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1.

METSÄLIITON OSUUSLAJIT JA SIJOITTAMINEN LISÄOSUUKSIIN LYHYESTI

Mikä on Metsäliitto Osuuskunta?
Metsäliitto Osuuskunta (jäljempänä myös ”Metsäliitto” tai ”Osuuskunta”) on metsäteollisuuskonserni Metsä
Groupin emoyhtiö ja sen omistavat lähes 100 000 omistajajäsentä. Metsäliiton tarkoituksena on toimia
jäsentensä metsätalouden tukemiseksi ja jäsenten tuottaman puun markkinoinnin järjestämiseksi taloudellisesti
ja teknisesti tehokkaalla tavalla voittoa tavoitellen ja noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Metsäliiton
tavoitteena on vahvistaa jäsenistönsä metsätalouden kannattavuutta ja vakaata kehitystä tarjoamalla
kilpailukykyistä, tehokasta ja kattavaa palvelua omistajajäsenilleen. Metsäliitto ja Metsä Group markkinoivat
ja jalostavat pääosin omistajiensa metsistä hankittua puuta ja palkitsevat erityisesti niitä omistajajäseniä, jotka
sitoutuvat toimintaan pitkäjänteisesti.
Metsä Group muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, Osuuskunnan Metsä Forest ja Metsä Wood -liiketoimintaalueista sekä Metsäliiton tytäryhtiöistä Metsä Fibre Oy:stä, Metsä Board Oyj:stä ja Metsä Tissue
Oyj:stä. Konsernin liiketoiminta-alueita sekä yhtiöitä on kuvattu tarkemmin tämän esittelyasiakirjan kohdassa
”3. Tietoja Metsä Groupista ja Metsäliitto Osuuskunnasta”.
Metsäliiton omistajajäsenet omistavat noin puolet Suomen yksityismetsistä. Osuuskuntarakenne ja
omistajajäsenten metsät luovat vakaan perustan kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä
Metsä Groupin tuotantolaitosten puuhuollon turvaamiseen.
Metsäliiton tavoitteena on palkita ja sitouttaa erityisesti Metsäliiton toimintaan sitoutuneita ja aktiivista
puukauppaa käyviä omistajajäseniä Metsäliiton perustehtävän mukaisesti. Osuuskunnan tavoitteena on palkita
jäseniään maksamalla jäsenten perus- ja lisäosuuksille korkoa edustajiston vuosittain päättämien
korkoprosenttien mukaan sekä jakamalla voitonjakoa siten, että jakoperusteena käytetään Metsäliiton jäseneltä
vastaanottaman teollisen ainespuun määrää.
Miksi jäsenille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa osuuskuntaan ja mihin osuuspääomia käytetään?
Sijoitukset Metsäliiton osuuspääomaan tukevat Osuuskunnan vakavaraisuutta ja maksukykyä. Osuuspääoma
tukee Metsäliiton ja sen kautta myös osin Metsä Groupin toimintaedellytyksiä.
Liiketoiminnan tuottojen myötä Metsäliitto pyrkii jäsenpalveluiden tarjoamisen lisäksi maksamaan
ylijäämästään jäsenille vuosittain kilpailukykyistä osuuskorkoa ja/tai muuta tuottoa.
Miten Metsäliitto Osuuskuntaan voi sijoittaa?
Osuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus sijoittaa Metsäliitolta saatavia puukauppatuloja ja osuuskorkoja
Metsäliiton lisäosuuksiin. Jäsenet voivat halutessaan sijoittaa Metsäliiton lisäosuuksiin sen jälkeen, kun
jäsenen sääntömääräiset perusosuudet on maksettu. Lisäksi jäsen voi kasvattaa lisäosuusomistustaan
vastaanottamalla Metsäliiton lisäosuuksia mahdollisen puun vastaanottomääriin perustuvan voitonjaon kautta.
1.1.2022 alkaen jäsenten on ollut mahdollista tehdä lisäosuussijoituksia ainoastaan Metsä1-lisäosuuksiin.
Lisäosuussijoitusten tekeminen Metsäliiton A- ja B-lisäosuuksiin oli mahdollista 31.12.2021 asti. Poikkeuksen
edellä mainittuihin aikarajoihin muodostavat ennen vuotta 2022 ansaitut pääomabonukset, joita on tietyin
edellytyksin mahdollista käyttää A-lisäosuuksien merkintöihin pääomabonusten Käyttöjakson (määritelty
jäljempänä) mukaisesti kalenterivuosien 2022–2023 aikana, mitä on kuvattu tarkemmin jäljempänä tässä
osiossa alaotsikon ”Pääomabonuksen hyödyntäminen lisäosuuksien merkinnässä” alla.
Sijoitusta harkitsevan on syytä huomioida, että sijoitukset perus- ja lisäosuuksiin ovat oman pääoman ehtoisia
sijoituksia. Tällaisiin sijoituksiin sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Lisäksi perus- ja
lisäosuuksille kulloinkin maksettava tuotto voi vaihdella tai niille ei välttämättä lainkaan voida maksaa tuottoa,
ja perus- sekä lisäosuuksista maksetun määrän tai nimellisarvon palautukseen osuuksia irtisanottaessa
kohdistuu osuuskuntalain ja Metsäliiton sääntöjen mukaisia rajoituksia. Tarkempia tietoja sijoitukseen
kohdistuvista riskeistä on esitetty kohdassa ”2. Riskitekijät”.
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Perusosuudet
Jäsenen velvollisuuksiin kuuluu sijoittaa Osuuskuntaan Metsäliiton säännöissä määrätty perusosuusmaksu.
Yhden perusosuuden nimellisarvo on yksi (1) euro ja jäsenen perusosuuksien lukumäärä määräytyy jäsenen
omistaman metsämaan sijainnin ja pinta-alan perusteella. Jäsenellä on oikeus perusosuuksista maksetun
määrän palautukseen, kun jäsenyys Metsäliitossa päättyy. Tarkempaa tietoa perusosuuksista ja niistä maksetun
määrän palauttamisesta on esitetty tämän esittelyasiakirjan kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat
keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet”.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuudet
Jäsenellä, jonka perusosuudet on kokonaan maksettu, on Metsäliiton sääntöjen mukaisesti oikeus merkitä
Metsä1-lisäosuuksia sääntöjen määräämin ja hallituksen tarkemmin päättämin ehdoin. Jäsen voi sijoittaa
Metsä1-lisäosuuksiin Metsäliitolta saamiaan puukauppatuloja ja osuuskorkoja. Metsä1-lisäosuuden
merkintähinta on sen nimellisarvo yksi (1) euro. Lisäksi jäsenet voivat saada Metsä1-lisäosuuksia Metsäliiton
mahdollisen voitonjaon osana, mitä on kuvattu tarkemmin jäljempänä tässä osiossa alaotsikon ”Metsä1lisäosuuksien vastaanottaminen Metsäliiton mahdollisen voitonjaon osana” alla.
Metsä1-lisäosuuksille on tavoitteena maksaa lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsäliiton edustajisto päättää
vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta. Osuuskunnalle ei aina välttämättä
synny sellaista ylijäämää, jota voitaisiin tai päätettäisiin jakaa jäsenille tai osuuksille.
Metsä1-lisäosuuden voimassaoloaika on kymmenen (10) vuotta merkintä- tai saamisvuoden lopusta laskettuna,
jos sen voimassaoloaikaa ei ole pidennetty puukaupalla Metsäliiton kanssa. Tarkemmat tiedot voimassaoloajan
pidentämisestä on esitetty jäljempänä tässä esittelyasiakirjassa kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat
keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet – Lisäosuudet
– Metsä1-lisäosuudet”.
Voimassaoloajan päätyttyä Metsä1-lisäosuus muuntuu automaattisesti Metsä2-lisäosuudeksi, jonka
voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Metsä2-lisäosuuksiin ei voi erikseen tehdä sijoituksia. Metsä2-lisäosuuden
nimellisarvo on yksi (1) euro.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta sen tilikauden päättymisestä, jonka
aikana jäsenen jäsenyys päättyi tai Metsäliitto vastaanotti osuuden omistajan kirjallisen vaatimuksen
lisäosuuksien vähentämisestä. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomista ei voi perua sen jälkeen, kun
jäsen on antanut irtisanomista koskevan ilmoituksen. Hallituksella on Metsäliiton säännöissä kuvattu oikeus
lykätä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien palautuksen maksamista, mikäli palautus voisi vaarantaa osuuskunnan
vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla. Lisäksi Metsäliiton perus- ja lisäosuuksien
vuotuisten palautusten enimmäismäärää on rajoitettu Osuuskunnan säännöissä. Tarkempaa tietoa Metsä1- ja
Metsä2-lisäosuuksista sekä niistä maksetun määrän palauttamisesta on esitetty jäljempänä tämän
esittelyasiakirjan kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät
keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet”.
Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsä1-lisäosuuksien ja Metsä2-lisäosuuksien enimmäismäärää ei ole
rajoitettu, mutta Metsäliitolla on oikeus lunastaa takaisin kaikki Metsä1- ja/tai Metsä2-lisäosuudet tai osa niistä.
Lunastusoikeuden käyttämisellä Metsäliitto voi tarvittaessa hallita lisäosuuspääomien määrää. Tarkemmat
tiedot lunastusehdosta on esitetty jäljempänä kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot –
Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet – Metsä1- ja Metsä2lisäosuuksien lunastusehto”.
A- ja B-lisäosuudet
Metsäliiton A- ja B-lisäosuuksia oli mahdollista merkitä näitä lisäosuuslajeja koskevien
liikkeeseenlaskuehtojen mukaisesti 31.12.2021 asti. Uusia A- ja B-lisäosuuksia ei enää 1.1.2022 alkaen ole
ollut mahdollista merkitä, lukuun ottamatta jäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 2022
ansaituilla pääomabonuksilla niiden Käyttöjakson (määritelty jäljempänä) mukaisesti kalenterivuosien 2022–
2023 aikana. Jäsenten omistamat A- ja B-lisäosuudet säilyvät voimassa entisin ehdoin.
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A-lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan osuuden omistajalle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt,
kuuden (6) kuukauden kuluttua, ja B-lisäosuuksista maksettu määrä kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua
sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenen jäsenyys päättyi tai Metsäliitto vastaanotti osuuden
omistajan kirjallisen vaatimuksen lisäosuuksien vähentämisestä. Tarkempaa tietoa A- ja B-lisäosuuksista sekä
niistä maksetun määrän palauttamisesta on esitetty tämän esittelyasiakirjan kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia
koskevat keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet”.
Jäsen voi halutessaan muuntaa kuluitta A-lisäosuutensa samaksi määräksi Metsä1-lisäosuuksia
muuntosuhteella 1:1. Jäsenen omistamien A-lisäosuuksien muuntaminen Metsä1-lisäosuuksiksi ei edellytä
puukaupan tekemistä. Muunto kohdistuu jäsenen A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä siten, että ensiksi muuntuu
jäsenen vanhin A-lisäosuus. Tarkempaa tietoa A-lisäosuuksien muuntamisesta Metsä1-lisäosuuksiksi on
esitetty tämän esittelyasiakirjan kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Lisäosuudet –
A-lisäosuudet”.
Mikäli jäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen A-lisäosuuteen mahdollisesti liittyvää
pääomabonusta voi muunnon jälkeen käyttää pääomabonuksen jäljellä olevan Käyttöjakson (määritelty
jäljempänä) aikana ainoastaan Metsä1-lisäosuuden merkintään. Pääomabonusta on kuvattu tarkemmin
jäljempänä tässä osiossa alaotsikon ”Pääomabonuksen hyödyntäminen lisäosuuksien merkinnässä” alla.
Lisäohjeet A-lisäosuuksien muuntamisesta Metsä1-lisäosuuksiksi löytyvät tämän osion lopusta alaotsikon
”Miten voin muuntaa A-lisäosuuksia Metsä1-lisäosuuksiksi?” alta.
Muita tapoja hyötyä lisäosuuksista
Pääomabonuksen hyödyntäminen lisäosuuksien merkinnässä
Sijoittamalla Metsäliitolta saatuja puukauppa- tai osuuskorkotuloja Metsä1-lisäosuuksiin jäsen voi ansaita
pääomabonuksia siten, että kuhunkin merkittyyn lisäosuuteen liittyy yksi pääomabonus. Pääomabonus
tarkoittaa oikeutta merkitä yksi uusi lisäosuus lisäosuusmerkinnän kalenterivuotta seuraavien kahden (2)
kalenterivuoden aikana (”Käyttöjakso”) tilitettävästä puukauppasaatavasta siten, että osuuden merkitsijä
maksaa uuden lisäosuuden merkintähinnasta itse vähintään 75 % tai tätä suuremman hallituksen vahvistaman
määrän (tämän esittelyasiakirjan päivämääränä 85 %) kuittaamalla sen Käyttöjakson aikana tilitettävää
puukauppasaatavaa vastaan. Jäljelle jäävä osa lisäosuuden merkintähinnasta maksetaan jäsenen hyväksi
Metsäliiton toimesta rahastokorotuksena.
Metsäliiton hallitus vahvistaa rahastokorotuksen osuuden kullekin pääomabonuksen ansaintajakson
muodostavalle kalenterivuodelle. Kalenterivuoden 2022 aikana tehtävistä lisäosuusmerkinnöistä ansaittaville
pääomabonuksille hallitus on vahvistanut 15 % rahastokorotusosuuden Käyttöjaksolle 2023–2024.
Ansaittuja pääomabonuksia on voinut 1.1.2022 alkaen käyttää ainoastaan Metsä1-lisäosuuksien merkintään.
Poikkeuksen tähän muodostavat vuosina 2020 ja 2021 ansaitut pääomabonukset, joita jäsen voi Käyttöjaksolla
2022–2023 käyttää valintansa mukaan joko A-lisäosuuksien tai Metsä1-lisäosuuksien merkintään niiden
normaalin käyttöajan mukaan, mikäli jäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy pääomabonuksia.
Mikäli jäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen A-lisäosuuteen mahdollisesti liittyvää
pääomabonusta voi muunnon jälkeen käyttää jäljellä olevan Käyttöjakson aikana ainoastaan Metsä1lisäosuuden merkitään.
Tarkemmat tiedot pääomabonuksista on kuvattu jäljempänä kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat
keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet –
Pääomabonus”.
Metsä1-lisäosuuksien vastaanottaminen Metsäliiton mahdollisen voitonjaon osana
Osa Metsäliiton vuosittaisesta voitonjaosta kohdennetaan aktiivisesti puukauppaa käyneille jäsenille jakamalla
ylijäämänpalautusta Metsä1-lisäosuuksina jäseniltä vastaanotettujen puumäärien suhteessa. Jakoperuste on
lähtökohtaisesti edeltävän neljän kalenterivuoden seurantajakson aikana Metsäliiton jäseneltä vastaanottama
teollisen ainespuun määrä. Vain Osuuskunnan voimassaolevan jäsenyyden aikaiset teollisen ainespuun
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vastaanotot huomioidaan määritettäessä ylijäämänpalautusta. Metsäliiton sääntöjen mukaan hallitus voi esittää
seurantajakson pituudeksi 2–6 kalenterivuotta.
Jäsenelle Metsä1-lisäosuuksina tuleva ylijäämänpalautus kuitenkin pidätetään perusosuuksien maksamiseksi
Metsäliiton sääntöjen mukaisesti samoin kuin muutkin jäsenelle tulevat korot tai ylijäämänpalautukset, kunnes
jäsenen perusosuudet on täysin maksettu. Tämän jälkeen jäsen voi saada Metsä1-lisäosuuksia
ylijäämänpalautuksena edellisessä kappaleessa kuvatulla tavoin.
Lisätietoja puukauppapohjaisesta voitonjaosta on esitetty jäljempänä tämän esittelyasiakirjan kohdassa ”4.
Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet
sekä ominaisuudet – Perus- ja lisäosuuksien tuotto” sekä ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot
– Metsäliiton voitonjako ja voitonjakopolitiikka”.
Miten voin tehdä sijoituksen lisäosuuksiin?
Yhden osuuden merkintähinta on sen nimellisarvo yksi (1) euro. Lisäosuuksiin sijoittamisesta ei peritä
merkintäkuluja.
Jäsen voi tehdä sijoituksen Metsä1-lisäosuuksiin puukaupan yhteydessä Metsäliitolta saamansa
puukauppatulon nettomäärällä pyöristettynä alas lähimpään täyteen euroon. Jäsen voi ilmoittaa sijoittavansa
kaikki tai osan puukauppatuloista Metsä1- lisäosuuksiin. Sijoituksesta on ilmoitettava Metsäliiton
toimihenkilölle viimeistään puukaupan kauppahintatilityksen yhteydessä.
Jäsen voi merkitä Metsä1-lisäosuuksia myös Metsäliiton jäsenelle maksaman osuuskoron määrällä
(pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon) valitsemalla koron käyttötavan Metsäverkossa tai
ilmoittamalla siitä Metsäliiton asiakaspalveluun jäsenyyden muutoslomakkeella.
Lisäksi jäsen voi saada Metsä1-lisäosuuksia osana teollisen ainespuun vastaanottoihin perustuvaa Metsäliiton
voitonjakoa, mutta tämä ei vaadi jäseneltä toimenpiteitä.
Miten voin muuntaa A-lisäosuuksia Metsä1-lisäosuuksiksi?
Jäsen voi hakemuksesta muuntaa kaikki A-lisäosuutensa tai osan niistä Metsä1-lisäosuuksiksi. Jäsen voi
ilmoittaa Metsä1-lisäosuuksiksi muunnettavan määrän Metsäverkon muuntotyökalua käyttäen tai jäsenyyden
muutoslomakkeella toimittamalla sen Metsäliiton asiakaspalveluun. Jäsen voi tehdä muuntohakemuksen
haluamanaan ajankohtana, mutta muunto tapahtuu aina muuntohakemuksen vastaanottovuotta seuraavan
tammikuun 1. päivänä.
Irtisanottuja A-lisäosuuksia ei voida muuntaa. Mikäli A-lisäosuuksien muuntohakemuksen tehnyt jäsen
myöhemmin ennen muunnon voimaantuloa irtisanoo muuntohakemuksen kohteena olevan A-lisäosuutensa,
osuuden irtisanominen peruuttaa vireillä olevan muuntohakemuksen kyseisen A-lisäosuuden osalta.
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2.

