoitteella
arvostuslain200prosentintasoa(maatiloillajayrityksilläsäilyisinykyinen40%). Tällöin huojennuksella voisi olla myös metsäpoliittisia lisäperusteita, vaikka pääperuste olisikin edelleen elinkeino- ja
työllisyyspoliittinen.

VaikkamyösPerVL55§:nmukaisessahuojennusvaihtoehdossametsätilojenhinnatnousevatkyͲ
synnän kasvaessa, käypien arvojen nousu ei koske huojennettavia tiloja, ainoastaan huojennusta
hakemattomiatiloja.
SekämetsälahjavähennyksenettäperintöͲjalahjaveron55§:nmukaisenhuojennuksenennusteͲ
taankasvattavanpuuntarjontaa,mikähiemanlaskisipuunhintatasoa.ToisaaltapuunkysynnänenͲ
nakoitukasvuteollisuudennäköpiirissäolevienlaajennusinvestointienvuoksinostaisipuunhintataͲ
soa, joten kokonaisvaikutus pysyttäisi hintatason ennallaan. Puukauppavolyymin kasvaessa huojenͲ
nuksiinuhratutveromenetyksetkompensoituisivatpuunmyyntituloverokertymänkasvulla.
Vaikutuksiaanalysoitaessaonhuomattava,ettäerilaisillahuojennustavoillaonhiemanerilaiset
poliittisettavoitteet.MetsälahjavähennyksessäneovatkorostetustipuuntarjontaalisääviäjametsäͲ
tilakokoakasvattavia.PerintöͲjalahjaveron55§:nhuojennuksessatärkeimpänäperusteenaonyrittäͲ
jyysnäkökulmajapuuntarjonnanlisäyksenjametsätilakoonkasvunodotetaantulevansitäkautta.
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Liite 8.1 Vaikutuslaskelmien lähtötiedot ja oletukset
Omistajanvaihdostenmäärä
Vuodessa vaihtaa omistajaa keskimäärin hieman vajaa 11000 metsätilaa (maatilametsät mukaan
lukien).Arvioperustuusiihen,ettämetsänomistusaikaonnoin30vuotta,jostavoidaanarvioida,että
vuosittainomistajaavaihtaajoka30.tila,jakunmetsätilojaonnoin330000,tulokseksisaadaannoin
11000 omistajanvaihdosta vuodessa. Vastaavaan suuruusluokkaan päästään myös MaanmittauslaiͲ
toksen metsää sisältävien kiinteistöjen kauppahintatilaston kautta. Vuosina 2010–14 tehtiin noin
6900vähintään1hehtaarimetsääsisältävääkiinteistökauppaa.Kuntähänlisätäänperinnötjalahjat
(n.40%tilavaihdoista),päästäänsuuruusluokkaannoin11500omistajanvaihdostavuodessa.
Näistä osa on maataloutta harjoittamattomia metsätiloja, joista osa tulee siirtymään vapailla
markkinoillajalähiͲjakaukaisimmillesukulaisilleperintöinä,lahjoinajalahjanluonteisinakauppoina.

Omistustensiirtymistavat
LukenMetsänomistaja2010Ͳtutkimuksenperusteellatiedetään,ettämetsänomistajista15%on
saanutmetsätilansamarkkinaehtoisellakaupalla,45%sukulaiskaupoinja40%perintöinäjalahjoina.
Sukulaiskaupallametsätilansasaaneista70%olimaataloudenharjoittajia,joistavaltaosalieneelahͲ
janluontoisiakauppoja.Oletetaan,ettäedellämainituistaluovutuksistamaatalouttaharjoittamattoͲ
mienmetsänomistajienosuuslahjanluonteisistasukulaiskaupoistaon30prosenttiajaperinnöistäja
lahjoista80prosenttia.PerintöjenjalahjojenkeskinäisenäosuutenakäytetäänVerohallinnonjärjesͲ
telmästä vuodelle 2015 laskettuja maataloutta harjoittamattomien metsätilojen luovutusten jaͲ
kaumaa: 28 % lahjoja ja 72 % perintöjä. Oletus on, että lahjojen sekä lahjanluontoisten kauppojen
osuustuleespvͲhuojennuksenjälkeenlisääntymään.
Perinnönjalahjansaatavallisimminlähisukulainen,muttajonkinverranlahjojajaperintöjäsaaͲ
vatmyöskaukaisemmatsukulaiset.Näidenosuusonmyösarvioitava,koskaverotusonlähisukulaisilͲ
lalievempi.
Laskelmissaonoletettuomistustenluovutusten/saantojentapahtuvanseuraavallatavallanytja
huojennuksenjälkeenseuraavanasetelmanmukaan:
Siirtymisetveroluokittain

Lahja,lahjaveroIͲluokka

Nykytilanne,arvio

15%

Lahja,lahjaveroIIͲluokka

3%

Lahjanluonteinenkauppa25%,lahjaveroI

5%

Lahjanluonteinenkauppa25%,lahjaveroII

1%

Perintö,perintöveroIͲluokka

48%

Perintö,perintöveroIIͲluokka

13%

Kauppaväh.75%vastike,eiveroa
Summa


28%
.

MetsälahjaͲja
perintövähennys
sekäPerVL55§
huojennus
20%

MetsälahjaͲ
vähennys

25%

5%

5,5%

20%

22%

5%

5%

35%

30%

5%

2,5%

15%

10%

10%

100%

100%

100%


72%

Lahjojenjaperintöjenmäärä
Laskelmatontehtyolettaen,ettälahjanluovuttajiajalahjanvastaanottajiaonyksi.Käytännössänäin
lienee harvoin. Tavallisempaa lienee, että lahjan luovuttajia on yksi mutta lahjan saajia useampia,
esimerkiksi kaksi lasta. Tällöin lahjoja on kaksi. Lahjan antajia voivat olla myös molemmat puolisot
yhdessä.Tällöinkahdensaajantapauksessalahjojaonkinneljä.Tälläonsuurimerkitys,koskalahjaveͲ
ronmääräriippuulahjankoosta.Myösperinnöissäonoletettuyksiluovuttajajayksisaaja.KäytänͲ
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nössäperinnöissäonlahjojakintavallisempaa,ettäsaajiaonuseampia.TuloksetkuvastavatnäinsuuͲ
rintamahdollistaperintöͲjalahjaverokertymää.

Metsätilojenkokonaismäärä
Metsätilojenkokonaismääräjametsäalakokoluokittainvuonna2013saatiinLukenMetsämaanomisͲ
tusͲtilastostametsäkeskuksittain.Semuokattiinmaakuntapohjaiseksi.Koskahuojennuskoskeevain
metsätiloja (maatilametsät ovat jo huojennuksen piirissä), näistä oli poistettava maatilametsälöt.
NiidenlukumääräjametsäalamaakunnittainsaatiinLukenmaatilatilastosta.TilatjaettiintietyinoleͲ
tuksinkokoluokkiin.Erotuksenasaatiinpuhtaidenmetsätilojenmäärä,jokamuodostihuojennuksen
perusjoukon.

Metsätilojenarvot
Metsätilojen arvoina käytettiin a) arvostamislain mukaista arvoa, joka laskettiin maakunnittaisina
keskiarvoinavuoden2015kuntakohtaisestilasketuistametsätaloudenpuhtaantuotonarvoista,jab)
käypiä arvoja, joiden maakunnittaiset arvot saatiin Verohallinnon ohjeesta vuodelle 2016 (Varojen
arvostaminenperintöͲjalahjaverotuksessa).

Verokertymävaikutukset
Metsälahjavähennysmallissaverokertymävaikutukseteivätrealisoiduheti,vaanviipeellähuojennukͲ
sen tultua voimaan. Järjestelmän alkuvuosina huojennukseen oikeutettuja metsätilan omistajavaihͲ
doksia tulisi tavanomaista enemmän, koska nykyinen perintöͲ ja lahjaverokäytäntö ja sukupolvenͲ
vaihdoshuojennuksenodottaminenovatviivästyttäneetsukupolvenvaihdoksiajaomistusonvaihtuͲ
nutvastapääosinperintöinä.VaikutuskuitenkintasaantuneeviidenͲkymmenenvuodenjälkeenvaͲ
kiintuentietylletasolle.
Koska lahjaverovähennyksen saa puunmyyntitulosta ja sille on asetettu vuotuinen enimmäisͲ
määrä, vähennys kasvaa hitaammin suhteessa metsätilan omistajanvaihdoksiin ja jakaantuu järjesͲ
telmänalussauseammallevuodelle.Ajanmyötävaikutustasaantuujahuojennuksenmäärävakiintuu
tietylletasolle.
Sukupolvenvaihdoshuojennus nostaa metsätilojen sekä huojennuksen piiriin pääsevien että ulͲ
kopuolellejäävientilojenkäypiäarvoja.MetsälahjavähennysonherkkämetsätilojenarvojennousulͲ
le,jasevähentäävähennyksestäaiheutuvantuenmäärää.
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9. Metsäveromuutokset ja metsätilamarkkinat
Harri Hänninen ja Jussi Leppänen, Luke

