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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: A-lisäosuudet, 
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 
Metsäliiton verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.metsaforest.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.   

 
1 Metsäliitto on maksanut lisäosuuksille osuuskuntalain mukaisesta ylijäämästä korkoa, jonka edustajisto on vahvistanut vuosittain huhti- 
tai 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. 

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.1  

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 automaattinen 
muunto Metsä2-lisäosuudeksi ennen palautuksen 
maksupäivää, jäsenen tuottoa laskettaessa 
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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 
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. 

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.  

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 
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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. A-
lisäosuuden 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 
Metsä2-lisäosuuksia 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 Metsä1-
lisäosuuksia ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
etukäteen Metsäliitolle.  

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.  
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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 Metsä1-
lisäosuuteen liittyvä Pääomabonus raukeaa.  

Pääomabonusta ei voi siirtää toiselle ilman siihen 
liittyvän Metsä1-lisäosuuden siirtämistä. 

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 Metsä1-lisäosuusmaksusta 
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 
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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 
Metsä2-lisäosuuksille 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 A-lisäosuuteen 
mahdollisesti liittyvä Vanha Pääomabonus 
muuttuu muunnon yhteydessä näiden ehtojen 
kohdan 1.4 mukaiseksi Pääomabonukseksi, jota 
voi jäljellä olevan Käyttöjakson aikana käyttää 
ainoastaan Metsä1-lisäosuuden merkintään. 

Siinä tapauksessa, että jäsen on muuntanut 
Vanhoilla Pääomabonuksilla merkityn A-
lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, ja hän vaatii 
kyseisen lisäosuuden lisäosuusmaksun 
palauttamista ennen kuin Vanhoja 
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 
Metsäliiton verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.metsaforest.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. 

 

 

 

 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt nämä ehdot 10.6.2021. 
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