RISKITEKIJÄT

Lisäosuussijoitukseen liittyy muun muassa alla kuvattuja riskejä. Myös sellaiset riskit ja epävarmuustekijät,
joita ei ole kuvattu tässä esimerkiksi siksi, että ne ovat tällä hetkellä tuntemattomia tai niitä pidetään vähäisinä,
voivat vaikuttaa Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin liiketoimintaan sekä perus- ja lisäosuuksille
maksettavaan tuottoon. Riskit tulee ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä samoin kuin muutkin tässä
esittelyasiakirjassa, Osuuskunnan säännöissä ja lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehdoissa esitetyt tiedot. Tässä
esittelyasiakirjassa esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen
todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Metsäliitto Osuuskunnan ja/tai Metsä Groupin liiketoimintaan.
Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu tämän esittelyasiakirjan päivämääränä saatavilla oleviin tietoihin
ja arvioihin, eikä se siksi ole välttämättä tyhjentävä.
Makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä
Venäjän sotatoimet voivat vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin tuotteiden kysyntään ja kannattavuuteen
Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa maailmantalouteen usealla tavalla. Kriisi on lisännyt merkittävästi
geopoliittista epävarmuutta, kuluttajien ja yritysten luottamus talouden kehittymiseen on heikentynyt sodan
takia ja kiihtyvä inflaatio on vähentänyt kotitalouksien ostovoimaa. Venäjälle asetettujen pakotteiden
vaikutukset kohdistuvat mm. kansainvälisiin tuotanto- ja toimitusketjuihin ja aiheuttavat raaka-aineiden
hintojen nousua sekä haasteita niiden saatavuuteen. Erityisesti energian hintojen kohoaminen rasittaa sekä
kotitalouksia että teollisuusyrityksiä. Mikäli geopoliittinen kriisi pitkittyy tai laajentuu, talouden
kehitysnäkymät ja kuluttajakysyntä voivat heikentyä ja vähentää siten Metsä Groupin tuotteiden kysyntää
markkinoilla.
Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksia Metsä Groupin liiketoimintaan. Vuonna 2021 Metsä
Groupin liikevaihdosta Venäjän osuus oli 2,2 % ja Ukrainan vastaavasti 0,3 %. Venäjän liikevaihto on pääosin
muodostunut taivekartonkimyynnistä monikansallisille bränditaloille ja tietyistä pehmopaperitoimituksista.
Kartonkia myyvä Metsä Board ja pehmopapereita myyvä Metsä Tissue ovat ilmoittaneet asiakkailleen
maaliskuussa 2022 lopettavansa toimitukset Venäjälle uusien tilausten osalta. Toimitukset Ukrainaan
jouduttiin keskeyttämään heti sotatilan käynnistyttyä.
Metsä Group on lopettanut myös kaiken puunhankinnan Venäjällä sekä sahatavaratuotannon Venäjällä
sijaitsevalla Metsä Fibren Svirin sahalla. Metsä Groupin puunhankintaa on Venäjän sijaan keskitetty muille
olemassa oleville hankinta-alueille Itämeren alueella - erityisesti Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin.
Venäjältä on tuotu pääosin koivua sekä sahahaketta Metsä Groupin Suomen tehtaille ja Ruotsissa sijaitsevalle
Husumin tehtaalle. Venäjän puuntuonnin päättymisen seurauksena koivutukin saatavuus Suomessa on
heikentynyt, mikä on näkynyt pienimuotoisina tuotannon rajoituksina Metsä Woodin vaneritehtailla. Venäjän
puunhankinnan lopettaminen toistaiseksi voi myös muutoin aiheuttaa tehtaiden tuotannonrajoituksia ja
vaikuttaa siten myös Metsä Groupin myyntiin ja tulokseen.
Venäjän sotatoimet ja niihin kytkeytyvät pakotteet heijastuvat erityisesti energiakysymyksiin. Metsä Group on
panostanut jo pitkään uusiutuvan energian tuotantoon, mikä nyt pehmentää kriisin vaikutuksia. Haasteellisin
kysymys on tuotannossa tarvittavan maakaasun saatavuus ja sen kustannusten hallinta. Metsä Groupin
tuotannossa käytetään maakaasua Metsä Boardin Joutsenon, Takon ja Kyron kartonkitehtailla, Metsä Fibren
Joutsenon sellutehtaalla sekä Metsä Tissuen Keski-Euroopassa sijaitsevilla tehtailla. Venäjältä tuodun
maakaasun saannin äkillinen pysähtyminen uhkaisi erityisesti Takon kartonkituotannon sekä Metsä Tissuen
Keski-Euroopan pehmopaperituotannon jatkuvuutta. Lyhyellä aikavälillä Metsä Group hakee ratkaisua korvata
venäläinen maakaasu muualta hankittavalla maakaasulla sekä vaihtoehtoisilla energiamuodoilla kuten
nestekaasulla ja öljyllä.
Metsä Groupin kestävän kehityksen tavoitteena on, että viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä kaikki sen
tuotannossa käyttämä energia on fossiilitonta. Tuolloin tuotannossa käytettävät fossiiliset polttoaineet ja turve
on korvattu uusiutuvalla energialla esimerkiksi tuotannon sivutuotteena syntyvällä puun kuorella,
metsähakkeilla, biokaasulla tai sähköllä.
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Muita Venäjän hyökkäyksestä huomioitavia erityiskysymyksiä Metsä Groupin tuotannossa ja investoinneissa
ovat maakaasusta, öljystä ja maataloudesta riippuvaisten tuotantopanosten kuten lateksien ja tärkkelyksen
saatavuus sekä käynnissä olevien investointien kriittisten tuotantokomponenttien saatavuuden varmistaminen.
Koronaviruspandemia voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin tuotteiden kysyntään ja kannattavuuteen
Koronaviruspandemia on aiheuttanut huomattavaa epävarmuutta maailmantaloudessa ja Metsä Groupin
liiketoimintaympäristössä vuosina 2020, 2021 ja 2022. Pandemiatilanteen muutokset voivat edelleen aiheuttaa
häiriötä Metsä Groupin liiketoiminnoissa, uhata niiden jatkuvuutta ja aiheuttaa viiveitä kehitysinvestoinneille.
Myös asiakkaiden kassatilanteen heikkeneminen tai hidastunut maksukäyttäytyminen voivat vaikuttaa Metsä
Groupin kassavirtaan ja johtaa luottotappioihin. Raaka-aineiden saatavuus on toistaiseksi ollut suhteellisen
hyvällä tasolla, mutta pandemian aiheuttamat tuotanto- ja toimitusketjujen pullonkaulat ovat lisääntyneet
Ukrainan sodan takia, nopeuttaneet inflaatiota ja nostaneet hintoja. Esimerkiksi energian hintojen pysyminen
korkealla, nousun jatkuminen tai energian saatavuusongelmat voivat vaikuttaa Metsä Groupin tulokseen.
Pandemian pitkäaikaisvaikutukset maailmantalouteen ja Metsä Groupin liiketoimintoihin tulevat näkymään
vasta pidemmällä aikavälillä sisältäen mahdolliset varallisuuden arvostusriskit.
Muutoksilla Kiinan taloudessa voi olla vaikutusta Metsä Groupin tuotteiden kysyntään ja Metsä Groupin
kannattavuuteen
Kiina on tärkeä markkina-alue Metsä Groupille ja erityisesti Metsä Fibrelle. Kiinan talouskasvu on hidastunut
maan tiukkojen rajoitustoimien, kiinteistömarkkinoiden ongelmien ja teollisuuden energiapulan johdosta.
Kiinan teollisuuden ongelmat voivat myös lisätä globaalien toimitusketjujen ongelmia ja niiden kustannuksia.
Euroopan Unionin ja Kiinan välisiä suhteita rasittavat molemminpuoliset pakotteet ja eriävät näkemykset
monissa asioissa. Mikäli Kiinan talouden kasvun hidastuminen jatkuu tai EU:n ja Kiinan väliset suhteet
kehittyvät huonompaan suuntaan, tällä voi olla vaikutusta konsernin tuotteiden kysyntään Kiinan markkinoilla
ja siten liiketoimintojen ja koko Metsä Groupin kannattavuuteen.
Kansainväliset kaupan rajoitukset sekä geopoliittiset kriisit voivat vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin
tuotteiden kysyntään ja kannattavuuteen
Mahdolliset muutokset johtavien teollisuusmaiden teollisuus- ja kauppapolitiikassa, geopoliittisten riskien
toteutuminen tai geopoliittisten riskien eskaloituminen voivat johtaa laajempiin kaupankäyntiä rajoittaviin
toimiin ja kansainvälisten pakotteiden käyttöön. Näiden mahdollisena seurauksena voi olla maailman talouden
elpymisen ja kasvun hidastuminen ja jopa globaalien kauppavirtojen supistuminen. . Mahdollisilla
kansainvälisen kaupan uusilla rajoitteilla ja pakotteilla voi olla vaikutuksia Metsä Groupin tuotteiden
kysyntään ja siten Metsä Groupin tulokseen.
Maailmassa on useita geopoliittisia riskejä ja kriisejä, joiden ennustettavuus on heikkoa ja joiden muutokset
voivat olla nopeita tai tapahtua pidemmällä aikavälillä. Näiden kriisien hallinnassa käytettävillä
kansainvälisillä pakotteilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia myös metsäteollisuustuotteiden kysyntään
ja siten Metsä Groupin liiketoimintaan.
Rahoituksen saatavuuden heikentyminen tai sen hinnan nousu voivat vaikuttaa negatiivisesti Metsä
Groupin tarvitseman vieraan pääoman kustannukseen ja saatavuuteen
Metsä Groupissa liiketoiminnan rahoitusriskit liittyvät pääasiassa valuuttoihin, korkoihin, likviditeettiin,
vastapuoliriskeihin ja johdannaisinstrumenttien käyttöön. Rahoitusriskejä hallitaan Metsäliiton hallituksen
vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tarkoituksena on varmistaa myynnin katteet, vähentää
epävarmuutta, parantaa ennustettavuutta, tasapainottaa kassavirtaa ja antaa liiketoiminnoille aikaa mukauttaa
toimintaansa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Pääoman saatavuus ja hinta ovat pitkälti riippuvaisia
rahoitusmarkkinoilla vallitsevista olosuhteista, ja konsernin omasta taloudellisesta tilanteesta. Tämän
esittelyasiakirjan päivämääränä Metsä Groupin hyvä taloudellinen tilanne ja rahoitusmarkkinoiden vakaus ovat
pitäneet rahoituksen saatavuuden ja hinnan hyvänä. Mikäli rahoituksen saatavuus heikkenisi tai sen hinta
nousisi merkittävästi, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia myös konsernin tarvitseman vieraan pääoman
kustannukseen ja saatavuuteen. Jälleenrahoitusriskiin Metsä Group varautuu käyttämällä eri rahoituslähteitä
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monipuolisesti hyväksi, ajoittamalla lainojen erääntymiset tasapainoisesti sekä käynnistämällä
jälleenrahoitusprosessit hyvissä ajoin ennen lainojen erääntymistä. Metsä Groupin likviditeetti on vahva.
Vuoden 2021 lopussa Metsä Groupilla oli käytettävissä nostettavia sitovia luottolimiittejä noin 1790 miljoonaa
euroa.
Toimialaan liittyviä riskejä
Päätuotteiden, etenkin sellun, kilpailuympäristön muutokset ja siitä aiheutuva markkinatasapainon
heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin tuotteiden hintatasoon ja kannattavuuteen
Metsäteollisuustuotteiden maailmanmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan tasapaino vaikuttaa merkittävästi
Metsä Groupin tarjoamien tuotteiden markkinahintoihin. Muutokset suhdannetilanteessa, kilpailijoiden
kapasiteetin lisäys ja kilpailu markkinaosuuksista voivat alentaa tuotteiden markkinahintoja. Tuotehintoja
voivat nostaa kapasiteetin leikkaukset tai teollisuuden konsolidoituminen. Lisäksi merkittävät
valuuttakurssimuutokset vaikuttavat metsäteollisuustuotteiden markkinatasapainoon ja yritysten
kilpailukykyyn.
Selluliiketoiminnan tuloksella on keskeinen merkitys koko Metsä Groupin kannattavuudelle. Metsä Fibren
sellun tuotantokapasiteetti on yli 3 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtipuusellua vuodessa. Lisäksi Metsä
Board tuottaa sellua Husumissa oman käytön lisäksi myös markkinoille. Globaaleilla sellumarkkinoilla
rakenteelliset muutokset asiakkaiden sellun käytössä, lisääntyvä kilpailu ja uusi tuotantokapasiteetti voivat
vaikuttaa negatiivisesti sellun toimitusmääriin ja markkinahintoihin ja siten selluliiketoiminnan ja koko Metsä
Groupin tulokseen.
Kestävään kehitykseen liittyvä kansallinen tai EU-tason sääntely voi vaikuttaa negatiivisesti puun käyttöön
ja sitä kautta Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen
Kestävä kehitys on keskeinen osa Metsä Groupin liiketoimintaa ja Metsä Groupin tavoitteena on olla
vastuullisuuden ja ekologisen kestävyyden edelläkävijä. Kestävän kehityksen osa-alueisiin, erityisesti
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyy myös riskejä. Ilmastoriskit voidaan
jakaa transitioriskeihin ja fysikaalisiin riskeihin. Transitioriskit syntyvät matalahiiliseen talouteen siirtymisestä
ja fysikaaliset riskit liittyvät muutoksiin esimerkiksi lämpötiloissa ja sademäärissä. Metsä Groupin
liiketoiminnoissa nämä ilmastoriskit koskevat erityisesti puunhankintaa sekä energian ja veden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja vähähiiliseen talouteen siirtyminen näkyvät vahvasti Metsä Groupin
kestävän kehityksen tavoitteissa. Tavoitteiden ytimessä ovat siirtyminen täysin fossiilittoman energian
käyttöön tuotannossa, fossiilisten raaka-aineiden käytöstä luopuminen sekä energian ja veden käytön
tehostaminen sekä metsien vahvan kasvun ja hiilensidonnan turvaaminen. Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet
auttavat Metsä Groupia hallitsemaan ilmastoriskejä. Samalla ne avaavat Metsä Groupille uusia
mahdollisuuksia muuttuneessa toimintaympäristössä.
Metsien monimuotoisuuden suojelu ja mahdollisuus hyödyntää metsiä kestävästi erilaisiksi puutuotteiksi ovat
konsernin puunhankinnalle ja liiketoiminnoille strategisesti erittäin tärkeitä. Metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaaminen edellyttää lisää metsien suojelua, mikä aiheuttaa riskejä puunhankinnalle. Vastuullisena toimijana
Metsä Group haluaa parantaa metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua myös talousmetsissä, esimerkiksi
lisäämällä ja säästämällä uhanalaisille lajeille tärkeää lahopuuta. Kaikki Metsä Groupin hankkima puu on
peräisin kestävästi hoidetuista metsistä, mikä on todennettu sertifioinnilla tai muuten kontrolloitu. Metsä Group
toteuttaa myös ekologisen kestävyyden ohjelmaansa yhteistyössä metsänomistajien kanssa talousmetsissä.
Lisäksi vuonna 2021 Metsä Group käynnisti uuden luonnonhoidon ohjelman talousmetsien ulkopuolelle,
tavoitteena turvata luonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesien tilaa Suomessa.
Lisääntyvä EU-sääntely aiheuttaa metsien talouskäytön riskejä Metsä Groupille ja sen puunhankinnalle. EUalue koostuu erilaisista kasvillisuusvyöhykkeistä, joissa kullakin on sille tunnusomaiset metsät. Metsät eri
kasvillisuusvyöhykkeissä, kuten myös hyvä metsänhoito näissä metsissä, eroavat toisistaan. EU-lähtöisesti
säädetään aiempaa selvästi yksityiskohtaisempia, sekä EU-alueen erilaisia metsiä ja niiden käyttöä
yhdenmukaisemmalla tavalla kohtelevia säädöksiä. Tämä kehityssuunta lisää riskiä heikosti soveltuviin
säädöksiin myös metsissä, joista Metsä Group hankkii puuraaka-ainetta.
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Tärkeimpien tuotannontekijöiden ennakoimattomat kustannusmuutokset ja saatavuusongelmat voivat
vaikuttaa Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja heikentää kannattavuutta
Metsä Groupin tärkeimpien tuotannontekijöiden, kuten puun, energian ja kemikaalien merkittävät tai
ennakoimattomat kustannusmuutokset ja mahdolliset saatavuusongelmat voivat heikentää kannattavuutta,
uhata toiminnan jatkuvuutta ja suunniteltujen kehitysinvestointien toteuttamista. Myös kuljetuskapasiteetin
saatavuus tai logistiikkakulujen voimakas nousu voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin kannattavuuteen.
Logistiikan yleinen markkinatilanne on haasteellinen pandemian takia, mutta osaltaan myös Venäjän
kauppapakotteisiin liittyen. Erityisiä haasteita merilogistiikassa aiheuttaa aikataulujen pitävyys, vuonna 2021
koettu kustannusten nousu on tasaantunut. Metsä Groupissa vuodelle 2022 hankittu logistiikkakapasiteetti on
pystytty varmistamaan, mutta joustavuus kysynnän muutoksissa on rajoitettua. Valuuttakurssien muutokset
voivat vaikuttaa joidenkin tuotannontekijöiden kustannuksiin. Näiltä riskeiltä pyritään suojautumaan
pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja niihin liittyvillä johdannaissopimuksilla. Muutokset lainsäädännössä tai
sääntelyssä, esimerkiksi EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikka ja kertakäyttömuovidirektiivi sekä lisääntyvät
uudet vaatimukset hiilidioksidin tai muiden päästöjen rajoittamiseksi, voivat lisätä tuotantokustannuksia ja
heikentää konsernin kannattavuutta.
Metsäliittoon ja Metsä Groupiin liittyviä riskejä
Luotto- tai muiden vastapuoliriskien realisoituminen voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin
toimintaedellytyksiin ja heikentää kannattavuutta
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on liiketoiminta-alueiden ja Metsä Groupin keskitetyn
luotonvalvonnan vastuulla. Luotonvalvonta määrittää yhdessä liiketoimintojen johdon kanssa sisäiset,
asiakkaille myönnetyt luottorajat sekä maksuehdot. Metsä Groupin asiakasluottoriski vuonna 2021 oli
pandemiasta huolimatta tavanomaisella tasolla. Luotonvalvonnan pääperiaatteet on määritelty Metsä Groupin
emoyrityksen hallituksen vahvistaman riskienhallintapolitiikan alaisessa luotto-ohjeessa. Konsernin ja
liiketoimintojen operatiivinen johto osallistuu tarvittaessa luottoriskien arviointiin ja lopullisten
luottopäätösten tekemiseen. Rahamarkkinasijoituksissa, johdannaisissa ja lainoissa vastapuoliksi hyväksytään
vain konsernin rahoituspolitiikassa määritellyt, luottokelpoisuuden täyttävät tai hallituksen päätöksellä
erikseen nimetyt vastapuolet. Luotto- tai muiden vastapuoliriskien realisoituminen voi vaikuttaa negatiivisesti
Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja heikentää liiketoiminnan kannattavuutta.
Uusien kehityshankkeiden epäonnistuminen voi aiheuttaa taloudellisia tappioita
Metsä Groupin liiketoimintoja kehitetään esimerkiksi tuotantoteknologiaa uudistamalla, tehokkuusohjelmilla,
tuotekehityksellä ja tuoteportfolioita uudistamalla, asiakassegmentoinnilla, lisäarvopalveluilla, sekä
liiketoimintaprosesseja yhtenäistämällä. Liiketoiminnan kehityshankkeiden ja -investointien, joista
suurimpana rakenteilla oleva Kemin biotuotetehdas, tavoitteena on muun muassa liiketoiminnan
kasvattaminen, tuoteportfolion laajentaminen ja markkina-aseman vahvistaminen sekä kestävän kehityksen
tavoitteiden edistäminen. Mikäli kehityshankkeiden ja -investointien valmistuminen viivästyy, investointien
kustannusarviot ylitetään tai tuotannolliset tai kaupalliset tavoitteet eivät toteudu, vaikutukset voivat olla
haitallisia kyseisen liiketoiminnan sekä konsernin tulokseen.
Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy etsii ja kehittää uusia liiketoimintaideoita, jotka voisivat
tulevaisuudessa toimia osana Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemiä. Metsä Spring tekee sijoituksia
konsernin omien ideoiden jatkokehittämiseksi ja ulkopuolisiin startup-yrityksiin, joiden tavoitteena on uusien
tuotteiden tuominen markkinoille. Sijoituskohteet ovat korkean riskin hankkeita ja voivat vaatia koetehtaan
rakentamista, joista esimerkkeinä ovat Ääneskoskella sijaitsevatekstiilikuitukoetehdas ja vuonna 2022
valmistunut 3D-kuitutuotteen koelaitos.
Metsä Group on aloittanut vuonna 2021 toiminnanohjausjärjestelmiensä uudistamisen. Järjestelmäuudistus
saattaa pitkittyessään aiheuttaa lisäkustannuksia ja mikäli uudistus teknisesti epäonnistuu, tämä voi heikentää
Metsä Groupin toimintaedellytyksiä.
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Vastuu- ja jatkuvuusriskien realisoituminen
toimintaedellytyksiin ja heikentää kannattavuutta

voi

vaikuttaa

negatiivisesti

Metsä

Groupin

Liiketoimintaan liittyy vastuuriskejä, kuten sopimus-, ympäristö- ja tuotevastuuriskit. Vastuuriskejä hallitaan
yhtenäisillä liiketoimintaprosesseilla, sopimuskoulutuksella, johtamiskäytännöillä, laadunhallinnalla ja
toiminnan läpinäkyvyydellä.
Tehtaiden tuotannon jatkuvuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi suuret tulipalot, merkittävät konerikot, vakavat
onnettomuudet, sään ääri-ilmiöt ja ympäristövahingot. Lisäksi esimerkiksi tartuntatautien aiheuttama
työntekijöiden sairastuminen, koronapandemian aiheuttama yhteiskunnallisten toimintojen pysähtyminen,
tietojärjestelmien pitkäkestoiset häiriöt, työmarkkinariidat, tärkeimpien raaka-aineiden saatavuusongelmat ja
häiriöt logistiikkaketjussa voivat keskeyttää koko liiketoiminnan tai osia siitä. Omaisuus- ja
jatkuvuusvahinkoriskien osalta tehdään aktiivista riskienhallintatyötä vakuutusyhtiöiden kanssa, esimerkiksi
säännöllisesti toteutettavia riskienarviointeja tehtailla ja toimitusketjussa. Tuotannon tai toimitusketjun
keskeytykset voivat vaikuttaa asiakaspalvelun jatkuvuuteen ja toimitusvarmuuteen. Keskeytysten ollessa
pitkäaikaisia taloudelliset menetykset voivat olla erittäin merkittäviä, ja ne voivat aiheuttaa pysyviä
asiakasmenetyksiä. Liiketoiminta-alueet, tehtaat ja konsernipalvelutoiminnot ovat laatineet jatkuvuus- ja
toipumissuunnitelmia näiden riskien toteutumisen varalle. Metsä Groupin kriisinhallintasuunnitelma ohjaa
konsernissa, toimialoilla ja tehtailla tapahtuvaa johtamista kriisitilanteissa.
Muutokset osuustoimintaedellytyksiin