9.1. Johdanto
MaanmittauslaitoksenkauppahintatilastojenmukaanvähintäänyhdenhehtaarinmetsämaatakäsitͲ
täviä kiinteistökauppoja tehtiin vuosina 2010–2014 keskimäärin noin 6900 kappaletta vuosittain.
Metsäänäissäkaupoissavaihtuihiemanvajaa200000hehtaaria.Vainosakaupoistatehtiinvapailla
markkinoilla,sillävaltaosametsämaastavaihtoiomistajaasukulaistenkesken.TarkkaatietoakilpailͲ
lunmarkkinavaihdonosuudestaeiole,muttajulkisestakeskustelustapäätellenmetsätilojenkysyntää
olisi tarjontaa enemmän. Tämä näkyy myös puhtaiden, pelkästään metsämaata käsittävien metsäͲ
kiinteistöjen hintakehityksessä: hinnat ovat nousseet yli kahdenkymmen vuoden ajan (Hänninen ja
Leppänen2016).Ongelmiaeisiisvaikuttaisiolevanmetsätilojenkysynnässävaantarjonnassa.
Kansallisenmetsästrategian2025(2015)tavoitteenaonaktiivisenjayritysmäisenmetsätalouden
lisääminen ja tilakoon kasvattaminen sekä sellaisen metsänomistusrakenteen aikaansaaminen, joka
tukeemetsienaktiivistakäyttöä.NämätavoitteetonotettumyöspääministeriSipilänhallitusohjelͲ
maan (Ratkaisujen Suomi, 2015), jonka tavoitteena on metsätilakoon kasvattaminen tavoitteena
yrittäjämäinenmetsätaloussekämetsienhyvähoito.
MahdollisinakeinoinahallitusohjelmassaesitetäänsukupolvenvaihdostenedistämistäsekämetͲ
sävähennyksenlaajentamistaja/jatuloutuksenpoistoasekäyrittäjävähennystämetsänomistajilleja
perikuntienelinkaarennopeuttamista.Kaavailluillametsäveromuutoksillaonväistämättävaikutuksia
myös metsätilamarkkinoihin. Osa niistä on halutunlaisia, mutta osa vaikutuksista voi olla myös eiͲ
toivottuja.
Seuraavassa tarkastellaan metsälahjavähennystä, yrittäjävähennystä, metsävähennystä ja kuoͲ
linpesienpurkamistametsätilamarkkinoidenkannalta.Muitakeinoja,joillavoitaisiinaktivoidametsäͲ
tilamarkkinoita,ontarkasteltutoisaalla(HänninenjaLeppänen2016).

9.2. Metsälahjavähennys metsätilan saajille
Hallituksen esitysluonnoksen (Vanhanen 2016) mukaan metsälahjavähennys on lahjaksi saadun
metsätilan maksetun lahjaveron pohjalta myönnettävä vähennys metsätalouden puhtaasta
pääomatulosta. Se on kohdennettu metsämaan verotusarvon pohjalta määritettyä minimikokoa
suurempien metsätilojen omistajajille tavoitteena kannustaa elinaikaisiin sukupolvenvaihdoksiin.
Lisäksitavoitteenaonlisätämetsienhakkuita,sillähuojennuksensaapuunmyyntitulonverotuksessa.
Se,missämäärinmetsälahjavähennykselläonvaikutuksiametsänomistusͲjametsätilarakenteeͲ
seensekämetsätilamarkkinoihin,riippuusiitä,kuinkalaajaonsepotentiaalinenjoukko,jotasekosͲ
kee ja toisaalta siitä, kuinka houkuttelevaksi metsänomistajat kokevat metsälahjavähennyksen. Jos
kynnys huojennuksen piiriin pääseville nostetaan kovin korkeaksi, potentiaalisten hyötyjien joukko
jää pieneksi, eivätkä vaikutukset liioin kokonaisuutena ole suuria. Samoin jos huojennuksen hyöty
mitoitetaanvaatimattomaksisuhteessa15vuodenkarenssiinjasenrikkomisestaaiheutuvaansankͲ
tioon,huojennuksenhoukuttelevuusjäävähäiseksi.
Onselvää,ettämetsälahjavähennyksellätuleeolemaanvaikutuksiametsäkiinteistömarkkinoille.
Kunmetsälahjavähennyksenhyödyntäminenedellyttää,ettäoleellinenosa(90%)lahjaksisaadusta
metsätilakokonaisuudestasäilyylahjansaajanomistuksessa15vuotta,ainakinrunsaspuustoisempien
metsätilojen tarjonta vapailla markkinoilla vähenee. Vähäpuustoiset metsätilat, joilla huojennusta
olisimahdollistakäyttäähyvinrajoitetusti,sensijaansaattavattullamarkkinoille,kutenaiemminkin.
Metsälahjavähennys tarkoittaa käytännössä myös sitä, että metsäomaisuus pysyy entistä lujemmin
suvun piirissä, sillä metsän lahjoittaminen sukulaispiirin ulkopuolisille tuskin tulee olemaan kovin
yleistä.
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Koska huojennus koskee vain lahjoja eli elinaikaisia luovutuksia, se tulee ehkäisemään kuolinͲ
pesien hallinnoimien metsätilojen muodostumista. Sitä, missä määrin kuolinpesien metsätiloja on
tullut tarjolle vapaille markkinoille, ei tiedetä, joten tältä osin vaikutusta metsätilamarkkinoihin on
mahdotonarvioida.Todennäköisestivaikutuseiolesuuri,sillämetsälahjavähennyspoistaisimarkkiͲ
noilta lähinnä sellaisia potentiaalisia kuolinpesiä, joista löytyy ainakin yksi metsätilan hoidosta kiinͲ
nostunut jäsen. Metsää nimittäin tuskin annettaisiin lahjaksi sellaiselle henkilölle, jolla omistaja ei
näe halua ja kykyä hoitaa ja hallita metsätilaa. Tällaiset (aktiiviset) kuolinpesämetsät tuskin olisivat
tulleetmarkkinoille.
Metsälahjavähennys,–kutenmikätahansametsätilojensukupolvenvaihtohuojennus–tuleeväͲ
hentämäänmetsätilojentarjontaavapaillamarkkinoilla.Koskaentistäsuurempiosametsämaastajää
vapaiden markkinoiden ulkopuolelle, kysyntäpaine markkinoilla olevia metsäkiinteistöjä kohtaa
lisääntyy, mikä tulee nostamaan metsätilojen hintaa. Kysyntäpainetta nostaa myös se, ettei
metsälahjavähennyksenkäyttäminenolesidottulahjaksisaaduillametsätiloillatehtyisiinhakkuisiin,
vaanvähennyksensaamyöslisämaiksihankituiltametsätiloiltatehdyistäpuukaupoista.Näinlahjan
saaneen kannattaa hankkia lisää metsää, käyttää metsälahjavähennys 15 vuoden kuluessa, jonka
jälkeen on vielä käytettävissä ostetuista metsätiloista saatu metsävähennyspohja. Kovin yleistä se
tuskin tulee olemaan, sillä lahjaveron maksaminen leikkaa lahjan saaneen metsänomistajan
likviditeettiä.Velkarahallahankintaataasrajoittaase,ettäpankeillemetsätilanvakuusarvoonnoin
puoletkäyvästähinnasta.
Se, kuinka paljon metsäkiinteistöjen käyvät hinnat nousevat metsälahjavähennyksen johdosta,
riippuu siitä, kuinka houkuttelevaksi metsänomistajat kokevat huojennuksen, toisin sanoen, kuinka
moni metsänomistaja päätyy lahjoittamaan metsän tai tekemään lahjanluontoisen kaupan. Jossain
määrin metsälahjavähennys tulee kuitenkin vaikeuttamaan laajentumishaluisten metsänomistajien
mahdollisuuksiahankkialisämetsää.

