
MAINOS. Tämä markkinointiesite ei ole esittelyasiakirja. Esittelyasiakirja, liikkeeseenlaskuehdot ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöt  
ovat saatavilla osoitteessa www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot. Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta.

Sijoita puukauppatulojasi  
Metsään



2 3

Omistajajäsenenä saat 
etua voitonjaosta

Metsä Group on metsäteollisuuskonserni, jonka emoyhtiö on lähes 100 000  

omistajajäsenen yhdessä omistama Metsäliitto Osuuskunta. Päätuotteitamme 

ovat kartonki, sellu- ja sahatavara, pehmo- ja tiivispaperit sekä puutuotteet,  

joiden myynnistä yhteiset tuottomme syntyvät jaettaviksi.

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomalli palkitsee kanssamme aktiivisesti  

puukauppaa tekeviä omistajajäseniä. Tavoitteena on maksaa korkeinta tuottoa 

osuuskunnan perusosuuksille ja Metsä1-lisäosuuksille. Lisäksi voit saada  

jokaisesta myymästäsi puukuutiosta lisätuottoa ylijäämänpalautuksena vielä  

neljän vuoden ajan, vaikket sijoittaisi euroakaan.

Lisää tietoa sijoitusvaihtoehdoista löydät tästä markkinointiesitteestä ja  

esittelyasiakirjasta. Ennen sijoituspäätöstä lue Metsäliitto Osuuskunnan  

säännöt, lisäosuuksien yleiset ehdot ja liikkeeseenlaskuehdot ja  

esittelyasiakirja, jossa esitetään lisäosuuksiin liittyvät tarkemmat  

tiedot ja riskikuvaukset. Löydät ne verkkosivuiltamme:  

www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot

VOITONJAKO METSÄ1- 
LISÄOSUUKSINA  
Vastaanotetun puumäärän  
perusteella neljän vuoden ajan
 
Voit saada jokaisesta vastaan otta-
mastamme puukuutiosta lisä tuottoa 
seuraavan neljän vuoden ajan.
 
 
KORKO 

Metsä1-lisäosuudelle  
Voit sijoittaa puukaupasta saamaasi 
tuloa Metsä1-lisäosuuksiin, jotka ovat 
voimassa 10 vuotta. Voit myös jatkaa 
niiden voimassaoloa tekemällä uusia 
puukauppoja.

 
MYYNTITULO   
Saat puustasi aina   
kilpailukykyisen hinnan.
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PERUSOSUUDET 

Liittyessäsi osuuskuntamme omistajajäseneksi teet 

aina sääntöihimme perustuvan sijoituksen perusosuuk-

siin. Perusosuussijoituksen suuruus riippuu metsäsi 

koosta ja sijainnista, osuusmaksuvyöhykkeet näet  

oheisesta kartasta. 

 

Voit liittyä omistajajäseneksi, kun omistat vähintään 

kolme hehtaaria metsämaata Suomessa. Vuodelta 2021 

perusosuuden korko oli 6,0 %. Osuuskorkoja jaettaessa 

osuuslajeista korkein tuotto on tarkoitus kohdistaa 

perusosuuksille sekä Metsä1-lisäosuuksille.

 

SIJOITUSMAHDOLLISUUDET  

 

Voit sijoittaa Metsäliitto Osuuskunnan kanssa tekemis-

täsi puukaupoista saamiasi tuloja ja Metsäliitto Osuus-

kunnalta saamiasi osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin. 

Puukauppatulojen sijoituksesta on ilmoitettava  

Metsäliitto Osuuskunnan toimihenkilölle viimeistään 

puukaupan kauppahintatilityksen yhteydessä eli  

käytännössä viimeistään puukaupan mittaustodistuksen 

teon yhteydessä.  

 

Lisäksi voit saada Metsä1-lisäosuuksia vastaanotettui-

hin puumääriin perustuvana voitonjakona. Tämä ei vaadi 

sinulta toimenpiteitä. Voit sijoittaa lisäosuuksiin tai saada 

niitä voitonjaon osa na sitten, kun perusosuutesi ovat 

kokonaan maksettu. 

