Minun

metsäni
Perustietoa metsänomistajalle

Tervetuloa metsänomistajien
monimuotoiseen joukkoon!
Kyse ei olekaan aivan pienestä porukasta. Suomessa
on metsää noin 26 miljoonaa hehtaaria, josta yksityiset ihmiset omistavat yli puolet. Metsänomistajia on
632 000, kun mukaan lasketaan myös yhteisomistustilojen osakkaat.

Yksityisen metsätilan pinta-ala on keskimäärin 30
hehtaaria. Muuten keskimääräistä metsänomistajaa
ei olekaan, sillä jokaisella meistä on omanlaisensa
suhde omaan metsäänsä sen mukaiset tavoitteet metsiensä käytölle ja hoidolle. On tärkeää, että sinä itse
saat päättää, miten metsiäsi hoidetaan. Me autamme
mielellämme.

Tässä esitteessä kerrotaan perusasioita,
jotka sinun on hyvä metsänomistajana tietää.
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Metsänomistajajärjestö
auttaa ja palvelee
Metsänhoitoyhdistykset ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK muodostavat Metsänomistajajärjestön. Metsänomistajajärjestö toimii metsänomistajan puolesta ja tarjoaa jäsenilleen yhdenvertaiset
palvelut riippumatta metsänomistajan iästä, sukupuolesta, ammattiasemasta tai metsän sijaintikunnasta.
Saat siis palvelua myös, vaikka itse asuisit kaukana
metsistäsi.
Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat kaikkia metsänhoitopalveluita, kuten metsän istutusta, taimikonhoitoa, metsäsuunnitelmia ja veroneuvontaa. Metsänhoitoyhdistykset myös ajavat metsänomistajan etua
puukaupassa. Ne kilpailuttavat myytävät puut ja hoitavat valtakirjakaupassa paperityöt puolestasi.
Liittymällä jäseneksi metsänhoitoyhdistykseesi saat
oman metsäneuvojan, kattavat metsänhoitopalvelut
jäsenhintaan sekä rahanarvoisia etuja yhteistyökumppaneiltamme. Jäsenenä pääset vaikuttamaan
metsätalouden tulevaisuuteen, esimerkiksi verotukseen ja lainsäädäntöön, ja saat samalla käyttöösi
MTK:n jäsenedut.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n
asiantuntijat toimivat metsänomistajan edunvalvojina
politiikassa ja markkinoilla. Jonkun pitää kertoa päättäjille, miten metsätaloutta Suomessa harjoitetaan
ja miten sitä pitäisi voida harjoittaa. Ja kukapa siitä
uskottavampi olisi kertomaan kuin metsänomistajien
oma järjestö.
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MTK:ta kuunnellaan kotimaisessa metsäpolitiikassa
sitä herkemmällä korvalla mitä suurempi metsänomistajien joukko sanojen takana seisoo. Suomalainen
yksityismetsätalous ja sen järjestöt ovat maailmalla
arvostettuja. Me olemme vaikuttamassa päätöksentekoon myös Brysselissä, kuten kaikkialla siellä missä
metsäasioita käsitellään.

Millaista metsätaloutta sinä 		
haluat edistää?
Koko Metsänomistajat-järjestön edunvalvonta perustuu jäsenten, eli metsänomistajien tahtoon. Metsänhoitoyhdistyksissä valtaa käyttävät metsänomistajien valitsemat valtuutetut ja hallitus, joka mm. päättää yhdistyksen tarjoamien palveluiden hinnoittelusta.
Valtakunnan tasolla ylintä valtaa metsänomistajajärjestössä käyttää MTK:n metsävaltuuskunta.

Miten hoidan
ja hyödynnän
metsääni?
Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä omaan metsäneuvojaasi, joka tulee kanssasi tutustumaan metsääsi.
Yhteystiedot löydät mhy.fi -etusivulta metsäsi sijaintikunnan nimellä. Lähes kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä tämä tilakäynti on uudelle metsänomistajalle
ilmainen.

Oma metsäsuunnitelma on metsänhoidon käsikirja
Neuvojasi laatii sinulle halutessasi metsäsuunnitelman, joka sisältää kaiken oleellisen tiedon metsästäsi.
Saat suunnitelman myös kätevästi matkapuhelimeen
Metsäselain -sovelluksella. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsätyypeistä, arvokkaista luontokohteista, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista.
Neuvoja käy sen kanssasi läpi ja vastaa kysymyksiisi.
Suunnitelma on maksullinen, mutta sen hankkimisen
kulut voit vähentää metsäverotuksessa.