9.3. Yrittäjävähennys metsätalouden harjoittajille
Yrittäjävähennystarkoittaa,ettäyksityistenelinkeinonharjoittajienelitoiminimien,henkilöyhtiͲ
öiden (avoimet ja kommandiittiyhtiöt), sekä maatalousyrittäjien ja metsänomistajien verotuksessa
veronalaiseksikatsotaantuloksestavain95prosenttianykyisen100prosentinsijaan.Kyseessäonsiis
viidenprosentinverokannustinyrittäjille.Taustallaonajatus,ettänäidenyritysmuotojenverotusei
oleenäätasapuolistaosakeyhtiöidenkanssavuonna2014tehdynpääomaveronkorotuksen(30%ї
30–34%)jaosakeyhtiöidenyhteisöveronlaskun(24,5%ї20%)vuoksi.
Sillä,tarkoitetaankohallitusohjelmassa(RatkaisujenSuomi,2015)yrittäjämäistävaiyritysmäistä
metsätaloutta,onpienivivahdeͲero.YrittäjäonomallatyölläänjakäytössäänolevillapääomillatuloͲ
jajatoimeentuloaanhankkivahenkilö.Yritystaasonyrittäjän,yrittäjientaiyritystenomistajienväliͲ
ne organisoida työ ja pääoma tulojen hankkimiseksi. Monessa muussa maassa yrittäjämäinen tai
yritysmäinenmetsätalouseiedesolisimielekäskysymys,koskametsätalousitsessäänonelinkeinoͲ
toimintaa.Suomessametsätalousonhaluttupääsääntöisestirajatapääomatulojenlähteeksi.EsimerͲ
kiksimetsänomistustavanomaisessayritysmuodossakaaneiSuomessayksinäänteemetsätaloudesͲ
tasellaistayritystoimintaa,mikäoikeuttaisiyrityksensukupolvenvaihdoshuojennukseen.
Koska yrittäjävähennys on tarkoitettu nimensä mukaisesti yrittäjille, kriittiseksi kysymykseksi
nousee, milloin metsänomistajan metsätilallaan harjoittama metsätalous on luonteeltaan yrittäjäͲ
mäistä. Vähennystä on nähty vaikeaksi perustella kaikille metsänomistajille, sillä muut Suomessa
pääomatulojenhankkijoiksimääritellyttulonsaajat,kutenesimerkiksiasuntojenvuokraajat,voisivat
katsoamyösheidänansaitsevanyrittäjävähennyksenvuokratuloistaan.
Yrittäjämäisen metsätalouden määrittely hallinnollisesti soveltamiskelpoisella ja tasaͲarvoisella
tavalla on koettu vaikeaksi. Yhtenä vaihtoehtona on usein esitetty maatalousyrittäjän eläkelain
(MYEL) mukaista pakollista vakuuttamisvelvollisuutta. Metsiä koskeva vakuutus on käytännössä paͲ
kollinenkaikillemaanviljelijöilletilakoostariippumattajaperiaatteessaniillemetsänomistajille,joilla
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onmetsäätiettyvähimmäismäärä(EteläͲSuomi50ha,KeskiͲSuomi75hajaPohjoisͲSuomi100ha).
Lisäksiedellytetään,ettämetsänomistajatekeeitsemetsätöitätilallaan.PintaͲalarajojentarkoituson
olla ohjeellisia, kun muuta perustetta ei esitetä vakuutuksen edellyttämän vähimmäistyötulovaatiͲ
muksen(3780€/vuosi)täyttymisestä.
Siten mainituista perustyötulon hehtaarimääristä huolimatta MYELͲlaki on työtulon suuruuden
suhteenhyvinjoustava,sillälainmukaan:”Kasvullisenmetsämaantyötulomääritellään1momentisͲ
sa[hehtaarienperusteella]tarkoitettuaperustyötuloasuuremmaksi,josmaatilataloudenharjoittaja
osallistuu tavanomaista suuremmassa määrin metsän hakkuutöihin, on erikoistunut metsätalouden
harjoittamiseen,panostaatavanomaistaenemmänmetsänhoitoon,josmaatilataloudenharjoittajan
työpanos viljelmän metsätaloudessa muuten on tavanomaista suurempi tai muu näihin verrattava
syy niin edellyttää.” Jos metsänomistaja tekee tilansa metsätyötä laskennallista määrää enemmän,
pakollisen vakuutuksen kriteerit täyttyvät siten laissa mainittuja metsäpintaͲaloja pienemmilläkin
tiloilla.Metsässä tehdystä työstä karttuu lisää työtuloa 100 euroa päivässä.
PakollisenMYELͲvakuutuksenvakuutusmaksuonalarajallaanhiemanvajaa520euroavuodessa.
Mitäenemmäntyötuloaon,sitäsuurempimaksuon.MaksuonmetsätaloudenverotuksessavähenͲ
nyskelpoinenjavaihtoehtoisestiseonvähennyskelpoinenmyöshenkilönansiotuloverotuksessa.
MYELͲvakuutusvelvollisuuskriteeri sopisi yrittäjämäisen metsätalouden tavoitteeseen sikäli hyͲ
vin,ettämetsänomistajaitseilmoittaahankkivansaomallatyölläänmetsästätulojajamaksaatästä
työstä yrittäjämaksut. Näin hän itse päättäisi, onko hänen metsätaloutensa yrittäjämäistä vai ei, ja
kannattaisiko vakuutus ottaa pelkästään verohuojennuksen takia. Metsänomistajan metsätilalla teͲ
kemästä vuotuisesta keskimääräisestä työmäärästä riittää metsänomistajan oma ilmoitus, eikä sitä
käytännössäkyetävalvomaan.Tämäonjärjestelmänheikkousjamahdollistaaväärinkäytökset.MutͲ
ta kysymys voisi olla perusteltavissa metsäpoliittisesti, jonka mukaan ei ole ratkaisevaa merkitystä,
tekevätkömetsänomistajatmetsätaloudentyötitsevaikäyttävätköpalveluja.
Koskavaltaosametsänomistajistahankkiitoimeentulonsapalkkatöistä,kyseessäolisisivutoimiͲ
nenyrittäjyys.Yritystoimintaonsivutoimista,jossemahdollistaakokoaikaisentyön(vähintään6kk
vuodessa)vastaanottamisensamanaikaisestiyritystoiminnankanssa.
Kuinkasuurijoukkometsänomistajiasittentäyttäisivakuutusjärjestelmäänperustuvankriteerin?
Pakollisen MYELͲvakuutuksen edellyttämän vähimmäistyötulon tuottavat metsähehtaarirajat ovat
varsinkorkeat,muttavähimmäistyötuloonpääseepienemmälläkinmetsällä,jostekeeitseriittävästi
metsätöitä. Jos oletetaan, että metsänomistaja tekisi ”vapaaͲajallaan” vuodessa metsätöitä keskiͲ
määrinkohtuullisetkolmeviikkoa,eli15työpäiväävuodessa,niinvähimmäistyötuloonriittäisiEteläͲ
Suomessametsää37hehtaaria,KeskiͲSuomessa46hehtaariajaPohjoisͲSuomessa61hehtaaria.NäͲ
mäpintaͲalarajatovathuomattavastipienemmätkuinperustulonmäärittämisessäapunaolevatlaisͲ
samainitutpintaͲalat.
NäidenminimipintaͲalaehdottäyttävientilojenlukumääräjaniidenjakautuminenpääͲtaisivuͲ
toimisellemaataloudenharjoittajillesekämetsätilanomistajilleonlaskettutaulukkoon9.1.MetsätiloͲ
jen lukumäärä alueittain perustuu Luken metsänmaan omistustilastoon (Torvelainen ja Leppänen
2014) ja muiden kuin maatalouden harjoittajien prosenttiosuus metsänomistajista Luken MetsänͲ
omistaja2010Ͳaineistostalaskettuihintuloksiin.

Taulukko 9.1. MYELͲkriteerit täyttävien maataloutta harjoittamattomien metsänomistajien määrä,
kunmetsänomistajatekeevähintään15päiväävuodessatöitätilansametsissä(luvutpyöristetty).
Alue
Metsää
Täyttääkriteerin
näistäeiharjoitamaataloutta
ha
kpl
%
kpl
EteläͲSuomi
ш37
39400
62
24400
KeskiͲSuomi
ш46
21100
61
12900
PohjoisͲSuomi
ш61
16100
76
12200
Yhteensä

76600
63
49500
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Kaikkiaanyrittäjävähennyksenpiiriinpääsisilähes50000metsätilanomistajaa,jotkaeivätharjoiͲ
tamaataloutta.Tämäonnoin23prosenttiamaatalouttaharjoittamattomistametsänomistajista.Kun
maataloutta pääͲ tai sivutoimisesti harjoittavia metsänomistajia, jotka saisivat yrittäjävähennyksen,
onkaikkiaannoin60000,vähennykseenoikeutettujenmetsänomistajiaolisinoin110000tilaa,mikä
onnoin40prosenttiakaikistametsääomistavistatiloista.
MYELͲkriteerinkäyttöäonkritisoitusillä,ettäverovelvollinenvoisisiinäitsevapaastimäärittää
verostatuksensa. Ongelmalliseksi se on katsottu siitä syystä, että verolainsäädäntö on luonteeltaan
pakottavaaoikeutta,jossatahdonvaltaisuudellaeivoiollasijaa(Vanhanen2016).
Yrittäjävähennyksellä voi olla vaikutusta metsätilamarkkinoihin. Vaikutus riippuu tässkin siitä,
kuinka laajaa metsänomistajajoukkoa se koskisi, mutta päinvastaisessa merkityksessä: mitä laajemͲ
paa joukkoa se koskisi, sitä vähäisempi olisi yrittäjävähenyksen vaikutus metsätilamarkkinoihin. Jos
taas yrittäjävähennyksen saaminen rajataan vain pieneen valittuun osaan metsänomistajia, se lisää
heidänmetsätaloudenharjoittamisenkannattavuuttasuhteessavähennyksenulkopuolellejääneisiin,
jaantaaheillepienenkannusteenhankkialisämaata.Näinyrittäjävähennyslisää,joskinvarsinpienelͲ
täosin,metsätilojenkysyntää.