Tavoitteena on, että Metsä1-lisäosuuksien korko on 

lisäosuuksien paras. Voitonjaosta ja osuuskoroista 

päättää Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hallituk-

sen ehdotuksesta. 

Metsä1-lisäosuudet muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi  

10 vuoden jälkeen, jos niiden voimassaoloa ei ole jatkettu 

puukaupoilla Metsäliitto Osuuskunnan kanssa. Metsä2- 

lisäosuuksiin ei voi sijoittaa suoraan. 

 

Vanhat A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, 

mutta 1.1.2022 alkaen niihin ei ole voinut enää sijoittaa.*  

Halutessasi voit muuntaa osan tai kaikki A-lisäosuutesi  

Metsä1-lisäosuuksiksi.

Tee puukaupat, jotka voivat  
antaa tuottoa vielä vuosia

 12,5 €/ha 

 22,5 €/ha 

 35 €/ha 

 50 €/ha 

 65 €/ha 

SIJOITUSMAHDOLLISUUDET

 
* Lukuun ottamatta jäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 2022 ansaituilla Pääomabonuksilla niiden käyttöjakson mukaisesti 
kalenterivuosien 2022–2023 aikana, jos jäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy Pääomabonuksia.

Miten voit sijoittaa puukauppatuloa tai osuuskorkoa Metsä1-lisäosuuksiin?  
Lue lisätietoja täältä: www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot
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Myymällä puusi Metsäliitto Osuuskunnalle voit päästä 

osalliseksi Metsäliitto Osuuskunnan voitonjaosta, 

vaikket sijoittaisi euroakaan lisäosuuksiin. Puukaup- 

poihin perustuva voitonjako eli ylijäämänpalautus  

lasketaan omistajajäseniltä neljän edellisen vuoden 

aikana vastaanotettujen teollisen ainespuun määrien 

perusteella.

Vastaanotettujen puumäärien mukainen ylijäämänpa-

lautus maksetaan pääosin Metsä1-lisäosuuksina. Tavoit-

teenamme on palkita kaikkein parhaiten sitoutuneita, 

aktiivisia omistajajäseniä, jotka tekevät puukauppaa 

kanssamme. 

Osuuskorkojen tai muun tuoton määrään vaikuttaa  

Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Metsäliitto Osuus- 

kunnan edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta  

ylijäämänpalautuksesta vuosittain hallituksen  

ehdotuksesta. Aiempi ylijäämänpalautus ei ole tae  

tulevasta ylijäämänpalautuksesta tai tuotosta.

Metsä jatkaa kasvuaan  
lisäosuuksissa

VOITONJAKO

ESIMERKKI PUUN VASTAANOTTOIHIN PERUSTUVASTA

YLIJÄÄMÄNPALAUTUKSESTA METSÄ1-LISÄOSUUKSINA VUONNA 2022* 

Esitetyt luvut ja tiedot ovat ainoastaan havainnollistavia esimerkkejä, eivätkä ne 

kuvasta historiallisia tai tulevaisuudessa odotettuja tuottoja. Esimerkkien perusteella 

ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevista tuotoista. Pyydämme tutustumaan 

esittely asiakirjaan sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkee-

seenlaskuehtoihin.

* Edustajiston vuosittain päättämä ylijäämänpalautuksen määrä, joka jaetaan omistajajäsenille vastaanotettujen puumäärien perusteella.  
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta. Takeita voitonjaosta ei ole. 
 
 
** Ennakonpidätyksen osuus voi vaihdella jäsenten välillä verottajan säännösten mukaan. 
 
*** Neljän vuoden aikana jäsen saisi tässä kuvitteellisessa esimerkissä yhden vuoden vastaanotetulle puumäärälleen yhteensä 0,60 € / m³ =
4 vuotta x 0,15 € / m³ / vuosi puukauppamäärien perusteella jaettavaa ylijäämänpalautusta. Esimerkin 0,60 € / m³ perustuu voitonjakovuoden 
2022 pyöristettyihin lukuihin.