ja

lisäosuuspääomassa

voivat

vaikuttaa

negatiivisesti

Metsä

Groupin

Metsäliiton jäsenellä on erotessaan oikeus saada suorittamansa perusosuusmaksu ja lisäosuusmaksu takaisin.
Lisäosuudet palautetaan jäsenelle myös kirjallisen vaatimuksen perusteella. Tavallista suuremmilla
osuuspääoman palautuksilla voi olla haitallinen vaikutus Metsä Groupin taloudelliseen asemaan. Osuuskunnan
sääntöjen mukaan perusosuuksien ja lisäosuuksien palauttamiseen voidaan käyttää rahamäärä, joka vastaa 1/3
viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä. Metsäliiton hallituksella on lisäksi oikeus
lykätä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuspääoman palauttamista kokonaan tai osittain, mikäli tämä vaarantaisi
Osuuskunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla.
Yritysturvallisuusriskien realisoituminen voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin toimintaedellytyksiin
ja heikentää kannattavuutta
Yritysturvallisuutta uhkaavia riskejä ovat esimerkiksi puutteet ja laiminlyönnit henkilö- ja työturvallisuudessa
ja taloudellisten väärinkäytösten hallinnassa sekä negatiivinen informaatiovaikuttaminen ja kyberuhat,
toimitusketjuihin kohdistuvat uhat ja sisäisen valvonnan riittämättömyys. Yritysturvallisuuden
toimintaprosesseja ja uhkatekijöiden hallintaan liittyvää ohjeistusta, koulutusta, ja sisäistä valvontaa kehitetään
jatkuvasti sekä kriisitilanteiden hallintaa harjoitellaan säännöllisesti.
Henkilöstöriskien realisoituminen voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja
heikentää kannattavuutta
Metsä Group kiinnittää huomiota ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseen.
Johtamisvalmennusten, henkilöstön kehitysohjelmien, seuraajasuunnitelmien ja työnantajakuvan
kehittämisellä konserni varautuu sukupolvenvaihdoksiin liittyviin riskeihin ja muihin henkilöstöriskeihin.
Työkyvyn ylläpitäminen, seuraajasuunnittelu ja monitaitoisuus kuuluvat myös henkilöstöriskien hallintaan.
Koronaviruspandemian aikana konsernissa on toteutettu useita toimenpiteitä henkilöstön suojaamiseksi
tartunnoilta ja siten liiketoimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.
Osuussijoituksiin liittyviä riskejä
Maksukyvyttömyys voisi johtaa perus- ja lisäosuuksiin sijoitetun pääoman menettämiseen
Perus- ja lisäosuuksiin tehdyt sijoitukset eivät ole pääomaturvattuja. Jäsen saattaisi menettää joko osittain tai
kokonaan perus- ja lisäosuuksiin sijoittamansa pääoman, mikäli Metsäliitto joutuisi maksukyvyttömyysmenettelyyn. Jos Metsäliitto purettaisiin, lisäosuuksille ja muille oman pääoman erille maksettaisiin jako-
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osuutta vasta velkojen maksamisen jälkeen. Lisäosuuksilla on jäljellä oleviin varoihin etuoikeus ennen
perusosuuksia, kuitenkin enintään lisäosuuksista suoritettuun määrään saakka.
Jakokelpoisen ylijäämän vähentyminen
ylijäämänpalautusta tai muuta tuottoa

voisi

vaikuttaa

Osuuskunnan

kykyyn

jakaa

korkoa,

Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto voi jakaa lisäosuuksille korkoa tai muuta tuottoa. Osuuskunnan
edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta ylijäämän jaosta hallituksen ehdotuksesta.
Osuuskunnalla ei ole velvollisuutta koronmaksuun tai muuhun varojen jakamiseen, eikä lisäosuuksien aiempi
tuottokehitys ole tae tulevaisuuden tuotosta tai voitonjaosta. Osuuskunnalle ei välttämättä synny lainkaan
sellaista ylijäämää, jota voitaisiin jakaa jäsenille. Lisäksi Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti lisäosuuksille
maksettava korko voi poiketa perusosuuksille maksettavasta korosta ja lisäosuuslajien kesken.
Osuuskunnan tavoitteena on, että voitonjako seuraisi Osuuskunnan ja Metsä Groupin tuloksen vaihteluita niin,
että isot vuosimuutokset kyettäisiin tasoittamaan. Voitonjakoon ja sen määrään voivat kuitenkin vaikuttaa
Osuuskunnan ja Metsä Groupin tuloksen ohella muun muassa Osuuskunnan yleinen taloudellinen asema ja
tulevaisuudennäkymät, Osuuskunnan edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä, arvioidut rahoitus- ja
investointitarpeet, osuuskuntalain ja Osuuskunnan sääntöjen määräykset sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.
Metsäliiton jakokelpoisen pääoman vähentymisellä voi olla haitallinen vaikutus Metsäliiton kykyyn jakaa
ylijäämästä korkoa tai muuta tuottoa, ylijäämänpalautusta tai muuta varojenjakoa. Hallitus ja/tai edustajisto
voivat muun muassa edellä mainittujen seikkojen perusteella päättää aiempaa pienemmästä tuotonjaosta tai
siitä, että tuottoa ei makseta lainkaan.
Jäsen ei saa välittömästi takaisin irtisanotusta lisäosuudesta palautettavaa määrää ja hallituksella on oikeus
lykätä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien palautuksia
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien palautuksiin sovelletaan osuuskuntalain, Osuuskunnan sääntöjen sekä
liikkeeseenlaskuehtojen määräyksiä ja rajoituksia. Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsä1- ja Metsä2lisäosuuksien irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenen
jäsenyys päättyi tai Metsäliitto vastaanotti osuuden omistajan kirjallisen vaatimuksen lisäosuuksien
vähentämisestä. Metsäliiton hallituksella on kuitenkin Metsäliiton säännöissä kuvattu oikeus lykätä Metsä1- ja
Metsä2-lisäosuuksista maksettavan palautuksen maksamista, mikäli palautus vaarantaisi Osuuskunnan
vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla.
A-lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan osuuden omistajalle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt,
kuuden (6) kuukauden kuluttua, ja B-lisäosuuksista maksettu määrä kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua
sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenen jäsenyys päättyi tai Metsäliitto vastaanotti osuuden
omistajan kirjallisen vaatimuksen lisäosuuksien vähentämisestä.
Kaikkiin osuuden palautuksiin kohdistuu lisäksi alla kohdassa ”Perus- ja lisäosuuksien vuotuisten palautusten
enimmäismäärää on rajoitettu Osuuskunnan säännöissä” kuvattu palautusten enimmäismäärän rajoitus.
Perus- ja lisäosuuksien vuotuisten palautusten enimmäismäärää on rajoitettu Osuuskunnan säännöissä
Perus- ja lisäosuuksien palautusten osalta huomioidaan se, mitä Metsäliiton sääntöjen 16 §:ssä säädetään
palautusten määrästä ja irtisanottujen osuuksien oikeuksista. Kyseisen sääntökohdan mukaan perus- ja
lisäosuuksien palauttamiseen voidaan käyttää yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta
jakokelpoisesta ylijäämästä.
Perus- ja lisäosuussijoituksen palautukselle ei makseta korkoa tai arvonnousua jäsenyyden päättyessä
Jäsenen oikeus tulevaan korkoon tai ylijäämänpalautukseen päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys on
päättynyt. Ennen jäsenyyden päättymistä olevalta ajalta perusosuuksille ja lisäosuuksille maksettava korko
maksetaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta perusosuus ja lisäosuus on ollut maksettuna.
Metsäliitto ei myöskään maksa muuta korkoa palautettavalle määrälle niin kutsutulta odotusajalta.
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Kun jäsen eroaa tai muutoin vaatii lisäosuuspääomasijoituksen palauttamista, maksetaan jäsenelle Metsäliiton
säännöissä määritellyn odotusajan jälkeen takaisin lisäosuudesta maksettu määrä ottaen kuitenkin huomioon
Osuuskunnan sääntöjen ja lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehtojen määräykset palautusten rajoituksista ja
lykkäyksistä. Palautuksen määrään sovelletaan lisäksi osuuskuntalaista mahdollisesti johtuvia rajoituksia.
Jäsenelle ei palautuksen yhteydessä makseta mahdollista osuuden arvonnousua.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista maksetun määrän tai nimellisarvon palautusta voidaan lykätä
Metsäliiton hallituksella on oikeus harkintansa mukaan lykätä Metsä1-lisäosuuksista ja Metsä2-lisäosuuksista
maksetun määrän tai nimellisarvon palauttamista osuuskunnan toiminnan aikana, mikäli hallitus katsoo, että
palautuksen maksaminen voisi hallituksen laaja-alaisen tarkastelun perusteella vaarantaa osuuskunnan
maksukyvyn tai vakavaraisuuden säilymisen riittävällä tasolla. Hallitus määrittää osuuskunnan maksukykyä ja
vakavaraisuutta koskevat tavoitteet ja voi lykätä palautuksen maksamista enintään siihen saakka, kun
palautuksien maksu ei vaaranna maksukyvyn tai vakavaraisuuden säilymistä riittävällä tasolla.
Perus- ja lisäosuudet ovat luovutuskelvottomia ei-jäsenille eikä niillä ole jälkimarkkinoita
Jäsen voi siirtää oikeutensa perusosuudesta tai lisäosuudesta suoritettuun määrään toiselle ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Metsäliitolle. Jos siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, hänellä
on samat oikeudet perusosuudesta tai lisäosuudesta maksetun määrän palautukseen tai ylijäämään, kuin
siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen hakemuksensa evätään, hänellä on vain samat
oikeudet kuin siirtäjällä olisi erotessaan ollut. Metsäliiton ulkopuoliselle tapahtuva siirto rinnastuu
eroilmoitukseen eli siirronsaajalla on ainoastaan oikeus saada perusosuuksista ja lisäosuuksista Osuuskunnalle
maksettu määrä palautettua. Mikäli siirronsaaja ei ole Metsäliiton jäsen, siirronsaajan on haettava jäsenyyttä
kuuden (6) kuukauden kuluessa saannosta.
Edellä sanotusta johtuen perus- ja lisäosuudet ovat luovutuskelvottomia muille kuin Metsäliiton jäsenille tai
jäseneksi hakeville ja hyväksyttäville, eikä niillä ole järjestettyä jälkimarkkinaa, jossa niillä voisi käydä
kauppaa. Perus- ja lisäosuudet eivät ole arvopapereita eikä niistä anneta osuustodistuksia tai osuuskirjoja.
Osuuskunnalla on oikeus lunastaa Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksia näiden nimellisarvosta
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuudet ovat lunastusehtoisia. Metsäliitolla on Osuuskunnan sääntöjen mukainen oikeus
hallituksen päätöksellä lunastaa kaikki Metsä1- ja/tai Metsä2-lisäosuudet tai osa niistä. Osittaiset lunastukset
toteutetaan suhteessa lajikohtaiseen omistukseen lunastettavassa osuuslajissa. Lunastushinta on lisäosuuden
nimellisarvo. Lunastusoikeuden soveltamisella voi olla vaikutusta Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista saatavaan
tuottoon.
Metsä1-lisäsosuudet muuntuvat sääntömääräyksen nojalla automaattisesti Metsä2-lisäosuuksiksi, joille
maksetaan Metsä1-lisäosuuksia alempaa tuottoa
Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsä1-lisäosuudet muuntuvat automaattisesti Metsä2-lisäosuuksiksi 10
vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana muunnettava Metsä1-lisäosuus on merkitty
tai, jos se on annettu vastikkeetta, saatu. Edellä sanottua muuntoajankohtaa siirretään kuitenkin 10 vuoden
päähän alkuperäisestä muuntoajankohdasta Osuuskunnan sääntöjen 6 a §:ssä kuvatuissa tilanteissa.
Osuuskunnan voitonjakopolitiikan mukaan Metsä2-lisäosuuksien tuoton on lähtökohtaisesti tarkoitus olla
alempi kuin perusosuuksilla ja Metsä1-lisäosuuksilla.
Lisätietoja Metsä1-lisäosuuksien muuntumisesta Metsä2-lisäosuuksiksi ja Osuuskunnan voitonjakopolitiikasta
on esitetty jäljempänä kohdissa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät
keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet – Lisäosuudet – Metsä1-lisäosuudet” ja ”4. Jäsenyyttä ja
osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Metsäliiton voitonjako ja voitonjakopolitiikka”.
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Verokohtelussa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa nettotuottoon
Perus- ja lisäosuuksien ja niiden tuoton verokohtelussa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa jäsenen saamaan
nettotuottoon.

15

3.

TIETOJA METSÄ GROUPISTA JA METSÄLIITTO OSUUSKUNNASTA

Metsä Group
Metsä Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni. Metsä Group keskittyy
puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun, ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja
tiivispapereihin.
Metsä Groupissa raaka-aineet käytetään tehokkaasti ja tuotannon sivuvirroista tuotetaan uusiutuvaa energiaa
ja muita biotuotteita. Noin 88 % hankitusta puusta oli vuonna 2021 sertifioitua ja 100 % käytetystä puuraakaaineesta oli jäljitettävää.
Metsä Groupilla on konsernin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten kautta käytettävissään
merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta, mikä antaa vakaan ja pitkäjänteisen perustan oman
toiminnan ja tuotantolaitosten kehittämiseen.
Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 6,0 miljardia euroa ja Metsä Group työllisti noin 9 500
henkilöä kaikkiaan noin 30 maassa.
Lisätietoja Metsä Groupin liiketoiminnasta
https://www.metsagroup.com/fi/.

löytyy

Metsä

Groupin

verkkosivuilta

osoitteessa

Konsernirakenne
Metsä Group muodostuu tämän esittelyasiakirjan päivämääränä konsernin emoyhtiö Metsäliitto
Osuuskunnasta, siihen kuuluvista liiketoiminta-alueista Metsä Forestista ja Metsä Woodista, osuuskunnan
tytäryhtiöistä Metsä Fibre Oy:stä, Metsä Board Oyj:stä ja Metsä Tissue Oyj:stä sekä konsernin innovaatioyhtiö
Metsä Spring Oy:stä. Lisäksi Metsä Groupiin kuuluu lukuisia edellä esitettyihin liiketoiminta-alueisiin
kuuluvia tytäryhtiöitä. Metsä Groupin rakenne ja konserniin kuuluvat tytäryhtiöt sekä tietoja olennaisista
osakkuusyrityksistä on esitetty Metsä Groupin vuosikatsauksessa konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
Metsäliitto Osuuskunta
Metsäliitto Osuuskunta on osuuskuntalain mukainen suomalainen osuuskunta, jonka yritys- ja yhteisötunnus
on 0116300-4. Metsäliiton rekisteröity kotipaikka on Helsinki.
Metsäliiton sääntöjen 2 §:n mukaan Metsäliiton tarkoituksena on toimia jäsentensä metsätalouden tukemiseksi
ja jäsenten tuottaman puun markkinoinnin järjestämiseksi taloudellisesti ja teknisesti tehokkaalla tavalla
voittoa tavoitellen ja noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi
Metsäliitto voi tuottaa metsätalouden palveluita, ostaa ja myydä puutavaraa, harjoittaa metsäteollisuutta ja
muuta metsätalouden tuotteiden jalostusta ja kauppaa sekä hankkia toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä ja
arvopapereita. Metsäliiton palveluita voivat käyttää muutkin kuin jäsenet.
Metsä Forest – Puunhankinta ja metsäpalvelut
Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2021 oli 2,0 miljardia euroa. Metsä Forestissa työskentelee noin 840
henkilöä. Metsä Forest edustaa Metsä Groupin puunhankinta- ja metsänhoitopalveluita sekä palvelee
metsänomistajia ja puuta käyttävää teollisuutta.
Metsä Forest vastaa puun ostosta, korjuusta, mittauksesta ja kuljetuksista konsernin tuotantolaitoksille ja muille
valituille asiakkaille. Metsä Forest hankki vuonna 2021 noin 35 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta valtaosa
ostettiin suomalaisilta metsänomistajilta. Metsä Forest tekee Suomessa vuosittain noin 35 000 puukauppaa ja
on Suomen suurin puunostaja ja metsänomistajien digitaalisten palvelujen edelläkävijä.
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Metsä Wood – Puutuotteet
Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2021 oli 0,6 miljardia euroa. Metsä Woodissa työskentelee noin 1 700
henkilöä 14 eri maassa.
Metsä Wood tarjoaa puutuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin. Tärkeimpiä Metsä
Woodin tuotteita ovat Kerto® LVL sekä koivu- ja havuvaneri. Metsä Woodilla on kuusi tuotantoyksikköä,
joista viisi Suomessa ja yksi Virossa, sekä jatkojalostusliiketoimintaa Iso-Britanniassa.
Metsä Tissue – Pehmo- ja tiivispaperit
Metsä Tissue Oyj:n yritys- ja yhteisötunnus on 1867831-1 ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Metsä Tissue Oyj:n
liikevaihto vuonna 2021 oli 0,9 miljardia euroa ja yhtiössä työskentelee noin 2 500 henkilöä. Metsäliitto
Osuuskunta on Metsä Tissue Oyj:n ainoa omistaja.
Metsä Tissue valmistaa pehmo- ja tiivispapereita. Yhtiön kuluttajabrändit Lambi, Serla, Mola ja Tento
tarjoavat kattavan valikoiman wc- ja talouspapereita sekä nenäliinoja. SAGAn tiivispaperit on suunniteltu
käytettäväksi ruoanlaitossa ja leivonnassa kotona, suurissa ammattikeittiöissä ja leipomoissa. Suurtalouksille
ja ammattikäyttöön suunniteltu Katrin-tuotesarja sisältää käsipyyhkeitä, wc-papereita, kasvopyyhkeitä,
lautasliinoja ja teollisuuspyyhkeitä sekä annostelijoita, saippuoita ja lisävarusteita. Metsä Tissue valmistaa
tuotteita myös asiakkaiden omille tuotemerkeille. Metsä Tissuella on yhteensä yhdeksän tuotantoyksikköä
Suomessa, Saksassa, Puolassa, Slovakiassa ja Ruotsissa.
Metsä Board – Kartonki
Metsä Board Oyj:n yritys- ja yhteisötunnus on 0635366-7 ja yhtiön rekisteröity kotipaikka on Helsinki. Metsä
Board Oyj:n A- ja B-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksilla ”METSA” ja ”METSB”. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Metsäliitto Osuuskunta,
joka tämän esittelyasiakirjan päivämääränä omistaa 48,49 % Metsä Board Oyj:n osakkeista ja 67,63 %
äänimäärästä. Metsä Board Oyj:n liikevaihto vuonna 2021 oli 2,1 miljardia euroa ja yhtiössä työskentelee noin
2 400 henkilöä.
Metsä Boardin tuotevalikoimaan kuuluvat ensikuidusta valmistetut taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä
valkoiset kraftlainerit. Metsä Boardilla on kahdeksan tuotantoyksikköä, joista seitsemän on Suomessa ja yksi
Ruotsissa. Metsä Boardilla on myyntiä yli 100 maahan. Taivekartongissa yhtiön asiakkaita ovat
merkkituotevalmistajat, jalostajat ja tukkurit. Valkoisissa kraftlainereissa merkittävimmät asiakkaat ovat
aaltopahvipakkausten valmistajat.
Metsä Fibre – Sellu ja sahatavara
Metsä Fibre Oy:n yritys- ja yhteisötunnus on 0791416-3 ja yhtiön rekisteröity kotipaikka on Helsinki. Metsä
Fibre Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 2,6 miljardia euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 400 henkilöä. Metsä
Fibre Oy:n omistavat tämän esittelyasiakirjan päivämääränä Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board
Oyj (24,9 %) ja Itochu Corporation (25,0 %).
Metsä Fibre tuottaa lehti- ja havusellua sekä sahatavaraa. Lisäksi Metsä Fibre tuottaa tuotantonsa sivuvirroista
erilaisia biokemikaaleja ja uusiutuvaa energiaa. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta ja kuusi sahaa. Yhtiön
kaikki sellutehtaat sekä sahoista viisi sijaitsevat Suomessa. Näiden lisäksi yhtiöön kuuluu Metsä Svirin saha
Venäjällä.
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Alla olevassa kaaviossa on esitetty Metsä Groupin liiketoiminta-alueet 31.12.2021:

Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto
Hallinto ja konsernijohto
Metsäliiton hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii samalla
Metsä Groupin pääjohtajana.
Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka
sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa
osuuskunnan kokouksen. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalilla, jossa jokaisella
Metsäliiton jäsenellä on yksi ääni. Kaudella 1.7.2019–30.6.2023 edustajistoon kuuluu 52 edustajaa, jotka
kaikki ovat Metsäliiton jäseniä. Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:
•

päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,

•

päättää ylijäämän jaosta ja muusta varojenjaosta jäsenille,

•

päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden
myöntämisestä, ja

•

valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Metsäliiton säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa Metsäliiton hallintomallia. Tällä on haluttu
turvata riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten sitouttaminen Osuuskunnan päätöksentekoon.
Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset kuuluvat Metsäliiton hallituksen toimivaltaan ja operatiivisesta
johtamisesta vastaa toimiva johto. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään
kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliiton jäsenistä valitsemaa henkilöä.. Hallintoneuvoston jäsenen
toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden
kuluttua pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään
alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallintoneuvosto valvoo, että Metsäliittoa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston
ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvoston tehtävät on määritetty Osuuskunnan sääntöjen
25 §:ssä.
Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallituksen
tehtävänä on Metsäliiton sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Metsäliiton ja Metsä Groupin
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toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tehtävistä on säädetty Osuuskunnan
sääntöjen 27 §:ssä.
Metsäliitolla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päätä.
Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä Groupin operatiivista toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten
päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Pääjohtaja vastaa Osuuskunnan juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo
varainhoitoa.
Metsä Groupin johtoryhmän puheenjohtajana toimii konsernin pääjohtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa
liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle tehtäviä
päätösesityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja. Johtoryhmällä ei ole
lakiin tai sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmään kuuluvat Metsä Groupin pääjohtaja, konsernin
talousjohtaja, konsernin strategiajohtaja, Metsäliiton liiketoimintajohtaja sekä Metsä Fibren, Metsä Boardin ja
Metsä Tissuen toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta pääsääntöisesti kerran
kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.
Metsäliiton sääntöjen mukaisesti kussakin Metsäliiton puunhankintapiirissä toimii piiritoimikunta.
Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä
edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa
järjestyksessä kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin
vähintään viisi edustajiston vaalissa valitsematta jäänyttä ehdokasta. Piiritoimikuntien päätehtävänä on edistää
toiminnallaan osuuskunnan jäsenten ja kyseisen Metsäliiton hankintapiirin välistä yhteydenpitoa ja
vuorovaikutusta.
Metsäliiton sääntöjen mukaan Metsäliiton hallintohenkilöt eivät saa olla Metsäliiton tai sen konserniyhtiöiden
kanssa samalla toimialalla suoraan tai välillisesti toimivan liikeyrityksen tai muun yhteisön palveluksessa
eivätkä osallistua tällaisten yritysten tai yhteisöjen hallintoon.
Tiedot ajantasaisista hallinnon jäsenistä löytyvät Metsä Groupin verkkosivuilta sijoittajat-osion yhtiön johto ja
hallinto -alakohdasta osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/.
Tilintarkastaja
Metsäliiton sääntöjen mukaan Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja
tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on
tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Tilintarkastaja antaa
Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä
sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle.
Metsäliiton tilintarkastajana tämän esittelyasiakirjan päivämääränä toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
ja tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
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4.

JÄSENYYTTÄ JA OSUUKSIA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT

Metsäliiton jäsenyys
Jäsenyyden edellytykset
Metsäliiton hallitus voi hyväksyä Osuuskunnan jäseneksi jokaisen Suomessa vähintään kolme hehtaaria
kasvullista metsämaata omistavan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka on halukas toimimaan sääntöjen
määrittelemän tarkoituksen hyväksi, ja jonka toiminta ei muutenkaan ole ristiriidassa sääntöjen kanssa.
Metsänomistajaan rinnastetaan myös sellainen yksityinen henkilö tai yhteisö, jolla on pysyvä hallintaoikeus
metsään.
Periaatteellinen markkinointivelvollisuus
Osuuskunnan jäsenyyteen sisältyy periaatteellinen velvollisuus luovuttaa Metsäliiton markkinoitavaksi jäsenen
omistamasta ja hallitsemasta metsästä myyntiin hakattava puutavara.
Jäsenen taloudellinen vastuu
Metsäliiton jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti Osuuskunnan velvoitteista.
Eroaminen jäsenyydestä ja jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota Osuuskunnasta ilmoittamalla kirjallisesti Metsäliitolle. Jäsenen oikeudet ja
velvollisuudet Metsäliitossa päättyvät heti, kun jäsenen eroilmoitus on saapunut.
Jos jäsen on täysimääräisesti siirtänyt oikeutensa perusosuuksista suoritettuun määrään toiselle, siirrosta
tehdyllä kirjallisella ilmoituksella on sama vaikutus kuin, jos siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa Metsäliitosta.
Kun Metsäliiton jäsenenä oleva yhteisö lakkaa tai purkautuu, katsotaan sen eronneen Metsäliitosta.
Jäsenen erottaminen
Osuuskunnan hallitus voi erottaa jäsenen Metsäliitosta: (i) jos jäsen ei täytä lain ja Osuuskunnan sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan, (ii) jos jäsen on tuottanut Metsäliitolle huomattavaa vahinkoa tai ilmeisesti
toiminut sen etuja vastaan tai (iii) jos jäsen ei täytä Osuuskunnan sääntöjen mukaisia jäsenyyden edellytyksiä.
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä Osuuskunnan edustajistolle toimittamalla
valituskirjelmä hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenelle on pöytäkirjanotteella ilmoitettu
erottamisesta.
Osuudet ja niihin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet
Perusosuudet
Metsäliiton sääntöjen mukaisesti jäseneksi liittyvä on velvollinen ottamaan niin kutsuttuja perusosuuksia.
Yhden perusosuuden nimellisarvo on yksi (1) euro. Perus- ja lisäosuudet eivät tuota äänioikeutta
Osuuskunnassa. Metsäliiton sääntöjen mukaisesti jäsenten päättämisoikeutta Osuuskunnassa käyttää
Osuuskunnan jäsenten keskuudesta vaalipiireittäin valittu edustajisto.
Velvollisuus ottaa perusosuuksia määräytyy jäsenen omistaman metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan
perusteella, kuitenkin siten, että jäsen on velvollinen ottamaan enintään 30 000 perusosuutta. Jäsenellä on
oikeus ottaa 30 000 perusosuuden ylimeneviä perusosuuksia omistamansa metsämaan pinta-alan mukaisesti.
Perusosuuksien määräämistä varten maa jaetaan viiteen maantieteelliseen vyöhykkeeseen. Perusosuuksien
määrä on ensimmäisessä vyöhykkeessä 65, toisessa 50, kolmannessa 35, neljännessä 22,5 ja viidennessä
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vyöhykkeessä 12,5 osuutta hehtaaria kohti. Kuntaluettelo, josta ilmenee perusosuuksien määrä hehtaaria kohti,
on Osuuskunnan sääntöjen liitteenä.
Jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia lasketaan siten, että jäsenen omistaman metsämaan pinta-ala
hehtaareina kerrotaan sijaintikunnittain ao. kunnalle vahvistetulla perusosuuksien määrällä hehtaaria kohti ja
tulo korotetaan ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.
Jos jäsen hankkii lisää metsämaata tai luovuttaa sitä toiselle, jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia lasketaan
uudestaan siten, kuin edellä on sanottu. Jos jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia vähenee, hän voi pyytää
velvoitteen ylittävistä perusosuuksista maksetun määrän palauttamista samoin ehdoin kuin eronneelle
jäsenelle. Ellei hän sitä tee, velvoitteen ylittävät perusosuudet, joista on maksettu täysi maksu, voidaan muuttaa
hallituksen määrittämiksi lisäosuuksiksi.
Lisäosuudet
Metsäliiton jäsenellä, jonka perusosuudet on kokonaisuudessaan maksettu, on Metsäliiton sääntöjen mukaisesti
oikeus merkitä lisäosuuksia sääntöjen määräämin ja Metsäliiton hallituksen tarkemmin päättämin ehdoin.
Metsäliiton sääntöjen mukaan lisäosuuksia on neljää lajia: A-lisäosuudet, B-lisäosuudet, Metsä1-lisäosuudet
ja Metsä2-lisäosuudet. Lisäosuuden nimellisarvo on yksi (1) euro. Lisäosuuden tuottamat oikeudet syntyvät,
kun lisäosuuden merkintähinta on täysin maksettu.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehdot löytyvät tämän esittelyasiakirjan kohdasta ”5.
Metsäliitto Osuuskunnan Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleiset ehdot ja liikkeeseenlaskuehdot”.
Metsä1-lisäosuudet
Metsäliiton sääntöjen mukaan Metsä1-lisäosuuksien enimmäismäärää ei ole rajoitettu. Hallituksen päätöksen
mukaan jäsen on voinut 1.1.2022 alkaen sijoittaa Metsäliitolta saamiaan puukauppatuloja ja osuuskorkoja
Metsä1-lisäosuuksiin. Yhden Metsä1-lisäosuuden merkintähinta on osuuden nimellisarvo eli yksi (1) euro.
Jäsen voi saada Metsä1-lisäosuuksia myös osana Metsäliiton varojenjakoa ylijäämänpalautuksena sillä
perusteella, miten hän on jäsenyytensä aikana käyttänyt Metsäliiton palveluja. Jakoperuste on lähtökohtaisesti
edeltävän neljän kalenterivuoden seurantajakson aikana Metsäliiton jäseneltä vastaanottaman teollisen
ainespuun määrä. Metsäliiton sääntöjen mukaan hallitus voi esittää seurantajakson pituudeksi 2–6
kalenterivuotta. Edustajisto päättää ylijäämänpalautuksesta hallituksen esityksestä.
Metsä1-lisäosuuden voimassaoloaika on kymmenen (10) vuotta osuuden merkintä- tai saamisvuoden lopusta
laskettuna, jos sen voimassaoloaikaa ei ole pidennetty puukaupoilla Metsäliiton kanssa alla kuvatulla tavalla.
Voimassaoloajan päätyttyä Metsä1-lisäosuus muuntuu automaattisesti alla esitellyksi Metsä2-lisäosuudeksi,
jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Jokainen jäsenen Metsäliitolta puukauppatulona saama euro 1 pidentää
automaattisesti yhden jäsenen jo omistaman Metsä1-lisäosuuden voimassaoloaikaa kymmenellä (10) vuodella.
Mikäli edellä kuvatun mukainen yhdellä kertaa tilitettävän puukauppatulon euromäärä ylittää jäsenen jo
omistamien Metsä1-lisäosuuksien yhteenlasketun nimellisarvon, ylittävää määrä ei miltään osin siirrä Metsä1lisäosuuksien muuntoajankohtaa.
Saman Metsä1-lisäosuuden muuntoajankohtaa Metsä2-lisäosuudeksi voidaan siirtää useamman kerran, mutta
muuntoajankohta ei minkään yksittäisen siirron yhteydessä voi siirtyä yli 20 vuoden päähän sen
kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa kyseisen muuntoajankohdan siirron perusteena oleva
puukauppatulo on saatu. Jos jäsen omistaa useita Metsä1-lisäosuuksia, muuntoajankohdan siirto kohdistetaan
kulloinkin ensiksi siihen Metsä1-lisäosuuteen, jonka muuntoajankohta Metsä2-lisäosuudeksi on lähimpänä.
Muuntoajankohdan siirron kannalta puukauppa katsotaan tehdyksi silloin, kun puukauppatulo tilitetään
jäsenelle.
Sijoittamalla Metsäliiton puukauppatuloja tai osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin, jäsen ansaitsee tässä
esittelyasiakirjassa jäljempänä kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Pääomabonus”
1

Pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon jokaisen yksittäisen tilityksen osalta, ja vähennettynä kulloinkin soveltuvalla
arvonlisäveron tai sen kaltaisten verojen ja maksujen sekä ennakonpidätyksen määrällä.
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kuvattuja pääomabonuksia siten, että kuhunkin merkittyyn lisäosuuteen liittyy yksi (1) pääomabonus, eli
oikeus merkitä puukauppatuloilla yksi uusi Metsä1-lisäosuus pääomabonuksen Käyttöjaksolla.
Metsä2-lisäosuudet
Metsä1-lisäosuus on edellä esitetysti voimassa kymmenen vuotta kerrallaan, minkä jälkeen se muuntuu
Metsä2-lisäosuudeksi, mikäli sen voimassaoloaikaa ei ole jatkettu puukaupalla Metsäliiton kanssa. Metsä2lisäosuuksiin ei voi erikseen tehdä sijoituksia. Metsäliiton sääntöjen mukaan Metsä2-lisäosuuksien
enimmäismäärää ei ole rajoitettu.
A-lisäosuudet
Metsäliiton sääntöjen mukaan A-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään miljardi viisisataa miljoonaa
(1 500 000 000) kappaletta. Jäsenet pystyivät 31.12.2021 asti merkitsemään A-lisäosuuksia Metsäliitolta
saamansa puukauppasumman nettomäärällä. A-lisäosuuksien merkitseminen ei enää 1.1.2022 alkaen ole ollut
mahdollista.
Poikkeuksen edellä mainittuun aikarajaan muodostavat vuosina 2020 ja 2021 ansaitut pääomabonukset, joita
jäsen voi vielä niiden Käyttöjaksolla 2022–2023 käyttää valintansa mukaan joko A-lisäosuuksien tai Metsä1lisäosuuksien merkintään niiden normaalin käyttöajan mukaan, mikäli jäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja
niihin liittyy pääomabonuksia.
A-lisäosuus voidaan jäsenen ilmoituksella muuntaa kuluitta Metsä1-lisäosuudeksi siten, että jäsenelle annetaan
muunnon kohteena olevien A-lisäosuuksien tilalle niiden lukumäärää vastaava määrä Metsä1-lisäosuuksia
muuntosuhteella 1:1. Muunto ei edellytä puukaupan tekemistä. Muunto kohdistuu jäsenen A-lisäosuuksiin
ikäjärjestyksessä siten, että ensiksi muuntuu jäsenen vanhin A-lisäosuus. A-lisäosuuden muuntaminen Metsä1lisäosuudeksi tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona Metsäliiton hallitus on vastaanottanut jäsenen
muuntohakemuksen. Mikäli jäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen A-lisäosuuteen
mahdollisesti liittyvää pääomabonusta voi muunnon jälkeen käyttää pääomabonuksen jäljellä olevan
Käyttöjakson aikana ainoastaan Metsä1-lisäosuuden merkintään. Irtisanottuja A-lisäosuuksia ei voida
muuntaa. Mikäli A-lisäosuuksien muuntohakemuksen tehnyt jäsen myöhemmin ennen muunnon voimaantuloa
irtisanoo muuntohakemuksen kohteena olevan A-lisäosuutensa, osuuden irtisanominen peruuttaa vireillä
olevan muuntohakemuksen kyseisen A-lisäosuuden osalta. Ohjeet muuntamiseen löytyvät tämän
esittelyasiakirjan kohdasta ”1. Metsäliiton osuuslajit ja sijoittaminen lisäosuuksiin lyhyesti – Miten voin
muuntaa A-lisäosuuksia Metsä1-lisäosuuksiksi?”. Metsä1-lisäosuuksia ei voi muuntaa takaisin Alisäosuuksiksi.
B-lisäosuudet
Metsäliiton sääntöjen mukaan B-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään kolmesataa miljoonaa (300 000
000) kappaletta. Jäsenet pystyivät 31.12.2021 asti merkitsemään B-lisäosuuksia maksamalla osuudet pankin
kautta Metsäliitolle. Jäsenellä voi olla kerrallaan maksettuna enintään 1 500 000 (yksi miljoona
viisisataatuhatta) B-lisäosuutta. B-lisäosuuksien merkitseminen ei enää 1.1.2022 alkaen ole ollut mahdollista.
Perus- ja lisäosuuksien tuotto
Metsäliiton sääntöjen mukaan jäsenille voidaan jakaa Metsäliiton ylijäämästä korkoa tai muuta tuottoa.
Lisäosuuksille maksettava korko voi poiketa, ja on käytännössä poikennut perusosuuksille maksettavasta
korosta sekä lisäosuuslajien kesken.
Perus- ja lisäosuuksille maksettava osuuskorko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta perustai lisäosuus on ollut maksettuna.
Jäsenelle tuleva osuuskorko, muu tuotto tai ylijäämänpalautus pidätetään perusosuuksien maksamiseksi,
kunnes jäsenen perusosuudet on täysin maksettu. Tämän jälkeen mahdolliset osuuskorot voidaan maksaa
vuosittain jäsenen tilille tai niillä voidaan merkitä Metsä1-lisäosuuksia. Myös jäsenelle Metsä1-lisäosuuksina
tuleva ylijäämänpalautus pidätetään perusosuuksien maksamiseksi Metsäliiton sääntöjen mukaisesti, kunnes
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jäsenen perusosuudet on täysin maksettu. Tämän jälkeen jäsen voi saada Metsä1-lisäosuuksia
ylijäämänpalautuksena.
Oikeus tulevaan osuuskorkoon tai ylijäämänpalautukseen päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys on päättynyt.
Metsä1-lisäosuuksina mahdollisesti jaettavan ylijäämänpalautuksen saaminen edellyttää, että
ylijäämänpalautuksen saaja on Metsäliiton jäsen edustajiston vahvistamana ylijäämänpalautuksen
maksupäivänä. Ennen jäsenyyden päättymistä olevalta ajalta perusosuuksille ja lisäosuuksille maksettava
korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta perusosuus ja lisäosuus on ollut
maksettuna. Lisäksi huomioidaan se, mitä Metsäliiton sääntöjen 16 §:ssä säädetään irtisanottujen osuuksien
oikeuksista. Palautettavalle perusosuus- tai lisäosuusmaksulle ei makseta myöskään muuta korkoa jäsenyyden
päättymisen ja palautuksen maksamisen väliseltä ajalta.
Perus- ja lisäosuuksien siirtäminen sekä jälkimarkkinoiden puute
Jäsen voi siirtää oikeutensa perusosuudesta tai lisäosuudesta suoritettuun määrään toiselle ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Metsäliitolle. Jos siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, hänellä
on samat oikeudet perusosuudesta tai lisäosuudesta maksetun määrän palautukseen tai ylijäämään, kuin
siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen hakemuksensa evätään, hänellä on vain samat
oikeudet kuin siirtäjällä olisi erotessaan ollut. Näissä tapauksissa Osuuskunnan ulkopuoliselle tapahtuva siirto
rinnastuu eroilmoitukseen eli siirronsaajalla on ainoastaan oikeus saada perus- ja lisäosuuksista Osuuskunnalle
maksettu määrä palautettua. Mikäli siirronsaaja ei ole Metsäliiton jäsen, siirronsaajan on haettava jäsenyyttä
kuuden (6) kuukauden kuluessa saannosta. Katso lisätiedot perusosuuksien mukana siirtyvistä teollisen
ainespuun vastaanottomääristä jäljempänä kohdasta ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot –
Metsäliiton voitonjako ja voitonjakopolitiikka – Puukauppapohjainen voitonjako”.
Edellä sanotusta johtuen perus- ja lisäosuudet ovat luovutuskelvottomia muille kuin Osuuskunnan jäsenille tai
jäseneksi hakeville ja hyväksyttäville, eikä perus- ja lisäosuuksilla ole järjestettyä jälkimarkkinaa, jossa niillä
voisi käydä kauppaa. Perus- ja lisäosuudet eivät ole arvopapereita eikä niistä anneta osuustodistuksia tai
osuuskirjoja.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien lunastusehto
Metsäliitolla on oikeus lunastaa takaisin kaikki Metsä1- ja/tai Metsä2-lisäosuudet tai osa niistä. Hallitus voi
päättää lunastuksen kohdentamisesta tiettyyn lajiin ja/tai suhteesta, jolla Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksia
lunastetaan. Mahdollinen takaisinlunastus toteutettaisiin suhteessa lajikohtaiseen omistukseen lunastettavassa
osuuslajissa, eli kultakin jäseneltä lunastettaisiin takaisin sama suhteellinen osuus jäsenen omistamista
lunastuksen kohteena olevista lisäosuuksista. Lunastushinta on lisäosuuden nimellisarvo eli yksi (1) euro.
Lunastusoikeuden käyttämisellä voitaisiin tarvittaessa hallita Metsäliiton osuuspääomien määrää.
Lunastusehdosta määrätään tarkemmin Osuuskunnan sääntöjen 6 b §:ssä.
Perus- ja lisäosuuksien palauttaminen
Lisäosuusmaksun palauttaminen
Lisäosuuksien omistajalla on oikeus saada Metsä1-, Metsä2-, A- ja B-lisäosuuksien lisäosuusmaksu takaisin
joko jäsenyyden päättymisen yhteydessä tai muutoin vaatimalla sitä kirjallisesti Metsäliitolta jäsenyyden
jatkuessa.
A-lisäosuuksista sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan jäsenelle kuuden (6)
kuukauden kuluttua, ja B-lisäosuuksista maksettu määrä kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi, tai Osuuskunta vastaanotti jäsenen kirjallisen
vaatimuksen lisäosuuksien vähentämisestä huomioiden kuitenkin se, mitä alla esitetään hallituksen Metsä1- ja
Metsä2-lisäosuuksien palautuksiin kohdistuvasta lykkäysoikeudesta sekä palautusten enimmäismäärästä.
Mikäli jäsen vaatii Metsä1-lisäosuuden palauttamista tai Metsäliitto lunastaa Metsä1-lisäosuuden, osuuden
palautus tai lunastus kohdistetaan kulloinkin ensiksi siihen lisäosuuteen, jonka edellä tarkoitettu
muuntoajankohta Metsä2-lisäosuuksiksi on lähimpänä.
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Metsäliiton hallituksella on oikeus harkintansa mukaan lykätä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista maksetun
määrän tai nimellisarvon palauttamista Osuuskunnan toiminnan aikana, mikäli hallitus katsoo, että palautuksen
maksaminen voisi hallituksen laaja-alaisen tarkastelun perusteella vaarantaa Osuuskunnan maksukyvyn tai
vakavaraisuuden säilymisen riittävällä tasolla. Lykkäyspäätös koskee enintään kolme kuukautta ennen
lykkäyspäätöksen tekemistä irtisanottuja ja vielä palauttamatta olevia lisäosuuksia. Maksukyvyn ja
vakavaraisuuden tarkastelussa hallitus voi kulloinkin ottaa huomioon esimerkiksi Osuuskunnan
omavaraisuusasteen, velkaisuus- ja likviditeettiaseman, ulkopuolisen rahoituksen ehtoihin sisältyvät rajoitteet,
lainojen erääntymisprofiilin sekä Metsäliiton ja Metsä Groupin lähiajan kassavirran tuottokyvyn sekä
lähitulevaisuudessa toteutettavat investoinnit ja muut mahdolliset sitoumukset.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomista ei voi perua sen jälkeen, kun jäsen on antanut irtisanomista
koskevan ilmoituksen.
Sekä lisäosuuksien että perusosuuksien palautuksia koskee alla esitetty palautusten enimmäismäärä.
Perusosuuksien palauttaminen
Jäsenellä on oikeus perusosuuksista maksetun määrän palautukseen, kun jäsenyys Metsäliitossa päättyy.
Perusosuuksista maksettu määrä maksetaan takaisin pääsääntöisesti vuoden kuluttua jäsenyyden päättymistä
lähinnä seuraavasta tilinpäätöspäivästä. Perusosuuksien palautusta koskee kuitenkin niin kutsuttu nopeutettu
palautus. Sen mukaan entinen jäsen voi saada perusosuusmaksun palautuksen jo jäsenyyden päättymistä
seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä edellyttäen, että Metsäliitolla on palautusta vastaava määrä
jakokelpoista ylijäämää, eikä tilikauden aikana palautettavaksi tulevien perusosuusmaksujen yhteismäärä ylitä
10 % viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta perusosuusmaksujen määrästä. Oikeus nopeutettuun
palautukseen määräytyy jäsenyyden päättymisen mukaan aikajärjestyksessä.
Jos jäsen hankkii lisää metsämaata tai luovuttaa sitä toiselle, jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia lasketaan
uudestaan edellä kohdassa ”4. Jäsenyyttä ja osuuksia koskevat keskeiset tiedot – Osuudet ja niihin liittyvät
keskeiset oikeudet, velvollisuudet sekä ominaisuudet – Perusosuudet” määritellyllä tavalla. Jos jäsenen
velvollisuus ottaa perusosuuksia vähenee, hän voi pyytää velvoitteen ylittävistä perusosuuksista maksetun
määrän palauttamista samoin ehdoin kuin eronneelle jäsenelle. Ellei hän sitä tee, velvoitteen ylittävät
perusosuudet, joista on maksettu täysi maksu, voidaan muuttaa hallituksen määrittämiksi lisäosuuksiksi.
Sekä lisäosuuksien että perusosuuksien palautuksia koskee seuraavassa kohdassa esitetty palautusten
enimmäismäärä.
Palautusten enimmäismäärä
Perusosuuksien ja lisäosuuksien palauttamiseen voidaan käyttää yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen
mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä Metsäliiton sääntöjen 16 §:n mukaisesti.
Pääomabonus
Sijoittamalla Metsäliitolta saatuja puukauppa- tai osuuskorkotuloja 31.12.2021 asti A-lisäosuuksiin ja 1.1.2022
alkaen Metsä1-lisäosuuksiin, jäsen voi ansaita pääomabonuksia siten, että kuhunkin merkittyyn lisäosuuteen
liittyy yksi (1) pääomabonus. Pääomabonus tarkoittaa oikeutta merkitä yksi uusi lisäosuus lisäosuusmerkinnän
kalenterivuotta seuraavien kahden (2) kalenterivuoden aikana (”Käyttöjakso”) tilitettävästä
puukauppasaatavasta siten, että osuuden merkitsijä maksaa uuden lisäosuuden merkintähinnasta itse vähintään
75 % tai tätä suuremman hallituksen vahvistaman määrän (tämän esittelyasiakirjan päivämääränä 85 %)
kuittaamalla sen Käyttöjakson aikana tilitettävää puukauppasaatavaa vastaan. Jäljelle jäävä osa lisäosuuden
merkintähinnasta maksetaan jäsenen hyväksi Metsäliiton toimesta rahastokorotuksena.
Metsäliiton hallitus vahvistaa rahastokorotuksen osuuden kullekin pääomabonuksen ansaintajakson
muodostavalle kalenterivuodelle. Kalenterivuoden 2022 aikana tehtävistä lisäosuusmerkinnöistä ansaittaville
pääomabonuksille hallitus on vahvistanut 15 % rahastokorotusosuuden. Mikäli jäsen tällöin käyttää
kalenterivuonna 2022 ansaittua pääomabonusta merkitsemällä puukauppasaatavastaan uuden lisäosuuden
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kalenterivuosien 2023–2024 muodostaman Käyttöjakson aikana, puukauppasaatavasta kuitataan 85 %
lisäosuuden merkintähinnasta ja loput 15 % katetaan rahastokorotuksena Osuuskunnan ylijäämästä.
Pääomabonuksen käyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti Metsäliitolle viimeistään Käyttöjakson aikana
tapahtuvan puukauppatilityksen yhteydessä.
Pääomabonusta ei voida käyttää merkittäessä Käyttöjakson aikana uusia lisäosuuksia osuuskoron määrällä
koronmaksun yhteydessä. Pääomabonuksella merkittyyn lisäosuuteen ei liity myöskään oikeutta uuteen
pääomabonukseen.
Mikäli pääomabonusta ei käytetä Käyttöjakson aikana, pääomabonus raukeaa automaattisesti Käyttöjakson
päättyessä.
Jos jäsen eroaa Osuuskunnasta tai vaatii pääomabonuksella merkityn lisäosuusmaksun palauttamista ennen
pääomabonuksen kahden vuoden Käyttöjaksoa seuraavan kahden (2) kalenterivuoden sitouttamisjakson
päättymistä, rahastokorotuksen määrää ei lueta jäsenen tai siirronsaajan puolesta Metsä1-lisäosuusmaksusta
maksettuun määrään silloin, kun lasketaan Metsä1-lisäosuusmaksusta jäsenelle palautettavaa määrää.
Jos lisäosuus, johon pääomabonus liittyy, siirretään toiselle ja siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai
hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, hänellä on samat oikeudet pääomabonukseen ja sen käyttämiseen kuin
siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen hakemuksensa evätään, siirrettyyn
lisäosuuteen liittyvä pääomabonus raukeaa. Pääomabonuksen siirtäminen toiselle ilman siihen liittyvän
lisäosuuden siirtämistä ei ole mahdollista. Lisäosuuden irtisanominen johtaa lisäosuuteen liittyvän
pääomabonuksen raukeamiseen.
Ansaittuja pääomabonuksia on voinut 1.1.2022 alkaen käyttää ainoastaan Metsä1-lisäosuuksien merkintään.
Poikkeuksen tähän muodostavat vuosina 2020 ja 2021 ansaitut pääomabonukset, joita jäsen voi Käyttöjaksolla
2022–2023 käyttää valintansa mukaan joko A-lisäosuuksien tai Metsä1-lisäosuuksien merkintään niiden
normaalin käyttöajan mukaan, mikäli jäsenellä on jäljellä A-lisäosuuksia ja niihin liittyy pääomabonuksia.
Mikäli jäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen A-lisäosuuteen mahdollisesti liittyvää
pääomabonusta voi muunnon jälkeen käyttää jäljellä olevan Käyttöjakson aikana ainoastaan Metsä1lisäosuuden merkitään.
Metsäliiton voitonjako ja voitonjakopolitiikka
Voitonjakopolitiikka
Osuuskunnan sääntöjen mukaan jäsenille voidaan jakaa ylijäämänpalautusta sekä Metsäliiton ylijäämästä
korkoa tai muuta tuottoa. Jäsenille voidaan jakaa varoja myös muilla osuuskuntalain mukaisilla
varojenjakotavoilla. Varojen jakamisesta ja jakoperusteesta päättää Osuuskunnan edustajisto hallituksen
voitonjakoehdotuksen pohjalta. Varoja voidaan edustajiston päätöksellä jakaa myös Osuuskunnan sääntöjen 6
§:ssä tarkoitettuina lisäosuuksina.
Perusosuuksille ja lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta
perusosuus ja lisäosuus on ollut maksettuna. Oikeus tulevaan korkoon, ylijäämänpalautukseen tai muuhun
tuottoon päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys on päättynyt. Ennen Metsäliiton jäsenyyden päättymistä
olevalta ajalta perusosuuksille ja lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää
tilikaudesta perusosuus ja lisäosuus on ollut maksettuna.
Jos jäsenelle jaetaan ylijäämänpalautusta sillä perusteella, miten hän on jäsenyytensä aikana käyttänyt
Metsäliiton palveluja, toimitetaan jako Metsäliiton jäseniltään viimeksi päättyneiden vähintään kahden (2) ja
enintään kuuden (6) tilikauden aikana vastaanottaman teollisen ainespuun määrän suhteessa. Vain
Osuuskunnan voimassaolevan jäsenyyden aikaiset teollisen ainespuun vastaanotot huomioidaan määritettäessä
ylijäämänpalautusta. Tällaisen ylijäämänpalautuksen saaminen edellyttää, että ylijäämänpalautuksen saaja on
Metsäliiton jäsen edustajiston vahvistamana ylijäämänpalautuksen maksupäivänä.
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Osuuskorkoja jaettaessa osuuslajeista korkein tuotto on tarkoitus kohdistaa perusosuuksille sekä Metsä1lisäosuuksille. Aktiiviseen puukauppaan kannustava Metsä1-lisäosuuspääoma on merkittävä voitonjaon kohde
ja Metsä1-lisäosuuksille on tavoitteena maksaa lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsä2-lisäosuuksien ja Alisäosuuksien tuotto on pääsääntöisesti alempi kuin perusosuuksilla ja Metsä1-lisäosuuksilla. B-lisäosuuksien
tuotto on puolestaan pääsääntöisesti alempi kuin Metsä2-lisäosuuksille ja A-lisäosuuksille maksettava tuotto.
Metsäliiton tämänhetkisen voitonjakopolitiikan mukaan noin puolet operatiivisesta nettotuloksesta on
tavoitteena jakaa jäsenille osuuspääoman korkoina sekä alla kuvattuna Puukauppapohjaisena Voitonjakona
(määritelty jäljempänä) Metsä1-lisäosuuksina. Voitonjako seuraa Metsäliiton ja Metsä Groupin taloudellisen
operatiivisen nettotuloksen vaihteluita kuitenkin siten, että isot vuosimuutokset tasoitetaan.
Normaaliolosuhteissa vuosittaisesta kokonaisvoitonjaosta noin 5–40 % voidaan jakaa jäsenille jäljempänä
kuvattuna Puukauppapohjaisena Voitonjakona vastaanotetun teollisen ainespuun määrän perusteella, ja
loppuosa voitonjaosta maksetaan osuuskorkoina perusosuuksille ja lisäosuuksille. Tämänhetkisen
voitonjakopolitiikan tavoitteena on, että vastaanotetun teollisen ainespuun määrän perusteella tapahtuva
voitonjako on keskimäärin noin 10–15 % vuosittaisesta kokonaisvoitonjaosta.
Puukauppapohjainen voitonjako
Ylijäämänpalautuksena voittoa pyritään jakamaan vuosittain siten, että jako toimitetaan Metsäliiton jäseniltään
neljän (4) edellisen tilikauden aikana vastaanottamaan teollisen ainespuun määrän suhteessa
(”Puukauppapohjainen Voitonjako”). Jäseniltä vastaan otettuja energiapuun määriä ei oteta huomioon
Puukauppapohjaisessa Voitonjaossa.
Mahdollinen jäsenkohtaisesti määritetty Puukauppapohjaisen Voitonjaon osuus suoritetaan Osuuskunnan
jäsenelle pääsääntöisesti siten, että rahamääräisenä osuutena suoritetaan jäsenen Puukauppapohjaisen
Voitonjaon arvioitu verotuksen ennakonpidätyksen osuus ja loppuosa Puukauppapohjaisesta Voitonjaosta
suoritetaan jäsenelle ilmaiseksi jaettavina Metsä1-lisäosuuksina.
Puukauppapohjaisen Voitonjaon saaminen edellyttää, että saaja on Metsäliiton jäsen edustajiston vahvistamana
Puukauppapohjaisen Voitonjaon maksupäivänä.
Mikäli jäsen Osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukaisesti siirtää Metsäliiton perusosuuksia toiselle 1.1.2022 tai
sen jälkeen, ja mikäli siirronsaaja on Metsäliiton jäsen tai hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, mahdollisissa
siirtohetken jälkeisissä teollisen ainespuun vastaanottomääriin perustuvissa ylijäämänpalautuksissa tällaisen
siirronsaajan hyväksi luetaan ylijäämänpalautuksen määrää laskettaessa se suhteellinen osuus perusosuuksien
siirtäjältä seurantajakson aikana siirtohetkeen asti vastaanotetusta teollisen ainespuun määrästä, joka vastaa
siirrettyjen perusosuuksien osuutta siirtäjän kaikista perusosuuksista. Siirtäjän perusosuuksien määrää
laskettaessa huomioidaan sekä perusosuuksien määrä siirtohetkellä että mahdolliset aiemmin samalta
henkilöltä siirretyt perusosuudet, jotka vaikuttavat ylijäämänpalautuksen laskentaan. Siirronsaajan hyväksi
luettua teollisen ainespuun vastaanottomäärää ei tällöin oteta huomioon määritettäessä perusosuuksien siirtäjän
mahdollista ylijäämänpalautusta.
Teollisen ainespuun vastaanottomääriin perustuvan voitonjaon laskennassa käytettävät teollisen ainespuun
vastaanottomäärät määritetään kunkin voitonjakovuoden edustajiston varsinaisen kokouksen päivämäärän
jäsenluettelon perusosuusomistusten mukaan. Teollisen ainespuun vastaanottomäärän perusteella määritetyn
voitonjaon saaminen edellyttää, että saaja on Metsäliiton jäsen edustajiston vahvistamana voitonjaon
maksupäivänä.
Vuonna 2021 Puukauppapohjaisena Voitonjakoja jaettiin 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotetun teollisen
ainespuun kuutiometri edellisen neljän tilikauden aikana.
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Perusosuuksien ja lisäosuuksien historialliset korot
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksille ei ole olemassa edustajiston päättämiä osuuskorkotasoja tämän
esittelyasiakirjan päivämääränä.
Seuraavassa taulukossa on esitetty perusosuuksien sekä A- ja B-lisäosuuksien korkotasot vuosina 2011–2021.
Esitetyt tiedot koskevat historiallisia korkotasoja, joiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia
tulevasta tuotosta tai korkotasoista.
Vuodelta

Perusosuus, %

A-lisäosuus, %

B-lisäosuus, %

2011

5,5

5,0

4,5

2012

5,5

5,0

4,5

2013

6,5

5,0

4,5

2014

5,5

5,0

4,5

2015

6,0

5,5

3,0

2016

6,0

5,5

2,5

2017

7,0

6,5

2,5

2018

7,5

7,0

2,5

2019

6,5

6,0

2,0

2020

6,0

5,0

1,0

2021

6,0

5,0

1,0
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5.