9.4. Metsävähennyksen laajennus ja tuloutuksen poisto
Metsävähennyksessä on kysymys tuloverotuksen kohdistamisesta pääoman sijaan sen tuottoon,
jolloinosametsänvastikkeellisestahankintamenostavoidaanvähentääpuunmyyntituloverotuksesͲ
sa.Tämäkannustaisilaajentumishaluisiametsänomistajiahankkimaanlisämetsää,koskasekeventää
verotusta ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Toisaalta jos metsätilan myy muille kuin läͲ
hisukulaisille,myyntivoittoonlisätäänkäytettymetsävähennys,jolloinsetuloutuu.
Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa (Ratkaisujen Suomi, 2015) metsävähennyksen
laajentamiselle tarkoitettaneen kahta asiaa: toisaalta metsävähennyksen enimmäismäärän
korottamistanykyisestä60prosentista,toisaaltametsävähennysoikeudenlaajentamistakoskemaan
myös yritysmuotoisia metsänomistajia, kuten osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja henkilöyhtiöitä. Lisäksi
hallitusohjelmassaehdotetaanharkittavankäytetynmetsävähennyksentuloutuksenpoistamista.
Metsävähennystä on muutettu oleellisesti kerran, vuonna 2008, jolloin metsävähennysoikeus
laajennettiin koskemaan kaikkia saman metsänomistajan metsätiloja, ei vain hankinnan kohteena
ollutta metsäkiinteistöä. Samalla metsävähennyspohja nostettiin 60 prosenttiin metsätilan
vastikkeellisesta arvosta ja vuosittainen vähennysmäärä enintään 60 prosenttiin metsätalouden
pääomatulosta. Lisäksi muutettiin sitä periaatetta, jolla metsävähennys tuloutetaan metsää
myytäessä: käytetty metsävähennys tuli nyt lisätä luovutusvoittoon aikaisemman hankintamenosta
vähentämisensijaan.NäinhankintamenoͲolettamankäyttötodellisenhankintamenonsijastaeienää
poistanutmetsävähennyksentuloutumista(HänninenjaLeppänen2016).
Metsävähennyksenlaajennusvuonna2008onlisännytmetsäkiinteistöjenkysyntää,janäyttäisi
aikasarjamallinnuksen perusteella pääomittuneen metsän hintaan (Hänninen ja Leppänen 2016).
Näin metsävähennyspohjan edelleen laajentaminen lisäisi todennäköisesti edelleen metsätilojen
kysyntää,mikänostaisimetsänhintaa.MetsävähennyksenmetsätilojenhintaanostaneestavaikutukͲ
sestaonkuitenkinmetsäomistajienkeskuudessaerilaisiakäsityksiä(ks.Kiviranta2014).
Metsävähennyksen tuloutumisen laajentamisen olisi puolestaan tullut laskea metsän hintaa,
muttasenäyttäisijääneenvälittömästisaatavanhyödynvarjoon.Ehkäostajateivätoleosanneetsitä
ajatella,taisittenheilläonaikomussiirtäämetsänsukulaisluovutuksenaeteenpäin.ToisaaltayhteisͲ
metsientapauksessavähennyksentuloutumineneioleostajillekäytännössälainkaannäköpiirissä.
Metsävähennyksen tuloutuksen poisto vaikuttaisi pikemminkin metsätilojen tarjontaͲ kuin kyͲ
syntäpuolelle,muttatuloutuksenpoistosaattaisiedelleenpääomittuametsänostajienpitkänaikaväͲ
lin kannattavuusajattelun kautta metsän hehtaarihintaan. Lisäksi tuloutuksen poisto ei vaikuttaisi
ennenvuotta1993hankittujenmetsienluovutuksiinmillääntavoin.
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Toinentapalaajentaametsävähennystäolisilaajentaasenykyistäuseammilleomistusmuodoille
tai yhteisomistuksessa olevien osakkaiden tasolle. Nykyisellään metsävähennys koskee yksittäisiä
henkilöitä ja yhteisomistuksessa veroyhtymiä ja kuolinpesiä sekä yhteismetsiä siten, että metsäväͲ
hennys kohdistuu tilaan tai tilakokonaisuuteen, ja vasta sitä kautta yhteisomistuksessa yksittäiseen
omistajaan. Verotusyhtymissä osuuden vastikkeellinen saanto muodostaa metsävähennysoikeuden
kokoverotusyhtymätasolle,eliyksittäisenosakkaanvastikkeellisestasaannostahyötyvätkaikkiosakͲ
kaat.
Kuolinpesissä osuudesta tehty kauppa katsotaan irtaimen omaisuuden kaupaksi, jolloin metsäͲ
vähennysoikeuttaeimuodostu.MyöskäänyhteismetsässäosakkaidentekemätkaupatyhteismetsäͲ
osuuksistaeivätmuodostayhteismetsälletaiosakkaallemetsävähennysoikeutta.
Saattaisikin olla perusteltua muuttaa metsävähennyksen käsittely osakaskohtaiseksi, kuten
Ruotsinmetsäverotuksessa(LeppänenjaHänninen2015).TämäedistäisiveroyhtymäosuuksienhanͲ
kintaa sellaisilta osakkailta, jotka eivät toimi aktiivisesti veroyhtymässä. Lisäksi se kannustaisi jakaͲ
maankuolinpesiäjamuuttamaanneyhtymiksi.Tämäolisilinjassamyössensuhteen,ettämetsälahͲ
javähennystäonehdotettuosakaskohtaisenavähennyksenä.
Metsävähennysoikeuden laajentamisessa osakeyhtiöillä, osuuskunnilla tai henkilöyhtiöillä kanͲ
nattaa huomata omistusmuotojen erilainen aikajänne. Erillisen oikeushenkilötuloverovelvollisen,
kutenyhteisön(taiyhteismetsän)omistusaikaonuseinhuomattavastipitempikuinyksittäisenhenkiͲ
lön,jopa”ikuinen”.TällaisilleverovelvollisillemetsävähennysoikeudenmyöntäminenjohtaisilopulliͲ
senveroasteenalenemiseen,koskametsääeivälttämättäluovutettaisikoskaan.LisäksiyhteisöveroͲ
asteonjonykyisellään(20prosenttia)selkeästipääomatuloveroastetta(30–34prosenttia)alhaisemͲ
pi. Nämä yhdessä aiheuttaisivat merkittävän edun yhteisöille metsänomistajina ja samalla omistusͲ
muodonneutraliteetinvähenemisen.
SensijaanluonnollistenhenkilöidenomistamathenkilöyhtiötovattulonjakoyksikköinäajatukselͲ
taanlähelläverotusyhtymää,jotenniillemetsävähennysoikeudenpuuttuminenonselväverohaitta.
Laajennuksessatulisikuitenkinrajatapoisnehenkilöyhtiöt,joitakäytetäänoikeushenkilöidentulonͲ
jakoyhtiöinä, toisin sanoen se koskisi vain luonnollisten osakkaiden omistamia henkilöyhtiöitä (AnͲ
dersson2011).
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisen metsävähennyksen laajentaminen tai tuloutuksen
poisto saattaisivat olla mahdollisia de minimis –säädösten rajoissa, mutta on kyseenalaista johtaisiͲ
vatko ne toivottuun lopputulokseen. Sen sijaan metsävähennyksen laskentaperiaatteen muuttamiͲ
nen osakaskohtaiseksi olisi perusteltua verotusyhtymän ja uusina yhtiömuotoina henkilöyhtiöiden
(avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) osakastasolle, jolloin se muuttaisi osakkaiden välisten metsätilan
osuuksienkauppaaoikeudenmukaisemmaksijasitäkauttalisäisiosuuksienkauppaa.SamallaselisäiͲ
si kannustimia muuttaa kuolinpesiä verotusyhtymiksi. Muissa tapauksissa laajentaminen tavalla tai
toisella todennäköisesti lisäisi ostajien maksukykyä ja kysyntää enemmän kuin se mahdollisesti vaiͲ
kuttaisimetsätilojentarjontaan.