Omistajajäsen
Metsäliitto  

Osuuskunta

PUUMÄÄRÄ, omistajajäseniltä vastaanotettu  
(edellisen neljän kalenterivuoden aikana)

2 250 m³ Yht. 55 milj. m³

YHDEN VUODEN YLIJÄÄMÄNPALAUTUS vastaanotettujen  
puumäärien perusteella ennen ennakonpidätystä*

2 250 m³ x 0,15 € 
= 337 osuutta Yht. 10 M€

YLIJÄÄMÄNPALAUTUS METSÄ1-LISÄOSUUKSINA  
ennakonpidätyksen (7,5 %) jälkeen**

311 Metsä1- 
lisäosuutta

-

Jäsenen yhden vuoden puumäärälle neljän vuoden  
aikana saama ylijäämänpalautus***

Yht. 0,60 € /m³ -
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LISÄOSUUKSIEN  VOIMASSAOLOAIKA 

Metsä1-lisäosuudet ovat voimassa 10 vuotta merkintä- 

tai saamisvuoden lopusta laskettuna, jonka jälkeen ne 

muuntuvat matalampikorkoisiksi Metsä2-lisäosuuksiksi, 

jos niiden voimassaoloa ei ole jatkettu puukaupoilla  

Metsäliitto Osuuskunnan kanssa. 

Tekemällä uudet puukaupat Metsä1-lisäosuuksien  

voimassaoloaikana, voit pidentää Metsä1-lisäosuuksiesi 

voimassaoloaikaa. Jokainen Metsäliitto Osuuskunnalta 

puukauppatulona saamasi euro* pidentää automaatti-

sesti yhden olemassa olevan Metsä1-lisäosuutesi  

voimassaoloaikaa kymmenellä vuodella nykyisen  

voimassaolon päättymishetkestä laskien. Saman  

Metsä1-lisäosuuden muunto ajankohtaa 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. 

Metsä1-  ja Metsä2 -lisäosuuksien irtisanomisaika on kuusi 

kuu kautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna. Metsä1- 

ja Metsä2-lisäosuuksiin kohdistuvaa irtisanomista ei voi 

myöhemmin perua. 

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksella on kuitenkin  

Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä kuvattu oikeus 

lykätä palautuksen maksamista, mikäli tämä vaa rantaisi 

osuus kunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymi-

sen riittävällä tasolla. Lisäksi Metsäliitto Osuuskunnalla 

on oikeus lunastaa takaisin kaikki Metsä1- ja/tai Metsä2- 

lisäosuudet tai osa niistä.

Metsä2v. 2024 Metsä1-sijoitus

(1 000 €) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Metsä1  
sijoitukset

10  7

Metsä1  
yhteensä

10 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 14 7

Metsä2  
yhteensä

Vuoden 2024 puukauppa pidentää aiemmin vuonna 2022 hankittujen  
Metsä1:ien voimassaoloaikaa 10 vuodella vuoden 2042 loppuun 7 000 € osalta.  

Vuoden 2022 10 000 € sijoituksesta Metsä2:ksi muuntuva määrä on 3 000 €.
3 3 10

 Metsä2v. 2022 Metsä1-sijoitus

ESIMERKKI PUUKAUPPATULOJEN SIJOITTAMISESTA METSÄ 1-LISÄOSUUKSIIN  

JA VOIMASSAOLOAJAN PIDENTÄMISESTÄ PUUKAUPOILLA 

 

Kuvitteellisessa esimerkissä omistajajäsen tekee puukauppatuloistaan 10 000 € sijoituksen 

Metsä1-lisäosuuksiin vuonna 2022. Omistajajäsen saa vuonna 2024 puukauppatuloa 7 000 €,  

jonka hän sijoittaa tuolloin uusiin Metsä1-lisäosuuksiin. 

Vuoden 2024 puukauppatulo pidentää automaattisesti 

aiemmin vuonna 2022 hankittujen Metsä1-lisäosuuksien 

voimassaoloaikaa 7 000 € vastaavan määrän eli  

7 000 Metsä1-lisäosuuden osalta. 

Voimassaoloajan pidentymisen jälkeen 7 000 kpl vuonna 

2022 hankituista Metsä1-lisäosuuksista muuntuu Met-

sä2-lisäosuuksiksi vasta vuoden 2042 päätyttyä ja loput 

3 000 kpl alkuperäisen voimassaoloajan mukaan vuoden 

2032 päätyttyä. 