Mitä metsätöitä voin tehdä itse?
Metsässä voi tehdä paljon myös itse. Metsätyöt ovat
hyvä harrastus, sillä kohoavan kunnon lisäksi tehty työ
kantaa hedelmää myös taloudellisesti. Opastusta ja
kursseja metsätöihin saat omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi tai muilta metsäalan toimijoilta.
Tutustu edunvalvojiisi: metsanomistajat.fi
ja Facebook.com/metsanomistajat
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Puuta myyntiin
Suurin osa metsänomistajista myy puuta. Puukauppaa suunnitellessasi sinun kannattaa kääntyä metsänhoitoyhdistyksen puoleen. Siellä sinulle tehdään
toiveittesi perusteella Puunmyyntisuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan tiedot myytävästä puuerästä ja
hakattavasta alueesta. Sitä käytetään puuerän kilpailuttamisessa ostajien kesken ja kaupan teossa.
Puunmyyntisuunnitelmassa huomioidaan myös
tavoitteesi hakkuutavan suhteen ja alueen mahdolliset luontoarvot, sekä luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeät kohteet, jotka rajataan hakkuun ulkopuolelle.
Halutessasi voit teettää puukaupan valtakirjakaupalla. Tällöin metsänhoitoyhdistys myös hoitaa puolestasi metsänkäyttöilmoituksen ja muut yhteydet
viranomaisiin, kilpailuttaa puukaupan ostajien kesken ja valvoo hakkuun suorittamista puolestasi. Metsänhoitoyhdistys myös ottaa huomioon hakkuuseen
liittyvän lainsäädännön, metsänhoitosuositukset ja
metsäsertifioinnin vaatimukset.
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Metsäsertifiointi
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä,
jolla todennetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Sertifioinnilla edistämme puu- ja paperituotteiden menekkiä Keski-Euroopassa, jossa metsien
käytön kestävyydestä ollaan kovin huolissaan.
Metsäsertifiointiin osallistuminen on metsänomistajille vapaaehtoista. Kuitenkin valtaosa suomen talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. Metsänhoitoyhdistykset
tarjoavat PEFC-sertifioinnin metsänomistajille jäsenetuna.

Lisätietoja puukaupasta: www.mhy.fi/puukauppa
Tutustu sertifiointiin: www.pefc.fi
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Metsien
monimuotoisuus ja suojelu
Metsäluonnon monimuotoisuutta voi ylläpitää monin
tavoin myös ihan tavallisessa talousmetsässä. Eri
puulajeja voidaan kasvattaa samassa metsässä, ja
hakkuissa havumetsikköönkin voidaan jättää jonkin
verran lehtipuustoa. Luonnon kannalta tärkeitä lehtipuita ovat erityisesti haavat, raidat ja jalot lehtipuut.
Koloiset, palaneet ja kääpäiset puut jätetään metsään.
Yksittäisiä maahan kaatuneita puita ei korjata metsästä. Vaikkapa hieskoivuista tai lahoista kuusista
voi tehdä metsään yksittäisiä, korkealta katkaistuja
tekopökkelöitä.

Metsänhoitoyhdistys auttaa myös, jos olet kiinnostunut vapaaehtoisesta metsänsuojelusta. Metsän suojelusta voi saada METSO-ohjelman kautta korvausta,
jopa ihan merkittävääkin, puuston arvon mukaan.
Metsäneuvojasi arvioi suojeltavan kohteen ja toimittaa hakemukset eteenpäin.
Metsänomistajan kannattaa opetella myös itse tunnistamaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä ja luontotyyppejä.

Lue lisää METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi
Lue lisää metsien suojelusta: www.mhy.fi/metsatietoa/metsien-suojelu
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Metsätaloudessa
ei vallitse viidakon laki
Metsänomistajaa ohjataan lainsäädännöllä, verotuksella ja kannustimilla eli erilaisilla tuilla. Lainsäädäntö
asettaa metsänomistukselle ja metsänomistajille
rajoitteita, mutta tuo myös turvaa. MTK:n mielestä
yksityismetsien hoito ja käyttö lähtevät metsänomistajan tavoitteista. Metsätalouden on oltava metsänomistajalle kannattavaa ja kaikessa päätöksenteossa pitää kunnioittaa maanomistajan oikeuksia.
Metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Metsälainsäädäntö
Yksityismetsätaloutta säätelee metsälaki. Se antaa
kuitenkin paljon vaihtoehtoja ja valinnanvapautta
metsäelinkeinon harjoittamiseen. Luotetaan metsänomistajien omaan harkintaan, tavoitteiden asettamiskykyyn, päätöksentekoon sekä vastuuseen omien
metsiensä hoidossa ja arvon säilyttämisessä. Metsätalouden harjoittamiseen liittyvät myös mm. metsätuholaki, metsävaratietolaki ja kestävän metsätalouden
rahoituslaki. Metsälakien noudattamista valvoo Metsä-
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keskus. Käytännössä metsänomistajan kannalta tärkein valvonnan muoto on metsänkäyttöilmoitus, joka
pitää tehdä hakkuun yhteydessä.

Valtion tuet metsänhoitoon
Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoitotöitä kestävän metsänhoidon rahoituksella (Kemera).
Tuella halutaan varmistaa metsien kasvu ja terveys.
Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että metsien tuotto
turvataan pitkästä investointien takaisinmaksuajasta
huolimatta.

Metsätalouden verotus
Puunmyyntituloista maksetaan pääomaveroa, joka on
suuruudeltaan 30 % tai 34 % riippuen tulojen määrästä. Metsän hankinnasta muodostuu metsävähennyspohja, jota voi käyttää verovähennyksiin. Metsätalouden harjoittajan pitää tehdä vuosittain metsätalouden veroilmoitus. Metsänhoitoyhdistykset auttavat
myös metsäveroilmoituksen teossa.

Metsätalouden lainsäädäntöä: mmm.fi/metsat
Metsätalouden tuet ja valvonta: www.metsakeskus.fi
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