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VAIHTOEHTOJA METSÄNOMISTUKSEEN 
 
Suomalaisen metsänomistuksen rakenne on pitkän yhteiskunnallisen kehityksen tulos, jolle ei oikeastaan 
löydy kansainvälistä vertailukohtaa. Metsätilojen koko ja eri omistajaryhmien metsien maantieteellinen 
sijoittuminen ei ole sattumaa, vaan yhteiskunnallisen kehityksen ja poliittisen ohjauksen tulos. Metsiemme ja 
metsävarojemme käytön näkökulmasta tämä ei ole toistaiseksi muodostunut ongelmaksi, koska 
metsäpolitiikka ja metsätalouden toiminnot on rakennettu maamme olosuhteiden pohjalle. Kehityssuunnan 
jatkuminen nykyisenä voi kuitenkin johtaa yhteiskunnan ja metsäsektorin kannalta uudenlaisiin ongelmiin.  
 

Yksityisten ihmisten omistamat metsät kattavat 61 % metsämaan kokonaispinta-alasta. Näistä yksityisistä 
metsätiloista yli 70 % on yhden henkilön tai puolisoiden omistuksessa. Verotusyhtymien ja kuolinpesien 
omistuksessa metsätiloista on reilut kaksikymmentä prosenttia. Näiden metsätilojen lukumäärästä suurin osa 
sijoittuu kokoluokkaan 20–50 ha. Metsätilojen kokoa verrattaessa suomalaiset metsätilat ovat keskimäärin 
pienempiä kuin metsätilat Ruotsissa, mutta suurempia kuin muualla Euroopassa. 
 

Metsänomistuksen perusrakenne tulee Suomessa pysymään melko vakaana. Eri omistajaryhmien välisissä 
omistussuhteissa ei ole suuria muutoksia odotettavissa. Sen sijaan yksityismetsänomistajien keskuudessa 
rakennemuutos etenee. Ilman erityistoimenpiteitä metsänomistajien keski-ikä nousee, eläkeläisten osuus 
nousee, tilalla asuminen vähenee ja keskimääräinen tilakoko pienenee. Tähän mennessä kehitykseen ei 
poliittisin ohjaustoimin ole haluttu puuttua.  
 

Tutkimukset osoittavat, että metsänomistajan ikä vaikuttaa hyvin suuresti metsänomistajien aktiivisuuteen 
puumarkkinoilla. Metsäpoliittisena tavoitteena on kotimaisen puun käytön lisääminen 65–70 miljoonaan 
kuutiometriin vuodessa. Metsänomistajien keski-iän jatkuva nousu lisää epävarmuutta puumarkkinoilla ja 
metsäteollisuuden investointihalukkuudessa.  
 

Yksityinen metsänomistus tulee säilymään suomalaisen metsänomistuksen perustana myös tulevaisuudessa. 
On vaikea nähdä, että nykymuotoisen yksityismetsänomistuksen rakenne nopeasti muuttuisi. Useimmat 
metsätilat saadaan perintönä. Tämän vuoksi myös luopuminen tilasta on vaikeaa. Ilman poliittisia 
ohjaustoimia yksityismetsänomistuksen kehitys tulee jatkumaan viime vuosikymmeninä nähtyyn suuntaan. 
 

Sukupolvenvaihdosten kannustamiseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa on löydettävä uusia keinoja.  
Kehityssuunnan muuttaminen vaatii selvän toimintaohjelman, jossa osataan katsoa muutaman kymmenen 
vuoden päähän. Järkevät verotukselliset keinot ovat yleensä tehokkaita tapoja ohjata kehitystä. Mikään 
yksittäinen verokorjaus ei kuitenkaan ratkaise asiaa, vaan tarvitaan useita veropoliittisia ratkaisuita ja laajaa 
sukupolvenvaihdosneuvontaohjelmaa. Verotuksen korjausten tulisi tukea elinkeinon kehittämistä. Sotkemalla 
asiaan muita, vaikkapa puukaupallisia tavoitteita, muutosten lopputulos on huono.  
 

Osakeyhtiömuotoisen omistuksen tai kiinteistörahastojen kautta tapahtuva omistus pysyy matalalla tasolla. 
Yhteismetsien perustamiseksi on tehty paljon ponnisteluja ja lainsäädäntöä on muutettu oikeaan suuntaan. 
Perheiden ja sukujen sisäiset yhteismetsät tuntuvat kiinnostavan, mutta silti ne ovat hyvin pieni osa yksityistä 
metsänomistusta.  
 

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistä pohtinut työryhmä esitti vuonna 2012 toimenpidekokonaisuuden 
metsätilarakenteen korjaamiseksi. Nämä toimenpiteet voisivat edelleen olla pohjana uudistuksille. Myös juuri 
eduskunnalle annetussa metsäpoliittisessa selonteossa tuodaan esille tarve toimenpiteistä aktiivisen 
metsätalouden harjoittamisen varmistamiseksi. Kansantalouden kannalta tämä on niin iso asia, että tulevan 
hallituksen tulisi ottaa asiaan kantaa joko hallitusohjelmassa tai muissa politiikkansa tavoitteissa. 