Vuonna 2024 hankitut 7 000 Metsä1-lisäosuutta muun-

tuvat Metsä2-lisäosuuksiksi vuoden 2034 jälkeen, koska 

niiden voimassaoloaikaa ei ole pidennetty puukaupoilla. 

 

Omistajajäsen voi lisäksi takaisinsijoittaa saamansa 

osuuskorot Metsä1-lisäosuuksiin. Jokaiselle korkojen 

takaisinsijoitukselle Metsä1-lisäosuuksiin tulee oma  

10 vuoden voimassaoloaika, jonka jälkeen ne muuntu-

vat Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloa ei ole 

pidennetty puukaupoilla. 

VOITONJAKO

* 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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Uusia A- ja B-lisäosuuksia ei enää 1.1.2022 alkaen ole 

ollut mahdollista merkitä, lukuun ottamatta omistajajäse-

nen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 

2022 ansaituilla Pääomabonuksilla niiden käyttöjakson 

mukaisesti kalenterivuosien 2022–2023 aikana, jos omis-

tajajäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy  

Pääomabonuksia. Vaihtoehtoisesti omistajajäsen voi 

käyttää myös näitä Pääomabonuksia Metsä1-lisäosuuk-

sien merkintään 1.1.2022 alkaen niiden käyttöjakson 

mukaisesti.

Omistajajäsenten A- ja B-lisäosuudet säilyvät voimassa 

entisin ehdoin. Omistajajäsen voi kuitenkin halutessaan 

muuntaa kuluitta A-lisäosuutensa samaksi määräksi 

Metsä1-lisäosuuksia, eli muuntosuhde on 1:1. Jäsenen 

omistamien A-lisäosuuksien muuntaminen Metsä1- 

lisäosuuksiksi ei edellytä puukaupan tekemistä. 

A-lisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi 

tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona  

Metsäliitto Osuuskunta on vastaanottanut omistaja- 

jäsenen muuntohakemuksen. Muunto kohdistuu omis-

tajajäsenen A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä siten, että 

ensiksi muuntuu vanhin A-lisäosuus.

Voit muuntaa nykyiset A-lisäosuutesi 
Metsä1-lisäosuuksiksi

NÄIN MUUNNAT A-LISÄOSUUDET  

METSÄ1-LISÄOSUUKSIKSI

Ilmoita Metsä1-lisäosuuksiksi muunnettavat  

A-lisäosuudet  

• Metsäverkon muuntotyökalua käyttäen, tai 

• Jäsenyyden muutoslomakkeella toimittamalla se  

Metsäliitto Osuuskunnan asiakaspalveluun

Voit muuntaa kaikki tai osan A-lisäosuuksistasi  

Metsä1-lisäosuuksiksi. 

Muunto tapahtuu ilmoituksen vastaanottovuotta 

seuraavan tammikuun 1. päivänä 

• Muunnot tehdään ikäjärjes tyksessä  

vanhimmista lukien

1. 2. 

LISÄOSUUKSIEN MUUNTAMINEN

Mikäli omistajajäsen 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.
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Kun sijoitat Metsä1-lisäosuuksiin, saat samalla oikeuden 

pääomabonukseen. Pääomabonus tarkoittaa, että voit 

merkitä Metsä1-lisäosuuksien merkintävuotta seuraavien 

kahden kalenterivuoden aikana (ns. käyttöjakso) puu-

kauppatuloilla uusia Metsä1-lisäosuuksia edullisemmin 

eli maksat niistä vain 85 % merkintähinnasta.

Loput 15 % maksaa Metsäliitto Osuuskunta. Saat siis 

jokaista merkitsemääsi Metsä1-lisäosuutta kohden 

yhden pääomabonuksen eli oikeuden merkitä käyttöjak-

son aikana yhden uuden Metsä1-lisäosuuden alennetulla 

merkintähinnalla.

Edullisemmin merkityt Metsä1-lisäosuudet kannattaa 

pitää sijoitettuna kaksi täyttä kalenterivuotta käyttö-

jakson päättymisen jälkeen. Jos irtisanot Metsä1-

lisäosuudet aiemmin, menetät Metsäliitto Osuuskunnan 

maksaman osuuden (15 % merkintähinnasta).