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN METSÄ1- JA METSÄ2-LISÄOSUUKSIEN YLEISET
EHDOT JA LIIKKEESEENLASKUEHDOT

Yleistä lisäosuuksista
Metsäliitto Osuuskunnan (”Metsäliitto” tai ”osuuskunta”) sääntöjen mukaan hallitus voi päättää muiden
osuuksien kuin perusosuuksien antamisesta jäsenille, joiden perusosuudet on kokonaan maksettu. Tällaisia
osuuksia kutsutaan lisäosuuksiksi. Metsäliiton sääntöjen mukaan lisäosuuksia voi olla neljää lajia: Alisäosuudet, B-lisäosuudet, Metsä1-lisäosuudet ja Metsä2-lisäosuudet. Metsäliiton sääntöjen mukaan
Metsäliiton hallitus päättää lisäosuuksien antamisesta, antamisen perusteista, merkintähinnasta, maksamisesta
ja muista liikkeeseenlaskun ehdoista niiltä osin kuin nämä eivät ilmene kulloinkin voimassa olevista
osuuskunnan säännöistä.
Näissä ehdoissa kuvataan Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien pääasialliset ehdot ja liikkeeseenlaskuehdot.
Merkintää harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin, osuuskuntalain säännöksiin sekä Metsäliiton
sääntöihin ja Metsäliittoa ja sen lisäosuuksia koskevaan esittelyasiakirjaan, jonka on saatavilla osoitteessa
www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot.
Lisäosuuksien nimellisarvo on yksi (1) euro. Lisäosuuden merkintähinta on maksettava yhdellä kertaa, ja
lisäosuuden tuottamat oikeudet syntyvät, kun lisäosuuden merkintähinta on täysin maksettu Metsäliitolle.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksille yhteiset määräykset
Osuuden irtisanominen
Kun jäsen eroaa tai pyytää lisäosuuksiensa vähentämistä, lisäosuudesta palautetaan Metsäliiton sääntöjen
mukaisesti nimellisarvoa vastaava määrä, ellei liikkeeseenlaskuehdoissa määrätä toisin tai osuuskuntalain 17
luvun määräyksistä johdu muuta. Jäljempänä kuvatun Metsä1-lisäosuuksiin liittyvän pääomabonuksen
rahastokorotusosuuden palauttamisen ehdoista on osin poikkeavat määräykset näiden ehtojen kohdassa 1.4.2.
Palautettava määrä maksetaan jäsenelle osuuskuntalaissa ja Metsäliiton säännöissä määritellyn ja jäljempänä
kuvatun odotusajan jälkeen ottaen lisäksi huomioon Metsäliiton sääntöjen 16 §:n määräykset vuosittain
osuuksien palautuksiin käytettävästä enimmäismäärästä. Hallituksella on lisäksi Metsäliiton säännöissä
kuvattu oikeus harkintansa mukaan lykätä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista palautettavien määrien
maksamista, mikäli tämä voisi hallituksen laaja-alaisen tarkastelun perusteella vaarantaa osuuskunnan
vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla.
Lisäosuuksien käsittelyä osuuskunnan yhteisömuodon muuttamisen, selvitystilan tai purkamisen yhteydessä
on kuvattu Metsäliiton säännöissä ja osuuskuntalaissa.
Ylijäämän jakaminen lisäosuuksille
Metsäliiton sääntöjen mukaan Metsäliitto voi jakaa lisäosuuksille korkoa tai muuta tuottoa. Metsäliiton
edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta ylijäämän jaosta hallituksen ehdotuksesta. 2
Lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta lisäosuus on ollut
maksettuna. Puukaupoista perityille suorituksille maksetaan korkoa puukauppatulon tilityspäivästä alkaen.
Oikeus tulevaan osuuskorkoon, ylijäämänpalautukseen tai muuhun tuottoon päättyy siihen päivään, jolloin
jäsenyys on päättynyt. Palautettavalle lisäosuusmaksulle ei makseta myöskään muuta korkoa jäsenyyden
päättymisen ja palautuksen maksamisen väliseltä ajalta. Mikäli jäsen irtisanoo lisäosuuksiaan eroamatta
kuitenkaan osuuskunnan jäsenyydestä, irtisanotuilla lisäosuuksilla on oikeus tulevaan osuuskorkoon tai
muuhun lisäosuuksille maksettavaan tuottoon palautettavan lisäosuusmaksun palautuksen maksupäivään asti.
Mikäli Metsä1-lisäosuuteen kohdistuu Metsäliiton sääntöjen 6 a §:n ensimmäisen kappaleen mukainen
2
Metsäliitto on maksanut lisäosuuksille osuuskuntalain mukaisesta ylijäämästä korkoa, jonka edustajisto on vahvistanut vuosittain huhtitai toukokuussa. Metsäliitolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta koronmaksuun tai muuhun varojen jakamiseen, eikä tulevista tuotoista ole
siten takeita. Metsäliiton sääntöjen 6 §:n mukaisesti lisäosuuksille maksettava korko voi poiketa perusosuuksille maksettavasta korosta ja
lisäosuuslajien kesken.
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automaattinen muunto Metsä2-lisäosuudeksi ennen palautuksen maksupäivää, jäsenen tuottoa laskettaessa
huomioidaan edellä sanottu automaattinen muunto Metsä2-lisäosuudeksi.
Metsä1-lisäosuuksiin liittyy oikeus tietyin ehdoin osallistua niin sanottuun sekakorotukseen, eli jäljempänä
tarkemmin kuvattava pääomabonus.
Lisäosuusmaksun palauttaminen tietyissä tilanteissa
Jäsen on oikeutettu saamaan Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista suorittamansa lisäosuusmaksun takaisin
erotessaan Metsäliiton jäsenyydestä tai muutoin kirjallisesti vaatimalla Metsäliitolta lisäosuuksien
vähentämistä. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan kuuden (6) kuukauden kuluttua
sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt tai vaatimus on vastaanotettu, ellei
osuuskuntalaista, Metsäliiton säännöistä tai näistä ehdoista muuta johdu. Lisäosuuksiin kohdistuvaa
irtisanomista ei voi myöhemmin perua.
Metsäliiton sääntöjen 16 §:n mukaan perusosuuksien ja lisäosuuksien palautuksiin voidaan käyttää enintään
yksi kolmasosa (1/3) viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä, mikä voi rajoittaa
yllä mainittua maksujen palautuksen määrää.
Metsäliiton sääntöjen 6 c §:n mukaan Metsäliiton hallituksella on oikeus harkintansa mukaan lykätä Metsä1lisäosuuksista ja Metsä2-lisäosuuksista maksetun määrän tai nimellisarvon palauttamista osuuskunnan
toiminnan aikana, mikäli hallitus katsoo, että palautuksen maksaminen voisi hallituksen laaja-alaisen
tarkastelun perusteella vaarantaa osuuskunnan maksukyvyn tai vakavaraisuuden säilymisen riittävällä tasolla.
Hallitus määrittää osuuskunnan maksukykyä ja vakavaraisuutta koskevat tavoitteet ja voi lykätä palautuksen
maksamista enintään siihen saakka, kun palautuksien maksu ei vaaranna maksukyvyn tai vakavaraisuuden
säilymistä riittävällä tasolla.
Lisäosuusmaksun palauttamiseen sovelletaan lisäksi osuuskuntalain säännöksiä.
Lisäosuuksien siirtäminen
Jäsen voi Metsäliiton sääntöjen 7 §:n mukaisesti siirtää oikeutensa Metsä1- ja Metsä2-lisäosuudesta
suoritettuun määrään toiselle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäliitolle. Jos siirron saaja on Metsäliiton jäsen
tai hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, hänellä on samat oikeudet lisäosuudesta maksetun määrän
palautukseen ja ylijäämään kuin siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen
hakemuksensa evätään, hänellä on vain samat oikeudet, jotka siirtäjällä olisi erotessaan ollut. Mikäli
siirronsaaja ei ole Metsäliiton jäsen, siirronsaajan on haettava jäsenyyttä kuuden (6) kuukauden kuluessa
saannosta.
Metsä1-lisäosuuksiin liittyvän pääomabonuksen siirrettävyyden rajoituksia on kuvattu jäljempänä (katso
näiden ehtojen kohta 1.4.1).
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksia koskevat muuntolausekkeet
Metsä1-lisäosuudet muuntuvat automaattisesti Metsä2-lisäosuuksiksi 10 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden
päättymisestä, jonka aikana muunnettava Metsä1-lisäosuus on merkitty tai, jos se on annettu vastikkeetta,
saatu. Edellä sanottua muuntoajankohtaa siirretään kuitenkin 10 vuoden päähän alkuperäisestä
muuntoajankohdasta sääntöjen 6 a §:ssä kuvatuissa tilanteissa. Muuntoajankohtaa siirretään automaattisesti
sellaisen jäsenen jo omistamien Metsä1-lisäosuuksien määrän osalta, joka vastaa yhteenlasketuilta
nimellisarvoiltaan kyseisen jäsenen osuuskunnalta ennen kuhunkin lisäosuuteen soveltuvaa muuntoajankohtaa
saaman puukauppatulon euromäärää (pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon jokaisen yksittäisen
tilityksen osalta, ja vähennettynä kulloinkin soveltuvalla arvonlisäveron tai sen kaltaisten verojen ja maksujen
sekä ennakonpidätyksen määrällä). Mikäli edellä kuvatun mukainen yhdellä kertaa tilitettävän puukauppatulon
määrä ylittää jäsenen jo omistamien Metsä1-lisäosuuksien yhteenlasketun nimellisarvon, ylittävä määrä ei
miltään osin siirrä Metsä1-lisäosuuksien muuntoajankohtaa.
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Saman lisäosuuden muuntoajankohtaa voidaan siirtää useamman kerran, mutta muuntoajankohta ei minkään
yksittäisen siirron yhteydessä voi siirtyä yli 20 vuoden päähän sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka
kuluessa kyseisen muuntoajankohdan siirron perusteena oleva puukauppatulo on saatu.
Metsä2-lisäosuuksien voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.
A-lisäosuus voidaan hakemuksesta muuntaa Metsä1-lisäosuudeksi siten, että hakijalle annetaan muunnon
kohteena olevien A-lisäosuuksien tilalle niiden lukumäärää vastaava määrä Metsä1-lisäosuuksia. Muunto
tehdään suhteessa 1:1, jolloin yksi A-lisäosuus muunnetaan yhdeksi Metsä1-lisäosuudeksi. Muuntamista
koskeva hakemus on esitettävä kirjallisesti osuuskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Muunto kohdistuu
jäsenen A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä siten, että ensiksi muuntuu jäsenen vanhin A-lisäosuus. Alisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona
osuuskunnan hallitus on vastaanottanut muuntohakemuksen.
Mikäli muunnettavaan A-lisäosuuteen on liittynyt A-lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehtojen mukainen
pääomabonus, muunnon perusteella saatuun Metsä1-lisäosuuteen liittyy näiden ehtojen kohdan 1.4 mukainen
Pääomabonus siten, että Pääomabonuksen Käyttöjakso vastaa muunnettuun A-lisäosuuteen liittyneen
Pääomabonuksen jäljellä ollutta Käyttöjaksoa. Muunnon perusteella saatuun Metsä1-lisäosuuteen liittyvän
Pääomabonuksen käyttökohde on Metsä1-lisäosuus.
Irtisanottuja A-lisäosuuksia ei voida muuntaa. Mikäli A-lisäosuuksien muuntohakemuksen tehnyt jäsen
myöhemmin ennen muunnon voimaantuloa irtisanoo muuntohakemuksen kohteena olevan A-lisäosuutensa,
osuuden irtisanominen peruuttaa vireillä olevan muuntohakemuksen kyseisen A-lisäosuuden osalta.
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksia koskeva lunastusehto
Metsä1- ja Metsä2-lisäosuudet ovat lunastusehtoisia. Metsäliitolla on oikeus lunastaa kaikki Metsä1- ja/tai
Metsä2-lisäosuudet tai osa niistä. Lunastukset voivat kohdistua joko Metsä1- tai Metsä2-lisäosuuksiin tai
molempiin. Hallitus voi päättää lunastuksen kohdentamisesta tiettyyn lajiin ja/tai suhteesta, jolla Metsä1- ja
Metsä2-lisäosuuksia lunastetaan. Osittaiset lunastukset toteutetaan suhteessa lajikohtaiseen omistukseen
lunastettavassa osuuslajissa. Lunastushinta on lisäosuuden nimellisarvo. Lunastusoikeuden käyttämisestä
päättää osuuskunnan hallitus.
Lunastusehdosta on tarkempia määräyksiä Metsäliiton säännöissä.
1.

Metsä1-lisäosuudet

1.1 Yleistä Metsä1-lisäosuuksista
Metsä1-lisäosuuksien yleisiä oikeuksia on kuvattu edellä näiden ehtojen kohdassa ”Metsä1- ja Metsä2lisäosuuksia koskevat muuntolausekkeet”. Metsä1-lisäosuuden tuottamat oikeudet syntyvät, kun lisäosuuden
merkintähinta on täysin maksettu Metsäliitolle.
Metsä1-lisäosuuksien tuottamaa oikeutta ylijäämään, lisäosuusmaksun palauttamiseen liittyviä ehtoja ja
edellytyksiä sekä Metsäliitolle varattua takaisinlunastusoikeutta on kuvattu edellä. Metsä1-lisäosuuksiin liittyy
lisäksi tietyin ehdoin hallituksen päättämä muu taloudellinen etuus, eli pääomabonus, jota on kuvattu
jäljempänä (katso näiden ehtojen kohta 1.4).
1.2 Oikeus merkintään
Jäsen voi merkitä uusia Metsä1-lisäosuuksia Metsäliitolta saamansa puukauppatulon nettomäärällä
pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon. Puukauppatulon nettomäärällä tarkoitetaan puukauppatuloa,
josta on vähennetty kulloinkin soveltuva arvonlisäveron tai sen kaltaisten verojen ja maksujen sekä
ennakonpidätyksen määrä. Sijoituksesta Metsä1-lisäosuuksiin on ilmoitettava kirjallisesti Metsäliiton
toimihenkilölle viimeistään puukaupan kauppahintatilityksen yhteydessä. Myös Metsäliiton jäsenelle jakaman
perus- ja lisäosuuskoron määrällä pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon voi merkitä Metsä1lisäosuuksia ilmoittamalla siitä kirjallisesti etukäteen Metsäliitolle.
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Metsäliiton säännöissä ei ole rajoitettu Metsä1-lisäosuuksien enimmäismäärää. Metsäliiton edustajisto on
määrittänyt maksimäärän, joka osuuskunnan jakokelpoisesta ylijäämästä voidaan käyttää jäljempänä kuvatun
Metsä1-lisäosuuksien pääomabonuksen rahastokorotusosuuteen (katso jäljempänä näiden ehtojen kohta 1.4).
1.3 Merkintäaika sekä merkintähinta ja sen maksaminen
Yhden Metsä1-lisäosuuden merkintähinta on sen nimellisarvo yksi (1) euro ja merkintäaika on käynnissä
toistaiseksi 1.1.2022 alkaen. Merkintä tapahtuu kuittaamalla Metsä1-lisäosuuden merkintähinta joko (i)
puukaupan yhteydessä puukauppatuloa vastaan tai (ii) osuuskoron määrällä koronmaksun yhteydessä, jolloin
merkintä katsotaan tapahtuneeksi puukauppatilityksen tai osuuskoron maksupäivänä.
1.4 Metsä1-lisäosuuksiin liittyvä muu taloudellinen etuus (”Pääomabonus”)
Metsäliiton edustajiston 22.11.2011 antaman ja 28.4.2021 muuttaman valtuutuksen nojalla Metsäliiton hallitus
on 10.6.2021 päättänyt osuuskunnan sääntöjen 6 §:n mukaisesti uusiin Metsä1-lisäosuuksiin liittyvästä muusta
taloudellisesta etuudesta sekä sekakorotuksesta.
Kuhunkin Metsä1-lisäosuuteen, joka on merkitty 1.1.2022 tai sen jälkeen, liittyy oikeus merkitä yksi uusi
Metsä1-lisäosuus
-

sitä kalenterivuotta, jona Metsä1-lisäosuuden merkintä on tapahtunut (”Ansaintajakso”),
seuraavien kahden (2) kalenterivuoden aikana (”Käyttöjakso”) tilitettävästä puukauppatulosta,
siten, että uuden Metsä1-lisäosuuden merkintähinnasta maksetaan osuuskunnan hallituksen vuosittain
määräämä osuus rahastokorotuksena osuuskunnan jakokelpoisesta ylijäämästä, ja loppuosa kuitataan
Käyttöjakson aikana tilitettävää ja edellä kuvatut ehdot täyttävää puukauppatuloa vastaan
(”Pääomabonus”).

Metsäliiton edustajiston päätöksen 28.4.2021 mukaisesti Metsä1-lisäosuuksien sekakorotuksessa osuuskunnan
ylijäämästä voidaan siirtää Metsä1-lisäosuuspääomaan rahastokorotuksena yhteensä enintään 100 000 000
(sata miljoonaa) euroa ottaen kuitenkin huomioon 22.11.2011 jälkeen pääomabonusten rahastokorotuksiin
käytetty määrä. Lisäksi edustajiston päätöksen 28.4.2021 mukaan Metsä1-lisäosuuksien sekakorotuksessa
rahastokorotuksen osuus voi olla enintään 25 % Metsä1-lisäosuuden merkintähinnasta.
Pääomabonuksen käyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti Metsäliitolle viimeistään Käyttöjakson aikana
tapahtuvan puukauppatilityksen yhteydessä.
Pääomabonusta ei voida käyttää merkittäessä Käyttöjakson aikana uusia Metsä1-lisäosuuksia osuuskoron
määrällä koronmaksun yhteydessä vaan Pääomabonusta voidaan ainoastaan käyttää tilanteessa, jossa merkintä
maksetaan Pääomabonuksen ehdot täyttävästä puukauppatulosta.
Pääomabonuksella merkittyyn Metsä1-lisäosuuteen ei liity oikeutta uuteen Pääomabonukseen.
Pääomabonuksella merkityn Metsä1-lisäosuuden osuuskoroista tehdyt uudet Metsä1-lisäosuusmerkinnät
oikeuttavat kuitenkin Pääomabonukseen yllä esitetyn mukaisesti.
Metsäliiton A-lisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi ei synnytä jäsenelle uutta Pääomabonusta.
Mikäli Metsä1-lisäosuuteen liittyvää Pääomabonusta ei käytetä Käyttöjakson aikana, Pääomabonus-oikeus
raukeaa automaattisesti Käyttöjakson päättyessä.
1.4.1

Pääomabonus Metsä1-lisäosuuksien siirron ja irtisanomisen yhteydessä

Jos Metsä1-lisäosuus, johon liittyy Pääomabonus, siirretään toiselle ja siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai
hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, hänellä on samat oikeudet Pääomabonukseen ja sen käyttämiseen kuin
siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen hakemuksensa evätään, siirrettyyn Metsä1lisäosuuteen liittyvä Pääomabonus raukeaa.
Pääomabonusta ei voi siirtää toiselle ilman siihen liittyvän Metsä1-lisäosuuden siirtämistä.
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Metsä1-lisäosuuden irtisanominen johtaa Metsä1-lisäosuuteen liittyvän Pääomabonuksen raukeamiseen.
1.4.2

Pääomabonuksella merkityn Metsä1-lisäosuusmaksun palauttaminen tietyissä tilanteissa

Jos jäsen eroaa osuuskunnasta tai vaatii Pääomabonuksella merkityn Metsä1-lisäosuusmaksun palauttamista
ennen Pääomabonuksen Käyttöjaksoa seuraavan kahden (2) kalenterivuoden sitouttamisjakson
(”Sitouttamisjakso”) päättymistä, rahastokorotuksen määrää ei lueta jäsenen tai siirronsaajan puolesta Metsä1lisäosuusmaksusta maksettuun määrään silloin, kun lasketaan Metsä1-lisäosuusmaksusta jäsenelle
palautettavaa määrää. Jäsenelle tai siirronsaajalle palautetaan tällaisessa tilanteessa siten ainoastaan se osa
Metsä1-lisäosuusmaksusta, joka on kuitattu puukauppatuloa vastaan. Rahastokorotuksen määrää vastaava
osuus lisäosuusmaksusta siirretään tällaisessa tilanteessa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kyseinen
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon palautettu osuus vähennetään rahastokorotusosuuteen käytetystä
määrästä laskettaessa määrää, joka osuuskunnan jakokelpoista ylijäämää on edustajiston päätöksen mukaisesti
käytettävissä Pääomabonuksen rahastokorotusosuuteen (katso yllä näiden ehtojen kohta 1.4).
1.4.3

Pääomabonuksella merkittyihin Metsä1-lisäosuuksiin liittyvät muut ehdot

Pääomabonuksella merkittyihin Metsä1-lisäosuuksiin sovelletaan muuten samoja ehtoja kuin muihinkin
Metsä1-lisäosuuksiin.
Muista Metsä1-lisäosuuksiin ja Pääomabonukseen ja sen käyttöön liittyvistä seikoista päättää Metsäliiton
hallitus (mukaan lukien mahdollinen edellä kuvattujen Käyttö- ja Sitouttamisjaksojen muuttaminen tai
Pääomabonuksen käytön yhteydessä suoritettavan rahastokorotuksen prosenttiosuuden muuttaminen taikka
rahastokorotuksen päättäminen).
2.

Metsä2-lisäosuudet

2.1 Yleistä Metsä2-lisäosuuksista
Metsä2-lisäosuuksien yleisiä oikeuksia on kuvattu edellä näiden ehtojen kohdassa ”Metsä1- ja Metsä2lisäosuuksille yhteiset määräykset”. Metsä2-lisäosuuksien tuottamaa oikeutta ylijäämään, lisäosuusmaksun
palauttamiseen liittyviä rajoituksia ja käytäntöjä sekä Metsäliitolle varattua takaisinlunastusoikeutta on kuvattu
edellä.
2.2 Oikeus merkintään
Metsäliiton tarkoituksena ei ole tarjota Metsä2-lisäosuuksia erikseen merkittäväksi. Metsä1-lisäosuudet
muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi Metsäliiton säännöissä määrätyn ajanjakson päätyttyä (katso lisätietoja
näiden ehtojen kohdassa ”Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksia koskevat muuntolausekkeet”). Metsäliiton
säännöissä ei ole rajoitettu Metsä2-lisäosuuksien enimmäismäärää.
3.

Muuta

Siirtymäkauden A-lisäosuuksia koskevat määräykset
Metsäliiton ei ole tarkoitus laskea liikkeeseen A- ja B-lisäosuuksia 1.1.2022 jälkeen muuten kuin jäljempänä
kuvatuissa tilanteissa. Metsäliitolla oli 1.1.2012–31.12.2021 käytössä A-lisäosuuslajia koskenut
pääomabonusjärjestelmä (”Vanhat Pääomabonukset”). Ennen 1.1.2022 ansaittujen Vanhojen Pääomabonusten
osalta jäsenellä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän A-lisäosuuksiin liittyviä Vanhoja Pääomabonuksia
vuosien 2022–2023 Käyttöjaksojen aikana A-lisäosuuksien vai Metsä1-lisäosuuksien merkitsemiseen niiden
normaalin käyttöajan mukaan. Mikäli jäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen Alisäosuuteen mahdollisesti liittyvä Vanha Pääomabonus muuttuu muunnon yhteydessä näiden ehtojen kohdan
1.4 mukaiseksi Pääomabonukseksi, jota voi jäljellä olevan Käyttöjakson aikana käyttää ainoastaan Metsä1lisäosuuden merkintään.
Siinä tapauksessa, että jäsen on muuntanut Vanhoilla Pääomabonuksilla merkityn A-lisäosuuden Metsä1lisäosuudeksi, ja hän vaatii kyseisen lisäosuuden lisäosuusmaksun palauttamista ennen kuin Vanhoja
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Pääomabonuksia koskeva Sitouttamisjakso on päättynyt, jäsenelle palautetaan ainoastaan 85 % lisäosuuden
nimellisarvosta.
Muilta osin Vanhoihin Pääomabonuksiin sovelletaan niiden liikkeeseenlaskun hetkellä voimassa olleiden
liikkeeseenlaskuehtojen mukaisia määräyksiä. A- ja B-lisäosuuksia koskeneet liikkeeseenlaskuehdot ovat
saatavilla osoitteessa www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot.
1.1.2022 alkaen Pääomabonusten ansainta kohdistuu vain Metsä1-lisäosuuksiin, ja vastaavasti jäsenellä on
1.1.2022 ja sen jälkeen ansaituilla Pääomabonuksilla oikeus merkitä vain Metsä1-lisäosuuksia.

33

6.

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto
Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative.
Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä
Metsäliitto.
Metsäliiton kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Metsäliiton tarkoituksena on toimia jäsentensä
metsätalouden tukemiseksi ja jäsenten tuottaman
puun markkinoinnin järjestämiseksi taloudellisesti
ja teknisesti tehokkaalla tavalla voittoa tavoitellen
ja noudattaen kestävän kehityksen periaatteita.
Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi Metsäliitto
voi tuottaa metsätalouden palveluita, ostaa ja
myydä puutavaraa, harjoittaa metsäteollisuutta ja
muuta metsätalouden tuotteiden jalostusta ja
kauppaa sekä hankkia toiminnalleen tarpeellisia
kiinteistöjä ja arvopapereita. Metsäliiton
palveluita voivat käyttää hyväkseen muutkin kuin
jäsenet.
3 § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen
Metsäliiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi
jokaisen Suomessa vähintään kolme hehtaaria
kasvullista metsämaata omistavan yksityisen
henkilön tai yhteisön, joka on halukas toimimaan
sääntöjen määrittelemän tarkoituksen hyväksi, ja
jonka toiminta ei muutenkaan ole ristiriidassa
sääntöjen kanssa. Metsänomistajaan rinnastetaan
myös sellainen yksityinen henkilö tai yhteisö,
jolla on pysyvä hallintaoikeus metsään.
Metsäliiton jäseneksi pyrkivän tulee tehdä
Metsäliiton hallituksen valtuuttamalle henkilölle
kirjallinen hakemus, jossa on sijaintikunnittain
mainittava hänen omistamansa tai pysyvästi
hallitsemansa metsämaan kokonaispinta-ala.
Jäsenyys alkaa, kun hakija on merkitty
Metsäliiton jäsen- ja omistajaluetteloon.
4 § Jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia
Perusosuuden nimellisarvo on yksi (1) euro.
Perusosuuden merkintähinta on osuuden
nimellisarvo, ellei edustajisto tai hallitus
edustajiston valtuuttamana toisin päätä.

Jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia
määräytyy jäsenen omistaman metsämaan pintaalan ja sijaintikunnan perusteella, kuitenkin siten,
että jäsen on velvollinen ottamaan enintään
30.000 perusosuutta. Perusosuuksien määräämistä
varten maa jaetaan viiteen maantieteelliseen
vyöhykkeeseen. Perusosuuksien määrä on
ensimmäisessä vyöhykkeessä 65, toisessa 50,
kolmannessa 35, neljännessä 22,5 ja viidennessä
vyöhykkeessä 12,5 osuutta hehtaaria kohti.
Kuntaluettelo, josta ilmenee perusosuuksien
määrä hehtaaria kohti, on näiden sääntöjen
liitteenä.
Jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia
lasketaan siten, että jäsenen omistaman
metsämaan pinta-ala hehtaareina kerrotaan
sijaintikunnittain ao. kunnalle vahvistetulla
perusosuuksien määrällä hehtaaria kohti ja tulo
korotetaan ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.
Jos jäsen hankkii lisää metsämaata tai luovuttaa
sitä toiselle, jäsenen velvollisuus ottaa
perusosuuksia lasketaan uudestaan edellä
määritellyllä tavalla. Jos jäsenen velvollisuus
ottaa perusosuuksia vähenee, hän voi pyytää
velvoitteen ylittävistä perusosuuksista maksetun
määrän palauttamista samoin ehdoin kuin
eronneelle jäsenelle. Ellei hän sitä tee, velvoitteen
ylittävät perusosuudet, joista on maksettu täysi
maksu, voidaan muuttaa hallituksen määrittämiksi
lisäosuuksiksi.
5 § Perusosuuksien maksaminen
Perusosuuksista maksettava määrä peritään
hallituksen määräämällä tavalla jäseneltä
vastaanotetun puutavaran kauppahinnasta tai
muulla tavoin rahana viiden (5) vuoden kuluessa
jäseneksi liittymisestä.
Jos jäsenen velvollisuus ottaa perusosuuksia
nousee sen johdosta, että hän hankkii lisää
metsämaata tai perusosuuksien
ottamisvelvollisuutta koskevaa sääntöjen
määräystä muutetaan, korotus on maksettava
viiden (5) vuoden kuluessa sen voimaan
tulemisesta.
Jäsenelle tuleva korko tai ylijäämänpalautus
pidätetään perusosuuksien maksamiseksi, kunnes
jäsenen perusosuudet on täysin maksettu.

6 § Lisäosuudet

6 a § Muuntolausekkeet

Hallitus voi päättää muiden osuuksien kuin
perusosuuksien antamisesta jäsenille. Tällaisia
osuuksia kutsutaan lisäosuuksiksi.

Metsä1-lisäosuudet muuntuvat automaattisesti
Metsä2-lisäosuuksiksi 10 vuoden kuluttua sen
kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana
muunnettava Metsä1-lisäosuus on merkitty tai, jos
se on annettu vastikkeetta, saatu. Edellä sanottua
muuntoajankohtaa siirretään kuitenkin 10 vuoden
päähän alkuperäisestä muuntoajankohdasta tässä
kappaleessa kuvatuissa tilanteissa.
Muuntoajankohtaa siirretään automaattisesti
sellaisen jäsenen jo omistamien Metsä1lisäosuuksien määrän osalta, joka vastaa
yhteenlasketuilta nimellisarvoiltaan kyseisen
jäsenen osuuskunnalta ennen kuhunkin
lisäosuuteen soveltuvaa muuntoajankohtaa
saaman puukauppatulon euromäärää
(pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon
jokaisen yksittäisen tilityksen osalta, ja
vähennettynä kulloinkin soveltuvalla
arvonlisäveron tai sen kaltaisten verojen ja
maksujen sekä ennakonpidätyksen määrällä).
Saman lisäosuuden muuntoajankohtaa voidaan
siirtää useamman kerran, mutta muuntoajankohta
ei minkään yksittäisen siirron yhteydessä voi
siirtyä yli 20 vuoden päähän sen kalenterivuoden
päättymisestä, jonka kuluessa kyseisen
muuntoajankohdan siirron perusteena oleva
puukauppatulo on saatu. Mikäli osuuden omistaja
omistaa useita Metsä1-lisäosuuksia,
muuntoajankohdan siirto kohdistetaan kulloinkin
ensiksi siihen lisäosuuteen, jonka
muuntoajankohta on lähimpänä. Kunkin Metsä1lisäosuuden yllä esitetty muuntoajankohta
merkitään jäsen- ja omistajaluetteloon. Mikäli
osuuden omistaja vaatii Metsä1-lisäosuuden
palauttamista tai Metsäliitto lunastaa Metsä1lisäosuuden, osuuden palautus tai lunastus
kohdistetaan kulloinkin ensiksi siihen
lisäosuuteen, jonka edellä tarkoitettu
muuntoajankohta on lähimpänä.

Jäsen voi ottaa lisäosuuksia vain, jos hänen
perusosuutensa on täysin maksettu.
Osuuskunnalla voi olla A-lisäosuuksia ja Blisäosuuksia sekä Metsä1-lisäosuuksia ja Metsä2lisäosuuksia. A-lisäosuuksia on vähintään yksi (1)
ja enintään miljardi viisisataa miljoonaa
(1.500.000.000). B-lisäosuuksia on vähintään yksi
(1) ja enintään kolmesataa miljoonaa
(300.000.000). Metsä1-lisäosuuksien ja Metsä2lisäosuuksien enimmäismäärää ei ole rajoitettu.
A-lisäosuuksista sekä Metsä1- ja Metsä2lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan
osuuden omistajalle tai sille, jolle hänen
oikeutensa on siirtynyt, kuuden (6) kuukauden
kuluttua, ja B- lisäosuuksista maksettu määrä
kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua sen
tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys
päättyi, tai osuuskunta vastaanotti osuuden
omistajan kirjallisen vaatimuksen lisäosuuksien
vähentämisestä ottaen huomioon, mitä sääntöjen
16 §:ssä säädetään. Metsä1- ja Metsä2lisäosuuksien palauttamisesta on kuitenkin lisäksi
voimassa, mitä 6c §:ssä määrätään.
Lisäosuuden nimellisarvo on yksi (1) euro.
Lisäosuuksille maksetaan korkoa sääntöjen 14 §:n
mukaisesti. Lisäosuuksille maksettava korko voi
poiketa perusosuuksille maksettavasta korosta ja
lisäosuuslajien kesken.
Lisäosuuksien antamisesta, antamisen perusteista,
merkintähinnasta, maksamisesta ja muista
liikkeeseenlaskun ehdoista päättää hallitus.
Hallitus voi päättää myös osuuskunnan hallussa
olevien lisäosuuksien antamisesta.

A-lisäosuus voidaan hakemuksesta muuntaa
Metsä1-lisäosuudeksi siten, että hakijalle
annetaan muunnon kohteena olevien Alisäosuuksien tilalle niiden lukumäärää vastaava
määrä Metsä1-lisäosuuksia. Muunto tehdään
suhteessa 1:1, jolloin yksi A-lisäosuus
muunnetaan yhdeksi Metsä1-lisäosuudeksi.
Muuntamista koskeva hakemus on esitettävä
kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle. Alisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi
tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona
osuuskunnan hallitus on vastaanottanut
muuntohakemuksen.

Osuuden omistaja voi saada lisäosuusmaksun
palautettua joko jäsenyyden päättyessä tai
muutoin vaatimalla kirjallisesti. Lisäosuusmaksun
palauttamisesta osuutta siirrettäessä määrätään
jäljempänä 7 §:ssä.
Lisäosuudesta palautetaan nimellisarvoa vastaava
määrä, ellei liikkeeseenlaskuehdoissa määrätä
toisin. Tällä sääntökohdalla ei ole vaikutusta
ennen sääntökohdan voimaantuloa annettujen Atai B-lisäosuuksien ehtoihin.
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6 b § Lunastusehto

lykkäyspäätöksestä huolimatta hallituksen arvion
mukaan mahdollista, osittainen maksu suoritetaan
kaikkien lykkäyksen kohteena olevien osuuksien
omistajille palautettavaksi vaadittujen määrien
suhteessa.

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuudet ovat
lunastusehtoisia. Metsäliitolla on oikeus lunastaa
kaikki Metsä1- ja/tai Metsä2-lisäosuudet tai osa
niistä. Lunastukset voivat kohdistua joko Metsä1tai Metsä2-lisäosuuksiin tai molempiin. Hallitus
voi päättää lunastuksen kohdentamisesta tiettyyn
lajiin ja/tai suhteesta, jolla Metsä1 ja Metsä2lisäosuuksia lunastetaan. Osittaiset lunastukset
toteutetaan suhteessa lajikohtaiseen omistukseen
lunastettavassa osuuslajissa. Lunastushinta on
lisäosuuden nimellisarvo.

Osuuskunta voi jakaa varoja 14 §:ssä
tarkoitetuilla tavoilla, vaikka Metsä1lisäosuuksista ja Metsä2-lisäosuuksista maksetun
määrän tai nimellisarvon palauttamista olisi tässä
tarkoitetulla tavalla lykätty.
7 § Perusosuuksien ja lisäosuuksien
siirtäminen

Lunastusoikeuden käyttämisestä päättää
osuuskunnan hallitus. Lunastuspäätöksestä on
toimitettava tieto osuuden omistajille näiden
sääntöjen 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla, minkä
jälkeen lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi.

Jäsen voi siirtää oikeutensa perusosuudesta tai
lisäosuudesta suoritettuun määrään toiselle
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäliitolle. Jos
siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai
hakemuksesta hyväksytään jäseneksi, hänellä on
samat oikeudet perusosuudesta ja lisäosuudesta
maksetun määrän palautukseen ja ylijäämään,
kuin siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae
jäsenyyttä, tai hänen hakemuksensa evätään,
hänellä on vain samat oikeudet, jotka siirtäjällä
olisi erotessaan ollut. Mikäli siirronsaaja ei ole
Metsäliiton jäsen, siirronsaajan on haettava
jäsenyyttä kuuden (6) kuukauden kuluessa
saannosta.

Lunastus katsotaan toteutetuksi, kun osuuskunta
on maksanut lunastushinnan. Jos lunastushintaa ei
voida maksaa lisäosuuden haltijalle, lunastushinta
voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja
lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun
lunastushinta on talletettu. Lunastus toteutetaan
jakokelpoiseen ylijäämään kuuluvista varoista
ottaen huomioon, mitä sääntöjen 16 §:ssä on
määrätty. Osuuskunnalle tämän lunastusehdon
mukaisesti lunastetut lisäosuudet mitätöityvät
automaattisesti lunastuksen toteutushetkellä.
Muista lunastukseen liittyvistä seikoista päättää
osuuskunnan hallitus.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus
yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa.
Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain
yhteisen edustajan kautta.

6 c § Palautuksen lykkääminen

8 § Jäsenten taloudellinen vastuu

Metsäliiton hallituksella on oikeus harkintansa
mukaan lykätä Metsä1-lisäosuuksista ja Metsä2lisäosuuksista maksetun määrän tai nimellisarvon
palauttamista osuuskunnan toiminnan aikana,
mikäli hallitus katsoo, että palautuksen
maksaminen voisi hallituksen laaja-alaisen
tarkastelun perusteella vaarantaa osuuskunnan
maksukyvyn tai vakavaraisuuden säilymisen
riittävällä tasolla. Hallitus määrittää osuuskunnan
maksukykyä ja vakavaraisuutta koskevat
tavoitteet ja voi lykätä palautuksen maksamista
enintään siihen saakka, kun palautuksien maksu ei
vaaranna maksukyvyn tai vakavaraisuuden
säilymistä riittävällä tasolla.

Jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti
osuuskunnan velvoitteista.
9 § Periaatteellinen markkinointivelvollisuus
Jäsenyyteen sisältyy periaatteellinen velvollisuus
luovuttaa Metsäliiton markkinoitavaksi jäsenen
omistamasta ja hallitsemasta metsästä myyntiin
hakattava puutavara.
10 § Eroaminen jäsenyydestä ja jäsenyyden
päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota Metsäliitosta
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Jäsenen
oikeudet ja velvollisuudet Metsäliitossa päättyvät
heti, kun hänen eroilmoituksensa on saapunut.

Lykkäyspäätöksestä toimitetaan tieto osuuden
omistajille näiden sääntöjen 20 §:ssä tarkoitetulla
tavalla ja lykkäyspäätös koskee myös enintään
kolme kuukautta ennen lykkäyspäätöksen
tekemistä irtisanottuja ja vielä palauttamatta
olevia lisäosuuksia. Mikäli palautusten osittainen
maksaminen on edellä tarkoitetusta
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Jos jäsen on täysimääräisesti siirtänyt oikeutensa
perusosuuksista suoritettuun määrään toiselle,
siirrosta tehdyllä kirjallisella ilmoituksella on
sama vaikutus, kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut
eroavansa Metsäliitosta.

hankintahetkellä. Tällaiseen hankintaan
sovelletaan soveltuvin osin näiden sääntöjen
määräyksiä osuusmaksun palauttamisesta.
Hankintaan käytetään ylijäämää. Hallitus voi
kuitenkin päättää käytettävistä varoista toisin.

Kun Metsäliiton jäsenenä oleva yhteisö lakkaa tai
purkautuu, katsotaan sen eronneen Metsäliitosta.

13 § Vararahasto
Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on
siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta
tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen
osoittama tappio edellisiltä tilikausilta, kunnes
vararahasto on vähintään 70.000.000 euroa.

11 § Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen Metsäliitosta: 1 jos
hän ei täytä lain ja näiden sääntöjen mukaisia
velvollisuuksiaan, 2 jos hän on tuottanut
Metsäliitolle huomattavaa vahinkoa tai ilmeisesti
toiminut sen etuja vastaan, 3 jos hän ei täytä
sääntöjen 3 §:ssä mainittuja edellytyksiä.

14 § Ylijäämän käyttäminen ja muu varojen
jakaminen
Jäsenille voidaan jakaa ylijäämänpalautusta.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa
erottamispäätöksestä edustajistolle.
Valituskirjelmä on lähetettävä hallitukselle
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenelle on
pöytäkirjanotteella ilmoitettu erottamisesta. Jos
edustajisto joutuu äänestämään erottamisesta, on
äänestys toimitettava suljetuin lipuin.
Erottamispäätös raukeaa, jos vähintään kolmasosa
(1/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä
vastustaa. Ellei valitusta ole tehty määräaikana,
hallituksen päätös jää voimaan.

Jäsenille voidaan jakaa Metsäliiton ylijäämästä
korkoa tai muuta tuottoa.
Jäsenille voidaan jakaa varoja myös muilla
osuuskuntalain 16 luvun 1 §:ssä tarkoitetuilla
varojenjakotavoilla.
Varojen jakamisesta ja jakoperusteesta päättää
osuuskunnan edustajisto. Varoja voidaan
edustajiston päätöksellä jakaa myös 6 §:ssä
tarkoitettuina lisäosuuksina.

12 § Perusosuuksista maksetun määrän
palauttaminen jäsenyyden päättyessä

Perusosuuksille ja lisäosuuksille maksettava
korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää
tilikaudesta perusosuus ja lisäosuus on ollut
maksettuna.

Kun jäsenyys Metsäliitossa on päättynyt, entisellä
jäsenellä tai sillä, jolle hänen oikeutensa
perusosuuksiin on siirtynyt, on oikeus saada
perusosuuksista maksettu määrä takaisin vuoden
kuluttua jäsenyyden päättymistä lähinnä
seuraavasta tilinpäätöspäivästä ottaen huomioon,
mitä sääntöjen 16 §:ssä säädetään.

Jos jäsenelle jaetaan ylijäämänpalautusta sillä
perusteella, miten hän on käyttänyt Metsäliiton
palveluja, toimitetaan jako Metsäliiton jäseniltään
viimeksi päättyneiden vähintään kahden (2) ja
enintään kuuden (6) tilikauden aikana
vastaanottaman teollisen ainespuun määrän
suhteessa. Edustajisto päättää
ylijäämänpalautuksesta ja siihen sovellettavasta
tarkastelujaksosta edellä mainituissa rajoissa
hallituksen esityksestä. Mikäli varoja jaetaan
6 §:ssä tarkoitettuina lisäosuuksina, jäsenelle
annettavien lisäosuuksien määrä pyöristetään
alaspäin lähimpään täyteen lisäosuuteen.

Edellä säädetyn estämättä entinen jäsen voi saada
perusosuusmaksun palautuksen jäsenyyden
päättymistä seuraavan kalenterikuukauden
loppuun mennessä edellyttäen, että Metsäliitolla
on palautusta vastaava määrä jakokelpoista
ylijäämää, eikä tilikauden aikana palautettavaksi
tulevien perusosuusmaksujen yhteismäärä ylitä
kymmentä (10) prosenttia viimeksi vahvistetun
taseen mukaisesta perusosuusmaksujen määrästä.
Oikeus nopeutettuun palautukseen määräytyy
jäsenyyden päättymisen mukaan
aikajärjestyksessä.

Oikeus tulevaan korkoon, ylijäämänpalautukseen
tai muuhun tuottoon päättyy siihen päivään,
jolloin jäsenyys on päättynyt.

Nopeutettu palautus toteutetaan osuuskuntalain 19
luvun 10 §:ssä tarkoitettuna omien osuuksien
hankintana, ja nopeutetun palautuksen mukaisesti
hankitut perusosuudet mitätöityvät automaattisesti
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15 § Lahjoitukset

Vaalikelpoinen edustajistoon on täysivaltainen
Metsäliiton jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi
ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää, ja joka
ei ole Metsäliiton tai sen konserniyhtiöiden
palveluksessa, eikä Metsäliiton hallintoneuvoston
tai hallituksen jäsen.

Osuuskunnan varoista voidaan antaa lahjoja
yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan
tarkoitukseen. Osuuskunnan hallitus voi päättää
tällaisen lahjan antamisesta, jos lahjoituksen
määrää voidaan käyttötarkoitukseen ja
osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin
katsoen pitää kohtuullisena.

Jos joku valituksi tulleista eroaa edustajistosta tai
lakkaa olemasta Metsäliiton jäsen, taikka hänet
valitaan joko hallintoneuvostoon tai hallitukseen
ennen toimikautensa päättymistä, kyseisen
edustajiston jäsenen tilalle tulee hallintoneuvoston
kutsusta vaalijärjestyksen mukaisesti valittu
varaedustaja.

16 § Perusosuuksien ja lisäosuuksien
palauttamisen määrä ja irtisanottujen
osuuksien oikeudet
Perusosuuksien ja lisäosuuksien palauttamiseen
voidaan käyttää yksi kolmasosa viimeksi
vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta
ylijäämästä.

Edustajiston vaali toimitetaan joka neljäs vuosi.
Edustajan toimikausi alkaa vaalivuoden
heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30.
päivänä neljän vuoden kuluttua.

Irtisanotun perusosuuden ja lisäosuuden
tuottamista oikeuksista osuuskunnassa ennen
palautuksen maksamista määrätään näiden
sääntöjen 14 §:ssä. Oikeus tulevaan korkoon,
ylijäämänpalautukseen tai muuhun tuottoon
päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys
osuuskunnassa on päättynyt. Ennen jäsenyyden
päättymistä olevalta ajalta perusosuuksille ja
lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen
mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta
perusosuus ja lisäosuus on ollut maksettuna.

Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenilleen
palkkio sekä korvaus matkakuluista.
18 § Edustajiston kokous
Edustajisto pitää vuosittain yhden varsinaisen
kokouksen hallintoneuvoston määräämänä
päivänä viimeistään tilikauden päättymistä
seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos edustajiston
aikaisempi kokous on niin päättänyt, tai jos
hallintoneuvosto tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoitettua
tarkoitusta varten hallintoneuvostolta kirjallisesti
pyytää.

17 § Edustajisto
Jäsenten päättämisoikeutta käyttää heidän
keskuudestaan vaalipiireittäin valittu edustajisto.
Maan jakamisen vaalipiireihin vahvistaa
hallintoneuvosto. Vaalipiirejä määrättäessä
pyritään noudattamaan Metsäliiton
piiriorganisaation mukaista jakoa. Kustakin
vaalipiiristä valitaan yhtä monta edustajaa, kuin
sen vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden
tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin
laskettuna äänioikeutettuja Metsäliiton jäseniä.

Edustajiston kokoukset pidetään Metsäliiton
kotipaikalla tai Espoossa, ellei hallintoneuvosto
yksittäistapauksessa päätä kokousta pidettäväksi
muualla Suomessa.
Edustajiston kokouksen avaa hallintoneuvoston
puheenjohtaja. Sen jälkeen edustajisto valitsee
kokoukselle puheenjohtajan.

Jäsenet voivat osallistua edustajiston valintaa
koskevaan äänestykseen postin tai
tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen
apuvälineen avulla. Hallintoneuvoston asettama
vaalilautakunta määrittää edustajistonvaalin
toteuttamistavan siten, että äänestysmenettely
turvaa jäsenten äänioikeuden käytön ja oikeuden
asettaa ehdokkaita.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä on
läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa.
Edustajiston kokouksessa on jokaisella edustajalla
yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestykseen
osallistuvien yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mikäli laissa tai näissä säännöissä
ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa
puheenjohtajan ääni. Mikäli kokouksen

Edustajat valitaan näiden sääntöjen liitteenä
olevassa Metsäliiton vaalijärjestyksessä
määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa
noudattaen.
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puheenjohtaja ei ole edustajiston jäsen,
ratkaistaan tasatilanteessa äänestyksen tulos myös
muissa asioissa arvalla.

Edustajiston jäsenten esittämä asia voi tulla
edustajiston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi,
jos se on kirjallisesti ilmoitettu
hallintoneuvostolle vähintään kaksikymmentä
(20) päivää ennen kokousta.

Edustajiston kokouksen pöytäkirjan laatii ja
allekirjoittaa hallintoneuvoston sihteeri, ja sen
vahvistavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi
valittua pöytäkirjantarkastajaa.

22 § Edustajiston varsinaisessa kokouksessa
käsiteltävät asiat

19 § Etäosallistuminen edustajiston
päätöksentekoon

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa
esitetään

Hallintoneuvoston päätöksellä edustajiston jäsenet
voivat osallistua päätöksentekoon postin taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Ohjeet päätöksentekoon
osallistumisesta annetaan edustajiston kokouksen
kokouskutsussa.

1 tilinpäätös, joka käsittää myös
konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,
2 hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä,
3 tilintarkastuskertomus,

20 § Edustajiston päätöksenteko muissa
tilanteissa sekä tiedon toimittaminen osuuden
tai osakkeenomistajille

4 hallituksen selvitys tilintarkastajan
tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti
tekemiin huomautuksiin,

Mikäli päätöksenteko osuuskuntalain 5 luvun
32§:n tai muun osuuskuntalain määräyksen
nojalla edellyttää päätöksen osuuslajikohtaista
kannatusta, osuuksien omistajien osallistuminen
päätöksentekoon järjestetään hallituksen erikseen
päättämällä tavalla postin, tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla.

päätetään
5 tilinpäätöksen, joka käsittää myös
konsernitilinpäätöksen, vahvistamisesta,
6 vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän
käyttämisestä,

Jos osuuden omistajalle on osuuskuntalain
mukaan toimitettava tieto Metsäliitossa tehtävästä
tai tehdystä päätöksestä, tieto toimitetaan
Metsäliiton jäsenlehdessä tai vastaavassa
julkaisussa taikka Suomessa julkaistavassa laajalti
leviävässä sanomalehdessä, jollei
osuuskuntalaista johdu muuta toimittamistapaa.

7 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle,
8 hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajan palkkioista,

21 § Edustajiston koolle kutsuminen

9 hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,

Edustajiston kokouksen kutsuu koolle
hallintoneuvosto. Kutsu edustajiston kokoukseen
lähetetään jokaiselle edustajalle kirjallisena
aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään
seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava
kutsussa.

valitaan

Kutsu edustajiston kokoukseen on edellä
mainitusta poiketen toimitettava jokaiselle
edustajalle kirjallisena aikaisintaan kahta (2)
kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen
kokouspäivää, mikäli kokouksessa käsitellään
osuuskuntalain 5 luvun 21§:ssä tarkoitettuja
asioita.

12 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 hallintoneuvoston jäsenet,
11 yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö, sekä käsitellään

23 § Hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään
kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä
(30) edustajiston Metsäliiton jäsenistä valitsemaa
henkilöä.
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Edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä
valita hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten
lisäksi hallintoneuvostoon enintään kolme (3)
asiantuntijajäsentä.

Hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus
hallintoneuvoston kokouksessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat
hallintoneuvoston puolesta lähetettävät asiakirjat.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet
valinneen edustajiston varsinaisen kokouksen
jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua
pidettävän edustajiston varsinaisen kokouksen
loppuun.

25 § Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että
Metsäliittoa hoidetaan näiden sääntöjen,
hallintoneuvoston päätösten ja Metsäliiton edun
mukaisesti, sekä valvoa edustajiston päätösten
täytäntöön panemista.

Jäseniä hallintoneuvostoon valittaessa pyritään
alueelliseen tasapuolisuuteen.
Metsäliiton hallituksen jäsen ei saa kuulua
hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu:

Hallintoneuvostolla voi olla toimikuntia, jotka
valmistelevat hallintoneuvoston päätösvaltaan
kuuluvia asioita. Hallintoneuvosto päättää
toimikunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja
työjärjestyksestä.

1 Valita kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan
hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkansa ja
palkkionsa. Vaalikelpoisia hallitukseen ovat
Metsäliiton jäsenet. Hallintoneuvosto voi
vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään ennen
toimikauden päättymistä.

24 § Hallintoneuvoston kokous

2 Antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat
laajakantoisia tai muuten periaatteellisesti
tärkeitä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä kutsuu sihteerin.

3 Antaa edustajistolle lausunto tilinpäätöksestä,
joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, sekä
toimintakertomuksesta.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus
sitä pyytää.

4 Kutsua edustajiston kokous koolle.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, jos
enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
kokouksessa läsnä. Jos sekä puheenjohtaja että
varapuheenjohtaja ovat estyneitä, puheenjohtajana
toimii läsnä olevien valitsema hallintoneuvoston
jäsen.

5 Antaa edustajistolle lausunto ylijäämän
käyttämisestä.
6 Valmistella edustajiston käsiteltäviksi tulevat
asiat.
7 Päättää muista asioista, jotka hallitus siirtää
hallintoneuvoston ratkaistavaksi, tai jotka näiden
sääntöjen tai lain mukaan tulevat sen
käsiteltäväksi.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan päätöksellä
hallintoneuvoston jäsenet voivat osallistua
päätöksentekoon postin taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Ohjeet päätöksentekoon
osallistumisesta annetaan tällöin
hallintoneuvoston kokouksen kokouskutsussa.

26 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja
enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Jos hallintoneuvostossa äänestettäessä äänet
menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos
äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan,
vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet
valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen
alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme
vuotta kerrallaan.

Hallintoneuvoston kokouksessa pidetään
pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt
päätökset ja tapahtuneet äänestykset.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan puheenjohtajan.
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Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa
puheenjohtajansa kutsusta.

konsernilla on omistusta tai joissa konserniyhtiö
on jäsenenä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

29 § Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus

Hallituksella voi olla valiokuntia, jotka
valmistelevat hallituksen päätösvaltaan kuuluvia
asioita. Hallitus päättää valiokunnan
perustamisesta, kokoonpanosta ja
työjärjestyksestä.

Tilinpäätöksen tulee valmistua 31. maaliskuuta
mennessä. Tilintarkastajan on luovutettava
tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston
puheenjohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen
edustajiston varsinaista kokousta.

27 § Hallituksen tehtävät

30 § Edustaminen

Hallituksen tehtävänä on päättää kulloinkin
voimassa olevan osuuskuntalain mukaisista
hallituksen päätösvaltaan kuuluvista asioista sekä
lisäksi:

Osuuskuntaa edustavat hallituksen jäsenet,
toimitusjohtaja tai hallituksen edustamiseen
oikeuttamat henkilöt, aina kaksi yhdessä.

Metsäliiton tilikausi on kalenterivuosi.

31 § Piiritoimikunnat

1 valita ja erottaa toimitusjohtaja, joka toimii
samalla Metsä Group -konsernin pääjohtajana,
ellei hallitus toisin päätä,

Jäsenistön ja Metsäliiton hankintaorganisaation
yhdyssiteenä kussakin hankintapiirissä toimii
piiritoimikunta.

2 vahvistaa Metsä Group -konsernin pääjohtajan
tehtävät sekä toimisuhteen ehdot,

Siihen kuuluvat:

3 vahvistaa toimitusjohtajan tehtävät sekä
toimisuhteen ehdot,

1 piirin alueelta valitut edustajiston,
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet;

4 ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti
valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat
johtavat toimihenkilöt,

2 edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä
ehdokkaista henkilö kohtaisen äänimäärän
mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta
kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina
kuitenkin vähintään viisi.

5 päättää kiinteistöjen ostamisesta,
luovuttamisesta ja velasta kiinnityttämisestä,

Piiritoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä.
Piiritoimikunnan tehtävät määritellään
ohjesäännössä, jonka hallintoneuvosto vahvistaa.

6 valmistella hallintoneuvoston kokouksissa
käsiteltävät asiat, sekä
7 päättää muista asioista, jotka näiden sääntöjen
tai lain mukaan tulevat sen käsiteltäväksi.

32 § Yhteisömuodon muuttaminen
Jos Metsäliitto muutetaan osakeyhtiöksi, jäsenille
annetaan sulautumisvastikkeena osakeyhtiön
osakkeita maksettujen perusosuuksien ja
lisäosuuksien suhteessa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
28 § Toimiminen toisen yhteisön hallinnossa tai
palveluksessa

33 § Osuuskunnan selvitystila tai purkaminen

Metsäliiton hallintohenkilöt eivät saa olla
Metsäliiton tai sen konserniyhtiöiden kanssa
samalla toimialalla suoraan tai välillisesti
toimivan liikeyrityksen tai muun yhteisön
palveluksessa eivätkä osallistua tällaisten
yritysten tai yhteisöjen hallintoon. Tällaisena
yrityksenä tai yhteisönä ei kuitenkaan pidetä
yrityksiä tai yhteisöjä, joissa Metsä Group -

Jos Metsäliitto puretaan, jaetaan jäsenille sen
jälkeen, kun velat on maksettu:
1 lisäosuuksille tuleva osuus jaettavasta
omaisuudesta, kuitenkin enintään lisäosuuksista
suoritettu määrä,
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2 perusosuuksille tuleva osuus jaettavasta
omaisuudesta, kuitenkin enintään perusosuuksista
suoritettu määrä,

edustajiston kokouksessa kannattaa vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä.
Mikäli kysymys on Metsäliiton muuttamisesta
osakeyhtiöksi, vaaditaan, että muutosesitystä
edustajiston kokouksessa kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) edustajiston jäsenistä.

3 jäljellä olevat varat jäsenille jäsenten
maksamien perusosuuksien suhteessa.
34 § Sääntöjen muuttaminen
Mikäli osuuskuntalaissa ei ole säädetty
ankarampaa menettelyä, vaaditaan näiden
sääntöjen muuttamiseksi, että muutosesitystä
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7.

MUITA TIETOJA MERKITSIJÖILLE

Taloudellisen tilanteen kuvaus ja merkittävät viimeaikaiset tapahtumat
Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin taloudelliset tiedot sekä tiedot merkittävistä viimeaikaisista
tapahtumista ovat saatavilla Metsä Groupin verkkosivujen sijoittajat-osiosta ja Metsä Groupin tiedotearkistossa
osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/.
Verotus
Verotusta koskevat tiedot perustuvat tämän esittelyasiakirjan päivämääränä voimassa olevaan lainsäädäntöön,
johon voi tulla sijoitusaikana muutoksia. Alla esitetty kuvaus lisäosuuspääomalle maksettavan tuoton ja
osuuden luovutuksen verotuksesta ei ole tyhjentävä ja koskee vain Suomessa yleisesti verovelvollisia jäseniä.
Kunkin jäsenen tulee kääntyä oman veroneuvonantajansa puoleen oman verotuksensa varmistamiseksi.
Tuoton verotus
Lisäosuuspääomalle maksettuun tuottoon sovelletaan osuuskunnan ylijäämän eli voiton verotusta koskevaa
sääntelyä. Kaikille jäsenosuuslajeille, Metsä1-lisäosuudet mukaan lukien, maksetusta tuotosta on luonnollisille
henkilöille ja kuolinpesille 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron vuotuiseen
yhteismäärään saakka. 3 5 000 euroa ylittävän tuoton määrästä 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 %
verovapaata tuloa.
Pääomatuloa verotetaan tällä hetkellä 30 % verokannalla. Kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 30
000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 34 %.
Myös Metsä1-lisäosuuksien jakamiseen osana voitonjakoa sovelletaan osuuskunnan ylijäämän eli voiton
verotusta koskevaa sääntelyä. 4 Verotettavan tulon määrä on tällöin saadun Metsä1-lisäosuuden nimellisarvo.
Elinkeinoyhtymien saamat elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulonlähteeseen kuuluvat osuuspääomien
tuotot sisältyvät osakkaille jaettavaan elinkeinotuloon tai maatalouden tuloon, joka jaetaan pääomatulo- ja
ansiotulo-osuuksiin. Verovapaa osa vähennetään osakkaan tulo-osuudesta. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen
kuuluvat osuuspääoman tuotot verotetaan suoraan yhtymän osakkailla.
Verotusyhtymälle vahvistettuun maatalouden puhtaaseen tuloon tai muun toiminnan puhtaaseen tuloon
sisältyvät osuuspääoman tuotot jaetaan osakkaille niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloihin.
Yllä mainittu luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saamien osuuspääomien tuottojen verokohtelu koskee
myös yhtymien kautta saatuja osuuspääoman tuottoja.
Yhteisetuuksien (yhteismetsien) saamat osuuspääoman tuotot verotetaan yhteisetuuden elinkeinotoiminnan,
maatalouden tai henkilökohtaisen tulolähteen tulona. Yhteisetuuksien tuloveroprosentti on 26,5. Yhteisetuuden
osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteisetuuden tulosta.
Yhteisöjen saamat osuuspääoman tuotot ovat pääsääntöisesti verovapaita. Poikkeuksen muodostavat
esimerkiksi sijoitusomaisuudesta saadut tuotot, joista veronalaista tuloa on 75 % ja verovapaata 25 %. Samat
periaatteet koskevat myös osuuspääoman tuottoja, jotka sisältyvät yhteisön yhtymästä saamaan tulo-osuuteen.
Osuuspääoman tuotoista on toimitettava ennakonpidätys, kun saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.
Myös liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä maatalouden harjoittajan saamasta osuuspääoman tuotosta
toimitetaan ennakonpidätys. Ennakonpidätys on 7,5 %, jos asiakkaan henkilön osuuskunnalta verovuonna
saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5
%.

Tämä 5 000 euron lievennys on verovelvolliskohtainen ja sitä sovellettaessa lasketaan yhteen kaikki julkisesti noteeraamattomista
osuuskunnista saadut osuuskorot.
3

4

Verotuskäsittely on varmistettu verohallinnon kanssa käydyssä ennakollisessa keskustelussa.

Osuuden luovutus
Osuuden luovutus verotetaan luovutusvoittona, jolloin luovutettavan osuuden hankintameno ja myynnistä
johtuneet kulut voidaan vähentää osuuden veronalaisesta luovutushinnasta verotettavaa luovutusvoittoa
laskettaessa. Mikäli lisäosuus on saatu osana voitonjakoa, on lisäosuuden hankintameno sen nimellisarvo.
Luonnolliset henkilöt, kotimainen kuolinpesä tai yhteisetuus voivat vaihtoehtoisesti todellisen hankintamenon
sijasta käyttää verotuksessa hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 % myyntihinnasta tai, jos osuudet
on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 % myyntihinnasta, mikäli luovutus verotetaan tuloverolain
mukaan. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saamat luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa, jos
kyseisenä verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa
(lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti
luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut
hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken samana kalenterivuonna luovutetun omaisuuden
luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.
Osuuden luovutuksesta on maksettava varainsiirtovero, jonka määrä on 1,6 % kauppahinnasta.
Luovutuksensaaja on velvollinen suorittamaan veron.
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8.

LISÄTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT

Lisätietoja Metsä Groupista ja Metsäliitto Osuuskunnasta
Lisätietoja Metsä Groupista ja Metsäliitto Osuuskunnasta on luettavista Metsä Groupin verkkosivuilta
osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/.
Metsäliitto Osuuskunnan säännöt
Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat luettavissa Metsä Groupin verkkosivujen sijoittajat-osion Metsä
Groupin hallinnointiperiaatteet -alakohdasta.
Metsä Groupin taloudelliset raportit
Metsä Groupin vuosikatsaus 2021, joka sisältää Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen, sekä
Metsä Groupin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 ovat luettavissa Metsä Groupin verkkosivujen
sijoittajat-osion taloustietoa-alakohdasta.
Metsä Groupin tuoreimmat taloudelliset katsaukset ovat saatavilla Metsä Groupin verkkosivujen sijoittajatosiossa sitä mukaa kuin ne julkaistaan.
Metsäliiton A- ja B-lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehdot
A- ja B-lisäosuuksien yleiset ehdot
www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot.

ja

liikkeeseenlaskuehdot
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