9.5. Kuolinpesien elinkaaren nopeuttaminen
Hallitusohjelman toimintasuunnitelman kärkihankkeeseen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä
sisältyviintoimenpiteisiinsisältyymaininta”nopeutetaanperikuntienelinkaarta”.TaustaͲajatuksena
onilmeisestise,ettäkuolinpesienverotustamuuttamallaluotaisiinverotuksellinenkannustinpurkaa
kuolinpesä.Taustallaonnäkemyssiitä,ettäkuolinpesätolisivatkeskimäärinmuitametsänomistajia
passiivisempiametsienkäytössämuunmuassatilanhoidostaosakkaidenkeskenvallitsevienerimieliͲ
syyksienvuoksi.Kuolinpesässäpäätöksetedellyttävätjäsentenyksimielisyyttä,jotaeiainasaavuteta.
Jospassiivisetkuolinpesätsaataisiinpurkautumaan,sevoisilisätämetsätilojenmarkkinatarjontaa.
Omistajan kuolinvuonna kuolinpesää verotetaan samoin kuin vainajaa olisi verotettu. KuolinͲ
vuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesällä voi olla
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ansioͲjapääomatulojasekäelinkeinostajamaataloudestasaatuajaettavaayritystuloa,jokajakautuu
pääomatuloonjaansiotuloon.
Ansiotulojenverotus–esimerkiksijaettavanyritystulonansiotuloͲosuudenverotusͲonprogresͲ
siivista.Kuolinpesiä,joillaonansiotuloja,onuseinedullistapitääjakamattaerillisverotuksestaansioͲ
tuloverotuksessa tulevan progressiohyödyn vuoksi: jos pesä jaetaan, ansiotulot tulevat verotetuksi
toimintaajatkavanosakkaantulonaosanahänenkokonaisansiotulojaan,jolloinverotusprogression
vuoksinousee.
Elinkeinotoimintaa harjoittavaa kuolinpesää verotetaan kuitenkin erillisenä verovelvollisena
kolmeltakuolinvuottaseuraavaltavuodeltajasenjälkeenyhtymänä.YhtymäntulosjaetaanverotetͲ
tavaksiosakkaidentulonaniidenosuuksienmukaan,jotkaheilläonyhtymäntuloon.OsakkaanansioͲ
tuloͲosuusyhtymästälisätäänhänenhenkilökohtaisiinansiotuloihinsa:ansiotuloverotuksenprogresͲ
sioetupoistuu.
Kuolinpesänerillinenverovelvollisuuspäättyy,kunkuolinpesäjaetaan.Jososakkaitaonvainyksi,
omaisuudenkatsotaansiirtyvänosakkaallesilloin,kunkuolinpesäonselvitetty,yleensäperunkirjoiͲ
tuksenyhteydessä.
Ruotsissakuolinpesänansiotulojenverotusankaroituu3vuodenjälkeen,muttaSuomessaansioͲ
tulojenverotuksenkiristäminenkuolinpesienosaltaeitoimisi,silläkuolinpesienansiotulotmetsätaͲ
loudestamuodostuvatkäytännössäpelkästäänvainajankuolinvuonnataiaiemmintekemänhankinͲ
tatyönarvosta.Kuolinpesänlukuunosakkaansuorittamanhankintatyönarvostaverotetaanosakasta
itseääneikäkuolinpesää(Vanhanen2015).
Puunmyyntitulonverotuksenkiristämiselläolisivaikutuksia,muttasekohdistuisiepätarkoitukͲ
senmukaisestipelkästäänaktiivisiinkuolinpesiin,jotkatekevätpuukauppaa.Kuolinpesienverotuksen
kiristäminen olisikin omiaan johtamaan puuta myyvien kuolinpesien metsäomistusten pirstoutumiͲ
seen metsäpoliittisten tavoitteiden vastaisesti, jollei tila perinnönjaon jälkeen säily osakkaiden yhͲ
teisomistuksessataitilaamyydä(Vanhanen2015).
Metsääsuhteellisenpaljonomistavillaaktiivisillakuolinpesilläpääomatulonprogressiivuus(30%
30000euroonsaakkajasenylittävältäosin34%)voikuitenkinmuodostaajonykyiselläänsyynpurͲ
kaa kuolinpesä. Jos kuolinpesällä on puun myyntituloa runsaasti, kuolinpesä kannattaa purkaa ja
jatkaatoimintaaesimerkiksiperillistenyhteisomistuksessa,jollointulotjakautuvatuseallesaajalleja
progressiovoidaanvälttäätaiainakinsenvaikutustalieventää(Vanhanen2015).
Vanhasen(2015)mukaanluontevakeinokuolinpesienverotuksenkehittämiseen,olisilaajentaa
nytvainelinkeinotoimintaaharjoittaviinkuolinpesiinsovellettavaayhtymäverotuskoskemaankaikkia
kuolinpesiä.Näinpoistettaisiinansiotulojenverotuksenprogressioedustaaiheutuvakannustinpitää
kuolinpesäjakamattapelkästäänverotuksellisistasyistä.Tälläkintoimenpiteelläolisikuitenkinvarsin
vähäinen vaikutus, koska metsätilaͲkuolinpesillä ei yleensä ole ansiotuloja toisin kuin esimerkiksi
maatalouttaharjoittavillakuolinpesillä.
Toinen tapa kiristää kuolinpesien verotusta, olisi karsia niiltä metsätalouteen kohdistuvia veͲ
roetuja, esimerkiksi oikeus metsävähennykseen ja menovaraukseen. Näissäkin tapauksissa vaikutus
kohdistuisivainmetsätalouttaaktiivisestiharjoittaviinkuolinpesiin,koskapasiivisillaeioletoiminnasͲ
taaiheutuviatulojajakuluja.
Yhteenvetonavoidaantodeta,ettäpassiivistenmetsätilaͲkuolinpesienelinkaarenlyhentäminen
verokeinoin on miltei mahdotonta, sillä verotoimenpiteillä on vaikutusta vain, jos kuolinpesällä on
tuloja.Vaikutusonlisäksisitäsuurempi,mitäenemmäntulojaon,jotenverosanktiokohdentuisipasͲ
siivisten sijaan ankarimmin aktiivisiin. Samoin on laita menojen vähennyksiin liittyvien veroetujen
poistamisessa. Vaikutukset olisivat päinvastaisia kuin halutut. Lisäksi kuolinpesien verotuksen kirisͲ
täminen toimialakohtaisesti, vain metsätilojen osalta, olisi neutraalisuusͲ ja tasavertaisuusnäkökulͲ
mastaongelmallista.
Lisäksi on huomattava, että verojärjestelmä kannustaa jo nykyisellään aktiivista metsätaloutta
harjoittavienkuolinpesienmuuttamista verotusyhtymiksi.Ensinnäkinyhtymäntappiotvoivähentää
joverovuonnaosakkaidenhenkilökohtaisessapääomaͲtaiansiotulojenverotuksessa,kuntaaskuoͲ
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linpesässätappiotjäävätvähennettäväksikuolinpesänmyöhemmistävoitollisistatuloksista,josniitä
syntyy kymmenen vuoden kuluessa. Toiseksi yhtymän osuuden ostosta syntyy metsävähennyspohͲ
jaa,muttakuolinpesäosuudenostosta,jokaonirtaimenomaisuudenkauppaa,sitäeimuodostu.VasͲ
taavasta syystä kuolinpesäosuuden voitollisesta myynnistä joutuu maksamaan luovutusvoittoveroa,
vaikkalähisukulaistenluovutusvoittoverovapausmuiltaosintoteutuisi.
Verokannusteilla tai Ͳsanktioilla metsätaloudellisesti passiivisia kuolinpesiä on jokseenkin mahͲ
doton saada purkautumaan markkinoille. Sen sijaan metsälahjavähennys, joka kannustaa elinaikaiͲ
seenmetsätilanluovutukseen,ehkäiseeosaltaanmetsääomistavienkuolinpesienmuodostumista.

9.6. Yhteenveto
Metsälahjavähennys, yrittäjävähennys, metsävähennys ja kuolinpesien purkaminen kohdistuvat viiͲ
memainittua lukuun ottamatta kaikki kysyntäpuolelle, jossa metsätilamarkkinoilla ei ole ongelmia.
Metsätaloudellisesti passiivisten kuolinpesien purkaminen verokeinoin taas on jokseenkin mahdoͲ
tonta,kutenedelläonosoitettu.
Metsätilojen markkinatarjontaa lisäisi todennäköisesti selvimmin luovutusvoittoveron huojenͲ
nuksenlaajennustietyin ehdoinmyösmuillekuinlähisukulaisille(Hänninen jaLeppänen 2016).EuͲ
roopan unionin komissio katsoisi kuitenkin todennäköisesti tällaisen valikoivan huojennuksen, joka
kohdistuisivainmetsätaloudentoimialaan,kielletyksitoimintatueksi.EnnakkotapauslöytyymaataloͲ
uspuoleltavuodelta2010,jolloinpeltomaankaupoilleyritettiinsaadaluovutusverovapautta.OnvarͲ
sintodennäköistä,ettäkomissiosuhtautuisimetsäpuolellekohdistettuihinluovutusvoittoverotuksen
huojennuksiinsamankaltaisestikuinpeltomaankaupanluovutusvoittoveronhuojennusesitykseen.
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10. Muut verotukselliset ehdotukset
Jussi Leppänen, Luke

10.1. Maksettujen puunhankintamenojen vähennyskohta
Edellisissä luvuissa esitellyissä tarkasteluissa päähuomion kohteena ovat olleet sukupolvenvaihͲ
doshuojennukset ja yrittäjävähennys. Näiden lisäksi metsäverotuksessa voisi olla syytä tehdä myös
muita muutoksia, jotka eivät sisällä tukielementtiä, mutta parantaisivat verotuksen kohdistumista
oikeisiintuloihinjaparantaisivatverotuksenjohdonmukaisuuttajaneutraalisuutta.Lisäksinykyinen
puunmyyntituloverotusonsuunniteltuparhaitenmetsätaloudentyötulkopuolisellateettävällesopiͲ
vaksi.Metsätalouttaelinkeinonaanharjoittavillejaomatoimisestimetsätaloudentöitätekevilleseon
tietyiltäosinhyvinkinkankeajärjestelmä.SeuraavassakäydäänläpijoitakinselvimpiämetsäverotukͲ
sessaoleviaepäkohtiajaesitetäänniihinparannusehdotukset.
Ensimmäinen parannusehdotus koskee metsätalouden veroilmoituslomakkeella (2C, liite 10.1)
maksettujenpuunhankintamenojenvähennyskohtaa.Nykyäännämämenotvähennetäänpääasiassa
kohdassa ”muut vuosimenot”, mikä vääristää metsätalouden pääomatulon laskentaa ja edelleen
esimerkiksi metsävähennyksen suuruutta. Parempi ratkaisu olisi vähentää maksetut puunhankintaͲ
menotaikaisemminyhdessähankintatyönarvonkanssa(kuva10.1).


Kuva10.1.Maksettujenpuunhankintamenojenuusivähennyskohta.