Merkitse puukauppatuloja Metsä1-lisäosuuksiin  
15 % edullisemmin

 1€
Metsä-

1. vuosi

€%
4. & 5. vuosi

 1€
Metsä-

2. & 3. vuosi

15 %

PÄÄOMABONUS

Katso kuvasta, miten pääset mukaan

Pääomabonus antaa pitkäaikaisesta sijoittamisesta  

kiinnostuneille omistajajäsenille mahdollisuuden  

maksimoida metsärahansa tuoton.

1. VUOSI: ANSAINTAJAKSO

Ensimmäisenä kalenterivuonna sijoitat puukaupasta tai 

osuuskoroista kertyneitä varoja normaalihintaisiin  

Metsä1-lisäosuuksiin. Näin pääset mukaan hyödyntä-

mään Pääomabonusta.

2. JA 3. VUOSI: KÄYTTÖJAKSO

Kaksi seuraavaa kalenterivuotta kestävän käyttöjakson 

aikana voit merkitä puukauppatuloillasi lisää Metsä1- 

lisäosuuksia alennettuun hintaan enintään saman verran 

kuin ansaintajakson aikana. Maksat Metsä1-lisäosuuksien 

nimellisarvosta 85 prosenttia ja me maksamme loput  

15 prosenttia. Saat ne siis hyvällä alennuksella, ja korkoa 

sijoitukselle kertyy normaaliin tapaan edustajiston  

kulloisenkin korkopäätöksen mukaisesti.

4. JA 5. VUOSI: SITOUTTAMISJAKSO

Kahden seuraavan vuoden ajan Metsä1-lisäosuutesi  

kasvavat korkoa. Jos irtisanot pääomabonukseen sidotut 

osuutesi ennen sitouttamisjakson loppumista, menetät 

Metsäliitto Osuuskunnan maksaman osan lisäosuuksista 

– korot ja itse merkitsemäsi osuudet saat takaisin  

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.  

Sitouttamisjakson päätyttyä voit nostaa Metsä1- 

lisäosuutesi korkoineen tai jatkaa sijoittamista  

normaalien Metsä1-lisäosuusehtojen mukaisesti.
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Metsäliitto Osuuskunta on lähes 100 000 metsänomis-

tajan yhdessä omistama osuuskunta ja metsäteollisuus-

konserni Metsä Groupin emoyhtiö. Yhteistyöllä ja asian-

tuntijoidemme avulla metsämme kasvavat vahvana ja 

tuotantolaitoksemme jalostavat puustamme yhteistä 

hyvää meille kaikille. 

Tavoitteenamme on palkita omistajajäseniämme maksa-

malla perus- ja lisäosuuksille korkoa. Lisäksi tavoittee-

namme on jakaa voitonjakoa jäseniltä vastaanotettujen 

puumäärien perusteella. Metsäliitto Osuuskunnan edus-

tajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voi-

tonjaosta hallituksen ehdotuksesta. 

 

Osuuskuntana teemme 
enemmän yhdessä

OMISTAJAJÄSENTEN PUUN JA PÄÄOMAN 

KIERTO METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA  

Uudessa voitonjakomallissa omistajajäsen pääsee 

osuuskunnan voitonjaon piiriin osuussijoitusten lisäksi 

myös puukaupoilla Metsä Groupin kanssa.

Aktiiviset 
metsänomistajat

Sijoitukset 

Osuuspääoma

Puuta

Metsäliitto 
Osuuskunta

Voitonjako

Osuuskorko 

Puukauppa-aktiivisuus

1

1 1

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Perusosuuksien ja lisäosuuksien historialliset korot vuosilta 2011–2021*

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksille ei ole olemassa edustajiston päättämiä  

osuuskorkotasoja esittelyasiakirjan päivämääränä (6.2022).

