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Hallitusohjelma  
Biotalous ja puhtaat ratkaisut 
Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 
Toimenpide 1: Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä 
 

Puun tarjontaa lisätään kestävästi: 
1. Kehitetään metsänomistusrakennetta ja edistetään metsätilojen 

sukupolvenvaihdoksia. 
2. Tehostetaan metsävaratietojen hyödyntämistä ja kehitetään 

metsänomistajille ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita. 
3. Edistetään puun käyttöä rakentamisessa uudistamalla puurakentamista 

koskevia määräyksiä. 
4. Edistetään metsäteollisuuden investointeja ja vauhditetaan erityisesti 

mekaanisen metsäteollisuuden uuden liiketoiminnan ja korkean 
jalostusarvon tuotteiden kehittämistä. 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. Hallituksen julkaisusarja 13/2015



Metsänomistusrakenne ja 
sukupolvenvaihdoksien edistäminen. 

 • Hallitusohjelman toimintasuunnitelma:  
– Edistetään metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja otetaan 

käyttöön yrittäjävähennys metsätalouden osalta, HE:t 
annettu 9/2016, sukupolvenvaihdokset käynnissä ja 
yrittäjävähennys käytössä 1/2017. 

– Toteutetaan varainsiirtoverolain muutos yhtiömuotoisen 
toiminnan aloittamisen helpottamiseksi, HE annettu 9/2017.  

– Toteutetaan yhteismetsälain muutos uusien yhteismetsien 
perustamisen helpottamiseksi, HE annettu 12/2017. 
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Metsänomistusrakenne ja 
sukupolvenvaihdoksien edistäminen. 

• Valmistelu metsätilojen sukupolvenvaihdosten 
edistämiseksi etenee aikataulun mukaisesti. Hallituksen 
esityksen luonnos metsälahjavähennyksestä on 
lausuntokierroksella.  
 

• Metsätalouden yrittäjävähennyksestä ei ole vielä tehty 
lopullisia linjauksia.  
 

• Molemmat hallituksen esitykset on tarkoitus antaa 
syyskuussa 2016.  
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Metsälahjavähennys (VM:n 
virkamiesehdotus) 

 Metsätilan lahjoitukseen kohdistuva lahjavero ”hyvitetään” 
metsätalouden pääomatulosta menevää veroa vastaan -> etua voi 
saada vain aktiiviset metsänomistajat 

 
ESIMERKKI 

    
   Metsätila-lahja 
    450 000 € 
    
      Esim. Puun myyntitulo 
   Metsälahjavähennys,  300 000 €   
    vähennyspohja   
    Lahjavero      92 341 €                              
    68 270 €                             Verovaikutus 
        30 / 34 % 
      vähennys            = 30 196 € 
      92 341 €   
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Metsätietolain muutos 
• Pelkkien metsävaratietojen luovuttaminen helpottuu 

– ei tietopyyntöjen perusteluja, eikä erillistä tietojen luovutuspäätöstä 
– tiedot paikkatietoikkunaan (INSPIRE) 

• Mahdollistetaan joukkoistettu tiedonkeruu 
– SMK voi vastaanottaa kenen tahansa sille toimittamaan metsävaratietoa 
– metsätietojärjestelmän tietoja päivitetään kyseisillä tiedoilla, jos tiedoissa ei ole 

olennaisia puutteita, virheitä tai väärintulkintoja 

• Henkilötietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla 
– käyttötarkoituksena pitää olla jonkin metsätietolaissa, henkilötietolaissa tai 

muussa laissa säädetty peruste 
– Jatkossa ei edellyttäisi rekisteröidyn suostumusta 

• Suoramarkkinointi 
– uusia valintakriteerejä: tilan pinta-ala, kohteen sijainti, pääpuulaji, keskitilavuus 

ja metsävaratietojen valmistumisvuosi 
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Metsätietolain muutos 

• Metsävaratietojen avaaminen erityisen herkkä asia 
metsänomistajille. Yritetty löytää ratkaisua MTK:n ja 
Metsäteollisuus ry:n kanssa. 

• Tehdään selvitys metsävaratiedon laadusta 
• Hallituksen esitys eduskunnalle marraskuussa 2016 
• Komissiolle luvattu, että metsätietolain muutos 

annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella  
→ informoidaan aikataulun viivästymisestä 
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Lisätietoja maa- ja 
metsätalousministeriöstä 

Metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen: 
Marja Kokkonen  p. 0295 16 2444 

Matti Mäkelä p. 0295 16 2307 
 

Metsätietolain muutos: 
Marja Kokkonen  p. 0295 16 2444 
Niina Riissanen  p. 0295 16 2339 

Kirsi Taipale  p. 0295 16 2451 
 

http://mmm.fi/metsat/valmisteilla/metsatietolainmuuttaminen 
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