10.2. Metsätalouden pääomatulojen jaksotus
Metsäverotuksessa ei tällä hetkellä ole tulojen – ja sitä kautta edelleen tuloksen –
jaksotusmahdollisuutta,vaikkavaltaosallametsätiloistamyydäänpuutatyypillisestiharvemminkuin
vuosittain. Vuosittaiset myyntimäärät ja edelleen myyntitulot voivat myös vaihdella huomattavasti.
Tulotovatsitenpääsääntöisestimuodostuneetmyyntivuosiapidemmälläaikavälillä,mikäedellyttäisi
myyntitulojen jaksotusta. Koska puut myydään vasta myyntikelpoisina, eikä ”valmistusta
aloitettaessa” esimerkiksi istutusvaiheessa, myyntituloja on mahdotonta tietää täsmällisesti
etukäteen. Käytäntöön sopivaksi vaihtoehdoksi jää toteutuneiden puunmyyntitulojen jaksotus
myyntivuotta pidemmälle ajanjaksolle. Tämä täyttää täsmällisen verotuksen ja tulojen jaksotuksen
tavoitteet,olkoonkinettäjaksotustehdäänvastamyyntitapahtumanjälkeen.
Aikaisemmin puun myyntituloverotuksessa myyntitulojen jaksotus ei ollut aivan välttämätöntä,
kun tulot luettiin kiinteällä pääomaveroasteella verotettaviksi pääomatuloiksi. Pääomatulojen
verotusmuuttuikuitenkinvuodesta2012alkaenprogressiiviseksi.Useissamaissapuunmyyntituloja
verotetaanosanaansiotuloja,jolloinverotuksenprogressioonollutvaikuttavanatekijänäjopitkään
jatulojentaituloksenjaksottamistarvejaͲperusteonollutselkeämminhavaittavissakuinSuomessa.
Esimerkiksi Ruotsissa metsätalouden tulosta voidaan jaksottaa usein eri tavoin tuleville vuosille
(LeppänenjaHänninen2015).
Tästä syystä olisi perusteltua lisätä metsäverotukseen tulojen tai tuloksen
jaksottamismahdollisuus.Ehdotuksenmukaanjaksotustehtäisiintuloista,joihinonotettuhuomioon
nykyisenmetsätalouden2CͲveroilmoituksenkohdat1–4.Näistätuloistaosa,esimerkiksikorkeintaan
80 prosenttia, tulisi voida siirtää jaksotusvarauksena tuleville verovuosille. Varaus olisi tuloutettava
esimerkiksi viimeistään kymmenentenä vuotena varauksen tekemisestä. Nykyisestä
menovarauksesta voitaisiin tällöin luopua, mutta tuhovaraus säilytettäisiin. Metsätalouden
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pääomatulot tulisivat nyt määritellyksi metsäveroilmoituksessa jaksotusvarauksen jälkeisenä
metsätaloudenkatteena,nykyisenveroilmoituksenkohtien4ja5välissä(kuva10.2).


Kuva10.2.Jaksotusvarausjasenpaikkametsäveroilmoituksessa.

10.3. Metsävähennyksen ja mahdollisen metsälahjavähennyksen
laskenta ja vähennyskohta
Metsävähennys ja esitetty mahdollinen metsälahjavähennys (lahjaverotuksen tuloverohyvitys, tai
laajempi perintöͲ ja lahjaverohyvitys) perustuvat aina metsänomistajahenkilön sijoitukseen tai
lahjaverotukseen. Siksi nämä vähennykset tulisi voida tehdä henkilökohtaisina, kuten myös
metsälahjavähennyksenosaltaesitetään.Metsävähennyksenosaltahenkilökohtaisuuseikuitenkaan
toteudu veroyhtymissä, vaan yhden osakkaan sijoitus tulee kaikkien osakkaiden hyödyksi
verotuksessa.Tästäsyystämetsävähennyksenlaskentatulisimuuttaahenkilökohtaiseksi.
Tällöin metsävähennyksen suuruus laskettaisiin kuvassa 10.2 esitetyistä metsätalouden
jaksotetuista pääomatuloista, mutta vähennystä ei tehtäisi heti näiden jälkeen. Vähennyksen
laskennan peruste olisi siten toinen kuin varsinainen vähennyskohta. Yhteisomistuksessa vähennys
laskettaisiin metsänomistajahenkilön osuutena metsätalouden jaksotetuista pääomatuloista.
Esimerkiksi jos jaksotetut pääomatulot ovat 10000 euroa ja osakkaita on neljä samansuuruisin
määräosin, yksittäiselle osakkaalle kohdistuva metsävähennys voitaisiin tehdä 2500 euron tuloͲ
osuudesta.Tästä60prosenttiaolisi1500euroa.
Metsävähennys vähennettäisiin vasta tilakohtaisesti lasketun metsätalouden puhtaan
pääomatulon jälkeen siitä tuloͲosuudesta, joka kohdistuu metsävähennykseen oikeutetulle
osakkaalle.Josmetsätaloudenpuhdastuloolisi6000euroa,jayhtymänosakkaitaneljä,osakkaiden
osuudet olisivat 1500 euroa. Kun yksi osakkaista voi tehdä metsävähennyksen, hänen lopullinen
metsätalouden puhdas pääomatuloͲosuutensa olisi nolla euroa. Näin ollen lopullinen,
metsävähennyksenjälkeinenmetsätaloudenpuhdastulomuodostuisierisuuruisiksiyhtymänkullekin
osakkaalle. Mikäli metsänomistajia on vain yksi, verotus ei muuttuisi nykyisestä, koska
metsävähennyksen peruste määriteltäisiin samasta kohdasta kuin aikaisemminkin, vain varsinainen
vähennyskohta muuttuisi. Tosin on syystä huomata, että edellä tehdyt esitykset maksettujen
hankintamenojenvähennyskohdastasekämetsätaloudenpääomatulojenjaksotuksestamuuttaisivat
myösmetsävähennyksenlaskentaa.
Myös ehdotetun hallituksen esitysluonnoksen (Vanhanen 2016) metsälahjavähennyksen
laskentaa kannattaisi muuttaa. Vähennys ehdotetaan nyt tehtäväksi metsätalouden puhtaasta
tulosta, ja korkeintaan metsätalouden puhtaan tulon suuruisena. Ratkaisu täyttää perustellun
tavoitteen, jonka mukaan metsälahjavähennys on henkilökohtainen vähennys. Tämä saattaa
kuitenkin houkutella siihen, että kaikki menot ja poistot ennen metsätalouden puhdasta
pääomatuloa minimoidaan mahdollisimman suuren metsälahjavähennyksen tekemiseksi. Se
heikentäisi metsänhoidon tasoa, kun metsänhoitomenot pyritään minimoimaan
metsälahjavähennyshyödynmaksimoimiseksi.Näinollenmyösmahdollinenmetsälahjavähennyksen
perusteolisisyytälaskea–muttaeivielätehdävarsinaistavähennystä–jaksotetustametsätalouden
puhtaasta tulosta, eli laskentaperusteen tulisi olla samassa kohdassa kuin edellä esitetyllä
metsävähennykselläkin.
Koska molemmat vähennykset, sekä metsävähennys että metsälahjavähennys, olisivat nyt
henkilökohtaisia, tulisi päättää näiden keskinäinen vähennysjärjestys. Perustellusti
vähennysjärjestyksen tulisi olla ensin metsävähennys ja vasta sen jälkeen metsälahjavähennys.
Metsälahjavähennys voisi olla korkeintaan jaksotetun metsätalouden pääomatulon, josta on ensin
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vähennetty metsävähennys, suuruinen. Tämän jälkeen tulisivat nykyisen veroilmoituksen kohdat 6Ͳ
14, joiden perusteella lopullinen metsätalouden puhdas tulo voisi olla metsälahjavähennystä
käyttävälletappiollinenkin.

10.4. Muita metsäverotuksen ongelmakohtia
Metsäverotuksessaonmyösjoitakinmuitakohtia,joihinolisisyytäkiinnittäähuomiota.Helpoimmin
ratkaistavissa olisi 200 euron menojäännöksen kertapoiston rajoituksen korotus. Se on hyvin
alhainen verrattuna muihin toimialoihin, joilla käytetään jopa monikertaisia kertapoistoja.
Rajoituksen pienuus heikentää monien investointien kannusteita ja aiheuttaa hallinnollisia
kustannuksiapitkittämällätarpeettomastipoistoaikoja.
Vaikeammin ratkaistavat kysymykset liittyvät metsätalouden pääomaͲ ja ansiotuloͲosuuksiin
sekä tulolähdejakoon (ks. Leppänen ja Hänninen 2015). Esimerkiksi metsänvuokrauksen verotus on
nykypäivänä tulolähteeltään maataloustuloa ja nettovarallisuuden puuttuessa edelleen ansiotuloa.
Käytännössä tätä kierretään muuntamalla hallintaoikeuden luovutussopimuksia esimerkiksi tukiͲ tai
kauppasopimuksiksi. Näin toimitaan esimerkiksi suojelusopimusten suhteen. Muutoin
metsätaloudesta ei ole mahdollista saada ansiotuloa kuin verollisen hankintatyön kautta, vaikka
metsänhoitotyöt työllistävät metsänomistajia nykyään jopa hankintahakkuita enemmän. Lisäksi
erilaisetvuositoimettyöllistävätmetsänomistajia.
Vaikka metsätaloutta harjoitetaan usein jonkin muun ansiotoiminnan ohessa, ansioͲ ja
pääomatuloͲosuuksien suuremmalla valinnanvapaudella saattaisi olla osaltaan mahdollista hallita
metsätalouden tukien vähenemisestä aiheutuvia haittoja. Esimerkiksi metsätalouden tuloista
riippuvaisilla metsänomistajilla ansiotuloͲosuus keventäisi metsätalouden verotusta ja lisäisi
kannusteitakäyttääenemmänomaatyöaikaametsätalouteen,esimerkiksimetsänhoitoon.
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Liite 10.1 Metsätalouden 2 C-lomake, 1. sivu
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11. Johtopäätökset
Harri Hänninen ja Jussi Leppänen, Luke

Suomenyksityismetsänomistustaluonnehtiivarsiniäkäsomistajakuntajatilanomistajanvaihdosten
tapahtuminen pääosin suvun sisäisesti joko sukulaiskaupoin, perintöinä tai lahjoina. Metsätilan peͲ
rinnöksijättäneettailahjaksiluovuttaneetovatolleetkeskimäärin70–90Ͳvuotiaita.MetsänomistajiͲ
enikääntymiskehityksenarvioidaanjatkuvanväestönelinajanpidentyessä,jotenmetsätilatvaihtavat
vastaisuudessa omistajaa entistä iäkkäämpinä, jollei metsänomistajille synny riittäviä kannusteita
luopuametsäomaisuudestajoelinaikanaan.Tällävältettäisiinmyösse,etteimetsätilajäisiomistajan
kuoltuakuolinpesänhaltuuneräänlaiseenodottavaanvälitilaan.
Verotus on usein nähty yhtenä keskeisistä keinoista metsänomistusͲ ja metsätilarakenteeseen
vaikuttamisessa.MaatiloillajayrityksissäperintöͲjalahjaverotustaonhuojennettusukupolvenvaihͲ
doksissavuodesta1979lähtien.SukupolvenvaihdoshuojennustaonehdotettumyösmuillekuinmaaͲ
talouttaharjoittavillemetsänomistajilleviimeisenkolmenkymmenvuodenaikanauseammankerran.
Myösuseitamuitaverokeinojaontuotuesille.
Toteutettiinpa metsätaloudessa millainen metsänomistusͲ ja tilarakennetta ohjaava verouudisͲ
tus tahansa, siihen ei kannata ladata ylimitoitettuja odotuksia. – Nopeita ja mittavia rakenteellisia
vaikutuksia ei ole odotettavissa, sillä metsänomistukseen liittyy niin vahvoja tunnesiteitä ja muita
kuin puuntuotannollisia arvoja, etteivät puhtaasti taloudellisiin seikkoihin pohjautuvat verokannusͲ
teettaiͲsanktiotvälttämättäpurelaajassamitassajakovinnopeasti.TähänantaaviitteitämyösHorͲ
nenym.(2016)kyselytutkimuksessasaamatulos,jonkamukaanvaltaosa(64–70%)metsänomistaͲ
jistaeimuuttaisitaiaikaistaisisuunnitelmiaanmetsätilastaluopumisessaerilaistenverohelpotusten
johdosta.
Nykyinen perintöͲ ja lahjaveron maksurasite on voinut johtaa tilan lohkomiseen ja myymiseen
useammassa osassa tai hakkuiden liialliseen aikaistamiseen verojen maksamiseksi. Verotus ei liioin
olekannustanutluovuttamaanmetsätilaalahjana,koskaperintöveroonlahjaverotustakevyempää.
Hallituksen esitysluonnoksen (Vanhanen 2016) mukainen metsälahjavähennys on osittain ratkaisu
edellämainittuihinongelmiin.Senvaikuttavuusriippuuoleellisestisiitä,kuinkasuurtajoukkoahuoͲ
jennuskoskee,toisinsanoenmilletasollearvostamislainmukainentilanarvonrajaͲarvoasetetaan,ja
kuinka suuri ja siten houkutteleva huojennus on metsänomistajalle. Metsälahjavähennyksen lähtöͲ
kohdistavoidaantodeta,ettäpuhdaslahjasaantoonollutmetsäkiinteistöjenluovutuksissaharvinaiͲ
sempi(noin13%),kuinesimerkiksivapailtamarkkinoilta(15%)hankittumetsätila.
Esitysluonnoksenmukaisella40000euronrajaͲarvollamaatalouttaharjoittamattomistametsätiͲ
loista enintään 18 prosenttia (noin 41000 metsätilaa) olisi oikeutettuja huojennukseen. Se vastaisi
metsätilojenmetsämaanalastahiemanallepuoltaelinoin3,5miljoonaahehtaaria.LaskelmienmuͲ
kaanlakimuutostaseuraavienkymmenenvuodenaikanatehtäisiinvuosittainnoin1000metsätilan
lahjoitustatailahjanluontoistakauppaa(alkuvuosinahiemanenemmänjaloppuvuosinavähemmän),
joissahuojennusehdottäyttyisivät.
Edellä mainitut luvut ovat jossain määrin yliarvioita, koska osalla metsätiloista huojennus jäisi
niinvähäiseksi,etteisitäolejärkeväähakeajaosassatapauksialahjaannettaisiinuseammallehenkiͲ
lölle, jolloin yksittäisten lahjojen arvot eivät ylitä rajaͲarvoa. Myöskään sellaisilla metsätiloilla, joilla
määräajankuluessa(15vuotta)eikasvahakkuukelpoistapuustoariittävästi,jamyösniissätapauksisͲ
sa, joissa osa tilan hinnasta maksetaan lahjanluontoisena kauppana, ei välttämättä ole kannustetta
hakeahuojennusta.Vaikutuslaskelmiinliittyykuitenkinepävarmuuttalukuisistaoletuksistajohtuen.
Metsälahjavähennyksenvaikutuksiapuumarkkinoilleonvaikeaarvioida,koskalahjoitettujentiloͲ
jenpuustollajaomistusrakenteellaonsuurivaikutussiihen,mitenvähennyspohjaakyetäänhyödynͲ
tämään.JosnointuhannellametsätilallapyrittäisiinjapystyttäisiinhyödyntämäänmetsälahjavähenͲ
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nystäysimääräisestijaetupainotteisesti,hakkuulisäysolisikymmenenvuodenaikanakarkeastinoin
1,5miljoonaakuutiometriävuodessa.11
Valtionverokertymäänmetsälahjavähennysvaikuttaisisiten,ettälainvoimaantulonjälkeenenͲ
simmäisen kymmenen vuoden aikana perintöͲ ja lahjaverokertymä kasvaisi keskimäärin lähes 20
miljoonalla eurolla vuodessa, mutta puunmyyntituloverokertymä vähenisi hieman yli 9 miljoonalla
eurolla, joten nettovaikutus oli 9,5 miljoonan euron kokonaisverokertymän lisäys. Kymmenen enͲ
simmäisenvuodenjälkeen,kunvähennyspohjaaedelleenhyödynnetäänmuttalahjoitettujenmetsäͲ
tilojen määrä alkaa vähentyä, kokonaisverokertymän nettovaikutus muuttuu negatiiviseksi (veroͲ
tueksi)jaonseuraavien20vuodenaikanakeskimäärin11miljoonaneuronluokkaavuodessa.
Josmetsälahjavähennysmyönnettäisiinsekäperinnöilleettälahjoillesoveltaenedellämainittua
rajaͲarvoa(40000€),huojennustavuosittainhakevienmetsätilanomistajienmäärävoisinoustatuͲ
hannesta hieman runsaaseen 1500 tilaan, hakkuut lisääntyisivät hieman runsaalla kahdella miljooͲ
nalla kuutiometrillä vuodessa, ja kokonaisverokertymä pysyisi alkuvuosina (ensimmäiset 10 vuotta)
samallatasollakuinilmanhuojennusta.Senjälkeenseuraavien20vuodenaikanakokonaisverokerͲ
tymäkuitenkinvähentyisinoin17miljoonallaeurollavuodessa.
Onepävarmaa,täyttääköesitettymetsälahjavähennyspääministeriJuhaSipilänhallitusohjelman
asettamiajametsäpoliittisestimääriteltyjätavoitteita,toisinsanoenkuinkavaikuttavajahyväksytty
keinostalopultatulee.ElinkeinoͲjatyöllisyyspoliittisiasekämetsäpoliittisiatavoitteitayhdistäväsuoͲ
ra perintöͲ ja lahjaveron huojennus, joka olisi tasoltaan maatilojen ja yritysten huojennusta vähäiͲ
sempi,jajokaolisilisäksiyhdistettyvähintäänpakollisensuuruiseenjasukupolvienvälilläkeskeytyͲ
mättömäänmaatalousyrittäjäneläkevakuutukseen(MYEL)ilmanmetsätilankokorajoitteita,olisiollut
ehdoiltaan(kriteereiltään)metsänomistajilleselkeämpijaennustettavampivaihtoehto.Lisäksiseolisi
kohdistunut paremmin yrittäjämäiseen metsätalouteen. Tämän ylittävää kohdistuvuutta olisi voitu
perustellametsäpoliittisintavoittein.Oliratkaisumikätahansa,onselvää,ettäsukupolvenvaihdosten
edistäminenonvainosaratkaisutavoiteltaessametsätilakoonkasvua,yrittäjämäisenmetsätalouden
laajentumistajamittavaa15miljoonankuutiometrinvuotuistahakkuulisäystä.Tarvitaanmyösmuita
keinoja.
Eräställaiseksiehdotettuonyrittäjävähennys,jokakoskisimyösmetsänomistajia.YrittäjävähenͲ
nyksen perimmäisenä tavoitteena on kaventaa henkilökohtaisen yrittäjäverotuksen ja vuosien mitͲ
taan kevennetyn yhteisöverotuksen välille syntynyttä eroa, joka pääomatuloveroasteella on vähinͲ
täänkymmenenprosenttiyksikköä(30–34%vs.20%).YhteisöveroasteeneroprogressiiviseenansioͲ
tuloveroasteeseenvaihteleeansiotulotasonmukaan.
Yrittäjävähennyksessä puunmyyntituloveroaste laskisi 1,5 prosenttiyksikköä (30 % ї 28,5 %).
Veroasteen alennuksen välittömät vaikutukset näkyisivät vain monitavoitteisten, myös metsän aiͲ
neettomiaarvojaarvostavienmetsänomistajienhakkuidenlisääntymisessä.KunmuutosonsuhteelliͲ
senpienijamyösvälillisetvaikutuksetotetaanhuomioon,mallilaskelmienmukaanveronalennuksen
vaikutuksetpuuntarjontaanjäisivätvähäisiksi.Jossekoskisikaikkiametsänomistajia(eivainyrittäͲ
jämäisiksi jollakin kriteerillä luokiteltuja), hakkuulisäys olisi nykytasoon verrattuna 0,4 prosenttia,
11

Oletetaan,ettälahjoitettujentuhannenhuojennukseenoikeutetunmetsätilankeskikokoon90hehtaaria
(3,5milj.ha/41000tilaa),arvostamislainmukainenmetsämaanvuotuinentuotto90€/ha(kokomaankeskiarͲ
vo)jametsätilankäypähinta4000€/ha(lukumäärästäsuurinosaEteläͲSuomessa),jolloinlahjanarvoon
360000€,lahjavero50700€javähennyspohja45580€.Oletetaan,ettämetsälahjansaaneetomistajattoimiͲ
vatsiten,ettärahatlahjaveronmaksuunirrotetaanhakkuillamahdollisimmanpian,jolloinpitäisihakatanoin
60000euronedestäensimmäisenävuonna(koskamyyntituloverojametsänhoitokulujapitääsaadakatettua),
jaloputseuraavina10vuotena.Arvoltaan60000euronpuukauppaonvähintään1500kuutiometriäjakunse
kerrotaantuhannellametsälahjavähennystäkäyttävällämetsätilalla,niinsaadaan1,5miljoonaakuutiometriä.
Ilmanjärjestelyätilaltaolisimyyty225–315kuutiometriä/vuosi(keskimäärinmetsänomistajatmyyvät2,5–3,5
m3/ha/v),jotennettovaikutusolisi1,2–1,3miljoonaakuutiometriävuodessa.Ensimmäisenvuodenjälkeen
tilaltamyydäänsuunnilleensamanverrankuinolisimyytyilmanlahjoitusta,koskamerkittävimmäthakkuusääsͲ
tötonkäytettyjoensimmäisenävuotena.
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mikämerkitsisivainnoin200000kuutiometrinvuotuistahakkuulisäystä.PuunhinnatlaskisivatkuiͲ
tenkin0,4Ͳ0,7prosenttia.
Toimivatmetsätilamarkkinatovatedellytyssille,ettämetsätilakokovoisikasvaa.Useinesitetty
väiteon,ettämarkkinoillaeioleriittävästitarjontaa,kunmetsätilatvaihtavatomistajaapääosinsuͲ
vunsisäisesti.Kansainvälisestivertailtunatilanneeiolepoikkeava,silläesimerkiksiRuotsissametsätiͲ
lamarkkinat ovat huomattavasti suppeammat (Hänninen ja Leppänen 2016). Veropohjaisia keinoja
tarjonnan aktivoimiseksi on jokseenkin hankala kehittää. Luovutusvoittoveron huojennus lisäisi tarͲ
jontaa,muttatodennäköiseksisetulkittaisiinkielletyksitoimintatueksi,elleisekoskisivähintäänmuiͲ
takinmaakiinteistökauppojayhtenäisinperustein.TällöinverokertymäsupistuisikuitenkinmerkittäͲ
västi, joten maaomaisuuden hyödyntämisen pitäisi lisääntyä huojennuksen ansiosta myös muualla
kuin metsätaloudessa. Toisaalta on huomattava, että sukupolvenvaihdoksiin esitetty huojennus
muuttaaainamyösmetsätilamarkkinoita:metsätilojenkysyntälisääntyy,varsinkinsuurempienmetͲ
sätilojentarjontaväheneejametsätilojenhinnatnousevat.
Metsääomistavatkuolinpesätonnähtymetsätaloudellisestipassiiviksi,joidentoivottaisiinpurͲ
kautuvanmarkkinoille.KuntarkastellaanvähintäänkymmenenvuottasamanomistajakunnanhallinͲ
nassaoleviametsätiloja,havaitaanettäkuolinpesienhallintaͲaikavoikasvaamerkittävästiperheͲja
yhtymäomisteisia metsän omistusmuotoja pidemmäksi. Lisäksi niiden metsiin näyttäisi karttuvan
keskimääräistä enemmän hakkuumahdollisuuksia ja selvästi enemmän metsänhoidon tarvetta. KuiͲ
tenkinvainkolmasosakymmentävuottavanhemmistakuolinpesistäluokiteltiinmetsätaloudellisesti
passiivisiksija2/5niistäolipieniä,alle10hehtaarinmetsätiloja12(HietalajaValonen2016).
Passiivistenkuolinpesienelinkaarennopeuttaminenverotuksellisenkeinononerityisenvaikeaa,
koskapassiivisillakuolinpesilläeiyleensäoletuloja,joihinmahdollisetverohuojennuksettaiveronkiͲ
ristyksetkohdentuisivat.ToisaaltakuolinpesänverotusverrattunayhtymäänonjonykyiselläänepäͲ
edullistaallamainituissatapauksissa:
x kuolinpesänjäseneteivätvoivähentäämetsätaloudentappiotahenkilökohtaisistapääomatuͲ
loistaantaitehdäalijäämähyvitystäansiotuloistaantoisinkuinyhtymänjäsenet;tappiotvoi
vähentäävainkuolinpesänmyöhemmistäpuhtaistapääomatuloista10vuodenkuluessa
x kuolinpesäosuudenostoonirtaimenomaisuudenkauppaa,jotensiitäeisynnymetsävähenͲ
nysoikeutta;yhtymäosuudenostosensijaanonkiinteänomaisuudenkauppaa,jostasyntyy
metsävähennysoikeus
x kuolinpesäosuudenmyyntivoitostapitäämaksaaluovutusvoittovero,vaikkalähisukulaisten
luovutusvoittoverovapausmuiltaosintoteutuisi,koskakuolinpesäosuudenmyyntionirtaiͲ
menomaisuudenkauppaa;yhtymäosuudenmyyntilähisukulaiselleonluovutusvoittoverovaͲ
paa,josverovapaudenehdotmuiltaosintoteutuvat.
x lisäksiesitettymetsälahjavähennysehkäisisiosaltaankuolinpesienmuodostumista.
PuuntuotannonlisäyshoitamallametsiähyvinjaoikeaͲaikaisestilisäisipitkälläaikavälilläpuuntarjonͲ
taa. Metsätalouden julkisella tuella, erityisesti taimikonhoidossa on todettu metsänomistajan omia
investointejaaktivoivaavaikutusta(Ovaskainenym.2006,2016),jametsänomistajatmieltävätitseͲ
kintuetmerkityksellisiksi(Horneym.2016).Suorattuetovatkuitenkinosoittautuneethallinnollisesti
hankaliksi ja niiden sijaan on esitetty siirtymistä veroͲohjaukseen. Metsätalouteen ohjattua suoraa
julkistatukeaonkuitenkinlikimahdotontäydentääsaatikorvataverokannusteilla,koskapuunmyynͲ
titulojen verotuksessa metsätulojen hankkimisesta aiheutuneet menot ovat jo täysimääräisesti väͲ
hennettävissä.AinoastaanmetsänomistajienomatoimisestitekemientyökustannuksenvähennyskelͲ
poisuusolisiverokannuste,jokavoisiollatoteutettavissa,muttatodennäköisestivähennyksenkäyttö
tulisisovittaayhteenEuroopanunionissametsätaloudentukiasääteleviensuuntaviivojenkanssa.

12

Passiiviseksiluokiteltiinvähintäänkymmenenvuottakuolinpesänomistuksessaollutmetsätila,jollaeiollut
tehtypuukauppojataihaettukestävänmetsätaloudenrahoitusta(ns.KemeraͲtukea)ylikymmeneenvuoteen.
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ToisaaltaSuomessametsätaloudentuloverotuseinykyiselläänkäänoletäysinjohdonmukaistaja
neutraalia. Siksi myös puun myyntituloverotusta voitaisiin kehittää metsätalouden harjoittamista
kannustavammaksi ilman että siihen varsinaisesti liitettäisiin verotukielementtejä. Kannustavuutta
voitaisiin aikaan saada tulojen tai tuloksen jaksotusmahdollisuuksilla, metsävähennyksen omistajaͲ
kohtaisuudellajamahdollistamallaansiotulojensaaminenmyösmuustametsätaloudentoiminnasta
kuinhankintahakkuista(tarkemminLeppänen2016).
VeroͲohjauksellaeiyksinkyetäratkaisemaanmetsätaloudenkehittämistarpeita,tarvitaanmyös
muitaohjauskeinoja,joistametsänomistajienneuvontajakoulutusovatkeskeisiä.KunmetsäntuotͲ
teiden markkinat toimivat, metsätalouden kannattavuus paranee ja varsinkin taloudellisten ohjausͲ
keinojentarvevähenee.
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