Vuodelta Perusosuudet, % A-lisäosuudet, % B-lisäosuudet, %

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

METSÄ GROUPIN LIIKETOIMINTA-ALUEET VUODEN 

2021 LOPUN TILANTEEN MUKAAN

METSÄ FOREST

Puunhankinta ja 
metsäpalvelut

Liikevaihto: 2,0 mrd. €

Henkilöstö: 840

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys | Omistajina 100 000 suomalaista metsänomistajaa

METSÄ WOOD

Puutuotteet

Liikevaihto: 0,6 mrd. €

Henkilöstö: 1 700

METSÄ FIBRE

Sellu ja sahatavara

Liikevaihto: 2.6 mrd. €

Henkilöstö: 1 400

METSÄ BOARD

Kartonki

Liikevaihto: 2.1 mrd. €

Henkilöstö: 2 400

METSÄ TISSUE

Pehmo-ja tiivispaperit

Liikevaihto: 0.9 mrd. €

Henkilöstö: 2 500

Metsä Group Liikevaihto 6,0 mrd. € | Henkilöstö 9 500

* Esitetyt tiedot koskevat historiallisia korkotasoja, joiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotosta tai korkotasoista.

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 tiedote arkistossa.

2021 6,0 5,0 1,0
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Sijoitukset Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomaan 

tukevat osuuskuntamme vakavaraisuutta ja maksu- 

kykyä. Osuuspääoma tukee Metsäliitto Osuuskunnan ja 

sen kautta myös osin Metsä Groupin toimintaedellytyk-

siä. Liiketoiminnan tuottojen myötä osuuskuntamme  

pyrkii jäsenpalveluiden tarjoamisen lisäksi maksamaan 

ylijäämästään omistajajäsenille vuosittain kilpailu- 

kykyistä osuuskorkoa ja/tai muuta tuottoa.

 

Metsäliitto Osuuskunnan tämänhetkisen (esittelyasia-

kirjan päivämääränä 6.2022 voimassa olevan) voiton-

jakopolitiikan mukaan noin puolet operatiivisesta net-

totuloksesta on tavoitteena jakaa omistajajäsenille 

osuuspääoman korkoina sekä puukauppapohjaisena  

voitonjakona Metsä1-lisäosuuksina. Voitonjako seuraa  

Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin taloudellisen 

operatiivisen nettotuloksen vaihteluita kuitenkin siten, 

että isot vuosimuutokset tasoitetaan. 

Tämänhetkisen voitonjakopolitiikan tavoitteena on, että 

vastaanotetun teollisen ainespuun määrän perusteella 

tapahtuva voitonjako on keskimäärin noin 10–15 %  

vuosittaisesta kokonaisvoitonjaosta, ja loppuosa voiton-

jaosta maksetaan osuuskorkoina perusosuuksille  

ja lisäosuuksille.

 

Metsäliitto Osuuskunnan tämänhetkisen voitonjakopoli-

tiikan mukaan osuuskorkoja jaettaessa osuuslajeista kor-

kein tuotto on tarkoitus kohdistaa perusosuuksille sekä 

Metsä1-lisäosuuksille. Aktiiviseen puukauppaan kannus-

tava Metsä1-lisäosuuspääoma on merkittävä voitonjaon 

kohde ja Metsä1-lisäosuuksille on tavoitteena maksaa 

lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsä2-lisäosuuksien 

ja A-lisäosuuksien tuotto on pääsääntöisesti alempi kuin 

perusosuuksilla ja Metsä1-lisäosuuksilla. B-lisäosuuksien 

tuotto on puolestaan pääsääntöisesti alempi kuin  

Metsä2-lisäosuuksille ja A-lisäosuuksille maksettava 

tuotto.

Yhteinen sijoitus, yhteiset voitot

VAROJEN KÄYTTÖ JA VOITONJAKOPOLITIIKKA

Riskitekijät
Lisäosuussijoitukseen liittyy muun muassa tällä aukea-

malla kuvattuja riskejä. Myös sellaiset riskit ja epävar-

muustekijät, joita ei ole kuvattu tässä esimerkiksi siksi, 

että ne ovat tällä hetkellä tuntemattomia tai niitä pide-

tään vähäisinä, voivat vaikuttaa Metsäliitto Osuuskun-

nan ja Metsä Groupin liiketoimintaan sekä perus- ja lisä-

osuuksille maksettavaan tuottoon. Riskit tulee ottaa 

huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä samoin kuin 

muutkin esittelyasiakirjassa, Metsäliitto Osuuskunnan 

säännöissä ja lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehdoissa  

esitetyt tiedot.  

 

Seuraavien riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tar-

koitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä 

tai mahdollista vaikutusta Metsäliitto Osuuskunnan 

ja/tai Metsä Groupin liiketoimintaan. Riskitekijöiden 

kuvaus perustuu esittelyasiakirjan päivämääränä saata-

villa oleviin tietoihin ja arvioihin, eikä se siksi ole välttä-

mättä tyhjentävä. 

 

Alla esitettyjen riskiotsikoiden laajemmat sisällöt on 

esitelty Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia 

koskevassa esittelyasiakirjassa.

MAKROTALOUDELLISEEN  

TILANTEESEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ 

• Venäjän sotatoimet voivat vaikuttaa negatiivisesti 

Metsä Groupin tuotteiden kysyntään ja kannattavuu-

teen 

• Koronaviruspandemia voi vaikuttaa negatiivisesti 

Metsä Groupin tuotteiden kysyntään ja  

kannattavuuteen

• Muutoksilla Kiinan taloudessa voi olla vaikutusta 

Metsä Groupin tuotteiden kysyntään ja Metsä Groupin 

kannattavuuteen

• Kansainväliset kaupan rajoitukset sekä geopoliittiset 

kriisit voivat vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin 

tuotteiden kysyntään ja kannattavuuteen

• Rahoituksen saatavuuden heikentyminen tai sen hin-

nan nousu voivat vaikuttaa negatiivisesti Metsä  

Groupin tarvitseman vieraan pääoman kustannukseen 

ja saatavuuteen

TOIMIALAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

 

• Päätuotteiden, etenkin sellun, kilpailuympäristön muu-

tokset ja siitä aiheutuva markkinatasapainon heikenty-

minen voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin tuot-

teiden hintatasoon ja kannattavuuteen

• Kestävään kehitykseen liittyvä kansallinen tai EU- 

tason sääntely voi vaikuttaa negatiivisesti puun käyt-

töön ja sitä kautta Metsä Groupin toimintaedellytyksiin 

ja kannattavuuteen

• Tärkeimpien tuotannontekijöiden ennakoimattomat 

kustannusmuutokset ja saatavuusongelmat voivat vai-

kuttaa Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja heiken-

tää kannattavuutta 

METSÄLIITTO OSUUSKUNTAAN JA  

METSÄ GROUPIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ  

• Luotto- tai muiden vastapuoliriskien realisoituminen 

voi vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin toiminta-

edellytyksiin ja heikentää kannattavuutta

• Uusien kehityshankkeiden epäonnistuminen voi 

aiheuttaa taloudellisia tappioita 

 

 

• Vastuu- ja jatkuvuusriskien realisoituminen voi vaikut-

taa negatiivisesti Metsä Groupin toimintaedellytyksiin 

ja heikentää kannattavuutta

• Muutokset osuus- ja lisäosuuspääomassa voivat 

vaikuttaa negatiivisesti Metsä Groupin toiminta-

edellytyksiin

• Yritysturvallisuusriskien realisoituminen voi vaikuttaa 

negatiivisesti Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja 

heikentää kannattavuutta 

• Henkilöstöriskien realisoituminen voi vaikuttaa negatii-

visesti Metsä Groupin toimintaedellytyksiin ja heiken-

tää kannattavuutta  

OSUUSSIJOITUKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ 

• Maksukyvyttömyys voisi johtaa perus- ja lisäosuuksiin 

sijoitetun pääoman menettämiseen 

• Jakokelpoisen ylijäämän vähentyminen voisi vaikut-

taa osuuskunnan kykyyn jakaa korkoa, ylijäämänpalau-

tusta tai muuta tuottoa 

• Jäsen ei saa välittömästi takaisin irtisanotusta lisä-

osuudesta palautettavaa määrää ja hallituksella 

on oikeus lykätä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien 

palautuksia 

• Perus- ja lisäosuuksien vuotuisten palautusten enim-

mäismäärää on rajoitettu Metsäliitto Osuuskunnan 

säännöissä 

• Perus- ja lisäosuussijoituksen palautukselle ei makseta 

korkoa tai arvonnousua jäsenyyden päättyessä 

• Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksista maksetun määrän 

tai nimellisarvon palautusta voidaan lykätä 

• Perus- ja lisäosuudet ovat luovutuskelvottomia  

ei-jäsenille eikä niillä ole jälkimarkkinoita

• Metsäliitto Osuuskunnalla on oikeus lunastaa Metsä1- 

ja Metsä2-lisäosuuksia näiden nimellisarvosta 

• Metsä1-lisäsosuudet muuntuvat sääntömääräyksen 

nojalla automaattisesti Metsä2-lisäosuuksiksi, joille 

maksetaan Metsä1-lisäosuuksia alempaa tuottoa 

• Verokohtelussa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa 

nettotuottoon



18 19

SIJOITUSVAIHTOEHDOT  

PÄHKINÄNKUORESSA 

• Perusosuudet pitää olla maksettu täysimääräi-

sesti ennen kuin voi sijoittaa lisäosuuksiin

• Metsä1-lisäosuus on ainoa lisäosuus, johon omis-

tajajäsen voi tehdä sijoituksia*

• Metsä1-lisäosuuksiin voi sijoittaa Metsäliitto 

Osuuskunnan osuuskorkoja tai rahoja, jotka 

omistajajäsen saa Metsä Groupille myydyistä 

puista 

• Metsä1-lisäosuus on voimassa kymmenen vuotta 

ja sen voimassaoloa voi jatkaa tekemällä puu-

kaupat Metsä Groupin kanssa

• Edustajisto päättää voitonjaosta kevään kokouk-

sessaan, ja osuuskorot sekä muu voitonjako mak-

setaan sen jälkeen. Osuuslajeista korkein tuotto 

on tarkoitus kohdistaa sääntömääräisille perus-

osuuksille ja Metsä1-lisäosuuksille.

• Metsä1-lisäosuudet ovat korvanneet A-lisäosuu-

det eikä A- tai B-lisäosuuksiin voi enää tehdä 

uusia sijoituksia*

• Osa osuuskunnan vuosittaisesta voitonjaosta 

jaetaan ylijäämänpalautuksena niiden omista-

jajäsenten kesken, joilta Metsäliitto Osuuskunta 

on vastaanottanut puuta neljän edellisen kalen-

terivuoden aikana. Esimerkiksi vuoden 2022 voi-

tonjaossa otetaan huomioon vuosien 2018–2021 

vastaanotetut tukki- ja kuitupuumäärät. Ylijää-

mänpalautus maksetaan Metsä1-lisäosuuksina.

• Pääomabonus-merkintäoikeutta kertyy Metsä1- 

lisäosuuksiin tehdyistä sijoituksista

• Puukauppatulojen sijoituksesta on ilmoitettava 

Metsäliitto Osuuskunnan toimihenkilölle viimeis-

tään puukaupan kauppahintatilityksen yhtey-

dessä eli käytännössä viimeistään puukaupan 

mittaustodistuksen teon yhteydessä

• Metsä1-ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika 

on kuusi kuukautta irtisanomisvuoden lopusta 

laskettuna 

 

Katso myös vastaukset usein kysyttyihin  

kysymyksiin nettisivuillamme  

www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot.

*Omistajajäsenellä on mahdollisuus merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 2022 ansaituilla Pääomabonuksilla niiden käyttöjakson mukaisesti kalenteri- 
vuosien 2022–2023 aikana, jos omistajajäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy Pääomabonuksia. Vaihtoehtoisesti kyseiset merkintäoikeudet, 
samoin kuin kaikki osuuskorot, voi sijoittaa Metsä1-lisäosuuksiin.

SIJOITUSVAIHTOEHDOT
PÄHKINÄNKUORESSA



METSÄ GROUP
PL 10
02020 Metsä
Puh. 010 7770
Y-tunnus 0116300-4
www.metsagroup.com/puunhankinta 06/2022

Kyllä Metsä pitää  
huolen omistaan.
www.metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot


