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OTK Kalle Isotalo

Metsäverotuksen monimutkaistuminen

1. Tarkastelun rajauksesta

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleet metsälah-
javähennys, yrittäjävähennys sekä perintö- ja 
lahjaverolain1 ja tuloverolain2 47 §:n suhteen 
muutokset toivat uusia kiemuroita jo ennestään 
mutkikkaaseen metsäverotukseen.

Artikkelissa tarkastelen metsäverotusta 
kolmesta näkökulmasta:

1) metsäverosäännösten yhteisvaikutukset,
2) metsäverotuksen hallinnolliset näkökohdat 

ja
3) metsäverotuksen hyväksyttävyys perustus-

lain kannalta.

Vältän kannanottoja metsäverotuksen ankaruu-
teen, joka on riippuvainen verotuksen yleisestä 
tasosta ja verojärjestelmän muusta rakenteesta. 
Koska artikkeli sisältää veropoliittisia arviointe-
ja, lähtökohdat on aiheellista kertoa avoimesti:

1) Metsänomistajien kiinnostus metsien hoitoon 
ja metsänhoidollisesti tarkoituksenmukaiset 
pääte- ja harvennushakkuut ovat tärkeitä 
asioita. Uskon niiden toteutuvan, jos metsä 
muodostaa merkittävän osan metsänomis-
tajan omaisuudesta ja tuloista ja jos metsän 

____________________

1  Perintö- ja lahjaverolaki, 12.7.1940/378 (PerVL). 
2  Tuloverolaki, 30.12.1992/1535 (TVL).

omistusasema on selvä. Tilojen pitäisi olla 
pääsääntöisesti melko isoja, vähintään puo-
liammattimaisesti hoidettuja ja mieluiten 
yhden henkilön, puolisoiden tai yhteismet-
sien omistuksessa. Pidän ongelmallisina 
omistusmuotoina sekä kuolinpesää että 
murto-osaista kiinteistöjen yhteisomistusta, 
josta usein käytetään verotuksen laskentayk-
siköltä lainattua termiä metsäyhtymä. Toki 
myös yhteisomistussuhteissa voi harjoittaa 
järkevää metsätaloutta, jos yhteistyö on 
harkittua ja tuo jotain lisäarvoa. Jos yhteis-
omistukseen ajaudutaan ja kuolinpesässä on 
muuta (metsää arvokkaampaa) omaisuutta 
tai joku yhteisomistajista kuolee, asetelma 
voi muodostua vaikeasti hallittavaksi ja 
monimutkaiseksi.3 

____________________

3  Näiden hallintovaikeuksien vuoksi esimerkiksi Metsäkes-
kuksen tietojärjestelmistä annettuun lakiin (6.5.2011/419) 
säädettiin 13c §, joka pian korvattiin 13e §:llä, tiedon saa-
miseksi Verohallinnosta. Maa- ja metsätalousvaliokannan 
lausunto MmVM 21/2016vp. Metsätalouden harjoittajien ta-
voitteista ja niiden suhteista metsätalouden ohjauskeinoihin 
esimerkiksi: Horne, Paula – Hietala, Jyri – Rämö, Anna-Kaisa: 
Metsänomistajat ja metsätalouden ohjauskeinot. Kirjoitus 
on osa tutkimuksesta, jossa käsitellään esimerkiksi keinoja 
laajentaa ja lisätä metsäverotuksen erityissääntöjä: Metsä-
verotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan 
kannalta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016. 
Hänninen, Harri – Leppänen, Jussi: Metsätilamarkkinoiden 
aktivointi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 23/2016 
taas käsittelee keinoja aktivoida metsätilamarkkinoita.   
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2) Metsänomistajien, joiden metsien arvo ja 
metsistä saadut tulot ovat kutakuinkin yhtä 
suuria, verotuksen pitäisi olla samantasoista. 
Oikeustoimisarjoilla ja muulla verosuun-
nittelulla saatu huomattavasti normaalia 
matalampi verotus ei ole suositeltavaa. Yhtä 
valitettavaa on yksittäisten verovelvollisten 
tietämättömyydestä johtuva putoaminen 
veroansoihin. Silloin heitä verotetaan paljon 
muita samankaltaisessa tilanteessa olevia 
ankarammin. Verotuksen ankaruuden ei 
pitäisi riippua muodollisista tai sattuman-
varaisista asioista.

3) Metsänomistajien pitäisi ymmärtää, mihin 
verotus perustuu. Myös metsäverotusta 
tekevien virkamiesten pitäisi osata metsäve-
rojärjestelmä. Verotuksessa pitäisi tavoitella 
korkeaa katetta. Verojen ei pitäisi rasittaa 
maksajia oleellisesti enemmän kuin rasituk-
sella voidaan kattaa järkeviä julkisia menoja. 
Tällainen vaikutus voi syntyä esimerkiksi 
veronmaksajan tai Verohallinnon liiallisten 
hallintokustannusten vuoksi. Järjestelmän 
ymmärrettävyyttä ja ennustettavuutta hei-
kentävää jatkuvaa muutosta ja monimutkai-
sia sääntöjä tulisi välttää. 

2. Metsäverotuksen nykytilasta

2.1. Metsän tuloverotuksen perusta

Metsätalouden tuloverotus on pinta-alave-
rotuksesta luopumisen jälkeen ollut melko 
loogista.  Kaikki metsätalouden tulot ovat 
pääsääntöisesti4 olleet pääomatuloa.5 Tuloista 
on vähennetty luonnolliset vähennykset. Ne 

____________________

4  Poikkeuksena esimerkiksi tuloverolain 30.12.2008/1085 
määräaikainen puunmyyntitulon verovapaus. Tämäkin 
verotuki oli haasteellinen, kun puumarkkinoilla tapahtui 
merkittäviä muutoksia kysynnässä ja hinnassa jo lain 
säätämisprosessin aikana. Metsäntutkimuslaitos: Metsäti-
lastollinen vuosikirja 2009. s. 155. 
5  Myös TVL 63 §:ssä säädetty hankintatyön verottaminen 
ansiotulona monimutkaistaa verotusta jonkin verran, kun 
siihen liittyy vielä vuosittainen vapaaosa. Sen vuoksi jou-
dutaan esimerkiksi vuotuisesti määrittämään hallinnollisia 
laskutapoja hankintatyön arvosta: Verohallinnon yhtenäis-
tämisohjeet vuodelta 2018 toimitettavaa verotusta varten 
VH/1926/00.01.00/2018. Kohta 4.1.10. 

ilmoitetaan 2c-lomakkeella.6 Jos metsäkiin-
teistö7 on usean henkilön yhteisomistuksessa, 
tulo lasketaan metsäyhtymässä. Yhtymä antaa 
2c-lomakkeen, jonka tulojen ja menojen netto 
siirretään omistajille metsätalouden tuloksi 
murto-osaomistusten suhteissa. Samassa 
yhtymässä seurataan vain metsäkiinteistöjä, 
joissa omistajat ja heidän omistusosuutensa 
ovat täysin samat.8 Siten metsänomistaja voi 
saada tuloa monesta yhtymästä. Yhtymässä 
verotettavien metsien ohella metsänomistajalla 
voi olla yksin omistettuja metsiä.

Monen lomakkeen seurannassa olevan met-
sänomistajan kuluja saatetaan ilmoittaa teoreet-
tisesti osittain väärällä 2c-lomakkeella. Tästä 
esimerkkinä matkakulujen tai konepoistojen 
vähentäminen omalla lomakkeella, vaikka osa 
niistä kohdistuisi yhtymään.9 Jos meno ilmoi-
tetaan vain kerran, tulo ainoastaan kohdistuu 
osin väärälle verovelvolliselle. Verokanta on 
joka tapauksessa ollut ainakin melkein sama. 
Menojen ilmoittaminen väärällä lomakkeella ei 
ole ollut merkittävä veroriski.

Metsätalouden lainojen korot ovat osa pää-
omatulon hankkimiseen kohdistuvista korois-
ta.10 Kun metsätalouden tulot ovat pääomatuloa 
ja korot vähennetään pääomatuloista, ei ole 
ollut tarvetta yhdistää 2c-lomaketta ja korkoja. 
Lopputulos on sama: pääomatulovero makse-
taan nettotulosta, jossa korot vain laskennan 
eri vaiheessa vähennetään samalla verokannalla 
kuin tulo verotetaan. Verotettava nettotulo on 
ollut sama, kun metsänomistajalla on joko met-
____________________

6  2c-lomakkeen mukainen tietovirta on otettu huomioon 
Verohallinnon tietojärjestelmissä. Kun verovalvonnassa 
hyödynnetään tietokoneita, lomakerakenteiden merkitys 
korostuu.  
7  Tai useat metsäkiinteistöt, jotka omistetaan samoin murto-
osuuksin. 
8  Puolisoiden yhteisellä 2c-lomakkeella voidaan seurata 
puolisoiden metsiä kokonaisuutena. Silloin seurannassa 
voi olla eri puolisoiden omia kiinteistöjä ja heidän yhdessä 
(myös erilaisin murto-osuuksin) omistamiaan kiinteistöjä. 
9  Konepoistojen oikaisumenettelystä yhtymätilanteissa: 
Verohallinnon ohje: Metsätalouden pääomatulon hankin-
nassa käytettävien koneiden hankintamenon vähentäminen.   
A41/200/2017. Kohta 2.1. 
10  Korkomenojen vähentämisestä yleisesti: Verohallin-
non ohje: Korkojen vähentäminen henkilöverotuksessa. 
A2/200/2016. Korkomenon vähennysvaiheesta: Verohal-
linnon ohje: Verotettavan tulon laskeminen henkilövero-
tuksessa. VH/356/00.01.00/2019. Kohta 6.1.
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sätalouden tuloja 50.000 euroa ja korkomenoja 
40.000 euroa tai 10.000 euron metsätalouden 
tulot ilman korkomenoja. 

2.2. Metsävähennys järjestelmän osana

Metsävähennyksellä metsän ostohintaa vähen-
netään puuta myytäessä. Metsäkiinteistön kaup-
pahinta maksetaan usein pääasiassa puusta. 
Kun puu myydään metsästä, puun ostohinnan 
vähentäminen on luontevaa. Puuston ja maa-
pohjan arvojen suhdetta ei voida tutkia jokai-
sessa metsäkaupassa. Siksi tarvitaan karkea 
jako. Nyt metsävähennysoikeutta muodostuu 
60 %:sta metsän hankintamenoa. Vähennysoi-
keutta on kritisoitu liian pieneksi. Puun osuus 
voi olla jopa 95 % myydyn metsäkiinteistön 
arvosta.11 Pidän 60 %:n osuutta liian pienenä, 
jos metsävähennysoikeus syntyy normaalisti 
luovutusvoittoverotettavasta kaupasta. Jos 
puuston käypä arvo verotetaan myyjällä luo-
vutusvoittona, pitää ostajan myydessä puuta 
vastaavasti vähentää puun ostohinta mahdol-
lisimman oikein.

Peräkkäisissä luovutuksissa metsävähennys-
järjestelmä teoriassa jaksottaa tulot. Aiemmasta 
kaupasta muodostuneen metsävähennyksen 
käyttö jää eräänlaisena erityisvarauksena 
vähennyksen tehneen veroseurantaan. Kun 
metsäkiinteistö aikanaan myydään, käytetty 
metsävähennys lisätään luovutusvoittoon. Net-
totulo on sama riippumatta siitä, muodostuuko 
tulo myymällä puuta vai metsä.

TVL 48 §:ssä säädetään metsän sukulais-
kauppojen luovutusvoitot verovapaiksi. Suuri 
osuus metsäkaupoista on verovapaita suku-
laiskauppoja.12 Silloin verottamatta jäävät sekä 
metsän omistusaikainen arvonnousu että mah-
dolliset käytetyt metsävähennykset, koska käy-
tettyä metsävähennystä ei lisätä verovapaisiin 
luovutusvoittoihin.13 Silti ostajalle muodostuu 
metsävähennysoikeutta samoin perustein kuin 

____________________

11  Keskustelusta: Määttä, Kalle – Hietala, Jyrki: Puun tar-
jonnan verokannusteet. PTT:n työpaperi 178/2016. Kohta 
5.2.
12  Hyydytysvaikutuksesta: Määttä-Hietala 2016. Kohta 5.4.  
13  Vuoden 2008 lakihankkeessa varausmalli torjuttiin juuri 
sen varmistamiseksi, ettei TVL 48 §:n mukaisissa luovu-
tuksissa tuloutuisi käytettyjä metsävähennyksiä. Pilhjerta, 
Kari: Metsävähennys. Verotus 1/2009. s. 54-55.  

luovutuksista, jotka ovat myyjälle veronalaisia. 
Metsävähennyksenä vähennetäänkin usein 
myyjälle verovapaan luovutuksen kauppahin-
nan osa, eikä käytettyjä metsävähennyksiä 
todellisuudessa lisätä luovutusvoittoihin. 
Järjestelmä vääristää metsämarkkinoita. Kun 
verovapaan sukulaiskaupan ja metsävähennyk-
sen yhdistelmän veroetu suhteessa normaaliin 
metsäkauppaan on iso, vieraille myynti ei kan-
nata. Järjestelmä vaikeuttaa ammattimaisten 
metsätaloudenharjoittajien laajentumismah-
dollisuuksia, kun verojärjestelmä syrjii metsän 
myymistä heille.14

Myös sisarusten väliset luovutukset kuulu-
vat metsän verovapaiden sukulaisluovutusten 
piiriin. Verovapauden edellyttämää 10 vuoden 
omistusaikaa laskettaessa aiemman omistajan 
omistusaika rinnastetaan luovuttajan omistus-
aikaan, jos metsä on saatu vastikkeettomalla 
saannolla. Tämä mahdollistaa metsävähen-
nysoikeuden monistusoperaatiot ilman luo-
vutusvoittoveroja esimerkiksi vaihdoissa ja 
perinnönjaoissa. Kun kaksi veljestä luovuttaa 
toisilleen perimänsä 100.000 euron arvoiset 
metsäkiinteistöt, molemmat saavat 60.000 
euroa metsävähennysoikeutta, eikä kumpikaan 
maksa luovutusvoittoveroa. Omaa omistusaikaa 
ei tarvitse olla kuin lyhyt jakso, jolla täytetään 
vaatimus metsätalouden harjoittamisesta. 
Perintötilanteissa tämä aika täyttyy yleensä jo 
pesää selvitettäessä.15

Kun luovutus on verovapaa, katoaa ensin-
näkin TVL 47 §:n hankintamenon muodostumi-
sesta normaalisti syntyvä kannustin arvostaa 
omaisuus oikein perintö- ja lahjaverotuksessa. 
Tämä voi johtaa yrityksiin arvostaa metsä 
muuhun kuin käypään arvoon. Toiseksi perin-
tö- ja lahjaverotuksen perusteena ollut arvo 
ei muodosta metsävähennysoikeutta, mutta 
____________________

14  Työryhmässä on esitetty luovutusvoittoverohelpotusta 
myös muille kuin sukulaisille. Metsätilakoon ja rakenteen 
kehittäminen. MMM:n työryhmäraportti 1/2012. Jakso 3.3.
15  Ratkaisun KHO 2010:24 mukaisesti myös kuolinpesässä 
tapahtunut metsätalouden harjoittaminen huomioidaan 
osakkaan metsätalouden harjoittamisena arvioitaessa 
verovapauden edellytyksiä osakkaan myöhemmässä luo-
vutuksessa. Ratkaisussa KHO asettui eri kannalle kuin 
päätöksessään 20.8.1999 taltio 2081. Ennen vuoden 2010 
päätöstä jouduttiin ensin tekemään perinnönjako ja sen 
jälkeen odotettiin yhtymässä, että myös henkilökohtainen 
jatkaminen täyttyi. 
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perillisten välisessä metsien vaihdossa metsä-
vähennysoikeutta muodostuu. Vaihdosta seuraa 
varainsiirtovero, joka on melko pieni ja muodos-
taa metsävähennyspohjaa.16 Kolmanneksi met-
sävähennystä saa tehdä vain puun myynneistä 
metsästä, joka on vastikkeellisesti luovutettu 
1.1.1993 jälkeen (TVL 140 §). Veljesten välinen 
vaihto on tällainen luovutus, joka siten tuo paitsi 
metsävähennysoikeutta myös metsiä vähennys-
järjestelmän piiriin. Metsän omistusjärjestelyjä 
ohjaakin usein metsävähennyksen optimointi. 
Järjestelmä kannustaa metsätilojen pilkkomisiin 
ja verovapaisiin sukulaisluovutuksiin. Tämä 
tuskin johtaa metsänhoidollisesti optimaalisiin 
metsien omistusrakenteisiin.

Ongelmallisinta on metsävähennyksen 
tekeminen yhtymän verotuksessa. Metsävä-
hennysoikeus perustuu osakkaan maksamaan 
kauppahintaan. Silti se vähennetään yhtymässä 
ennen tulon jakamista osakkaille. Toisen ve-
rovelvollisen tulosta siis vähennetään toisen 
menoa. Yhtymän kautta osittain toisen hyväksi 
tulleet vähennykset voidaan myös lisätä yhden 
osakkaan luovutusvoittoon. Lähtökohta on oi-
keudenmukaiselle verotukselle vieras.17

Ongelma kasvoi vuoden 2008 metsävä-
hennysuudistuksessa. Kiinteistökohtainen 
vähennys muuttui seurantayksikkö- eli 2c-
lomakekohtaiseksi. Seurantayksikössä saa 
toisen kiinteistön puukaupasta vähentää toi-
sen kiinteistön hankintamenoon perustuvaa 
metsävähennysoikeutta. Tämä lisää tilanteita, 
joissa yhtymän osakkaan luovutusvoittoon 
lisätään muiden hyväksi tulleita vähennyksiä. 
Yhtymän metsävähennysoikeuden määrä muut-
tuu ratkaisun KHO 2013:3 mukaisesti myös 
seurantayksikön omistajien välisissä metsän 
murto-osien luovutuksissa, jotka eivät siirrä 
metsää toiseen seurantayksikköön. Nämä luo-
vutukset voivat olla luovutusvoittoverotuksessa 
a) veronalaisia, jolloin niihin lisätään yhtymän 
käytettyjä metsävähennyksiä, tai b) TVL 48 
§:n perusteella verovapaita luovutuksia, joihin 
metsävähennyksiä ei lisätä. 

Luovutuksen vuoksi yhtymän metsävähen-
____________________

16  Joskus varainsiirtoveroa ei mene varainsiirtoverolain, 
29.11.1996/931 (VSVL) 13 §:n johdosta. 
17  Lähtökohta on jännitteinen veronmaksukyvyn kanssa, 
josta esimerkiksi: Myrsky, Matti: Suomen veropolitiikka. 
Talentum. Helsinki 2013. Kohta 12.2.

nysseurannassa pitää poistaa luovutetun metsän 
murto-osan tuoma metsävähennysoikeus ja 
lisätä uudesta luovutushinnasta muodostuva 
vähennysoikeus. Lisäksi veronalaisessa luovu-
tuksessa pitää lisätä käytettyä metsävähennystä 
myyjän luovutusvoittoon ja huomioida tämä 
lisäys yhtymän metsävähennysseurannassa 
luovutusvoittoon lisättynä käytettynä metsä-
vähennyksenä. Yhtymät voivat olla omistus-
rakenteeltaan ja syntyhistorialtaan kirjavia ja 
luovutustilanteet voivat olla monimuotoisia, 
esimerkiksi lahjanluonteisia kauppoja tai kyt-
keytyä perinnönjakoon. Siksi syntyy hyvin mo-
nia erilaisten sääntöjen ristivaikutustilanteita.  

Yhtymien osalta on olemassa ratkaisemat-
tomia tulkintakysymyksiä, koska vuoden 2008 
uudistuksessa yhteisomistusten ongelmia ei 
selvästi ratkottu.18 Tyyppitilanteessa puoliksi 
omistettu metsäkiinteistö voidaan jakaa molem-
pien omiin metsäkiinteistöihin. Silloin molemmat 
saavat oman kiinteistön ja aiemmin yhtymänä 
verotettu metsätalous siirtyy kahden verovel-
vollisen omaksi metsätaloudeksi. 

Verohallinto katsoo järjestelyn vastikkeetto-
maksi saannoksi.19 Tulkinta perustuu TVL 55 §:n 
kolmannessa momentissa säädettyyn: 

”Jos kiinteistön omistusoikeus siirtyy edelleen 
vastikkeettomalla saannolla, verovelvollisella 
on sama oikeus metsävähennyksen tekemiseen 
kuin edellisellä omistajalla olisi ollut. Jos 
vastikkeettomalla saannolla siirtyy osa luo-
vuttajan omistamista kiinteistöistä, siirtyvän 
metsävähennysoikeuden määrä vastaa saan-
non kohteena olevan metsän hankintamenon 
suhteellista osuutta luovuttajan metsävähen-
nyksen perusteena olevien hankintamenojen 
kokonaismäärästä.”.

Lainkohta koskee vain käyttämätöntä metsä-
vähennystä, ei jo käytettyä. Laissa puhutaan 
luovuttajan omistamista metsistä tunnistamatta 
erikseen sitä, että sama omistaja voi omistaa 
monessa eri seurantayksikössä verotettavia 
metsiä. Laissa ei myöskään tunnisteta kaikkia 
monimuotoisia metsän omistajanvaihdoksia. 
Jos käytetyn metsävähennyksen siirrolle ei 
____________________

18  Hallituksen esityksessä Eduskunnalle eräiksi metsäve-
rotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008vp) metsä-
vähennyksen käsittely oli suppeaa. 
19  Verohallinnon ohje: Metsävähennys. A60/200/2017. Kohta 
3.3.
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voida tulkinnalla luoda oikeutusta metsä-
vähennyksen seurantayksikön muuttuessa, 
pienellä järjestelyllä pääsee eroon luovutus-
voittoon normaalisti tehtävästä lisäyksestä. 
Verokohteluero on muodollinen ja perusteeton. 
Metsäyhtymä voi purkautua monin tavoin ja 
pelkkää yhteisomistuksen purkamista on vai-
kea nähdä epäasialliseksi verosuunnitteluksi. 
Siten on vaikeaa siirtää yhtymässä käytettyjä 
metsävähennyksiä toiselle seurantayksikölle 
ilman selvää lainkohtaa. Jos laajentava tulkinta 
luotaisiin, sen rajaaminen olisi vaikeaa.

Myös selvästi vastikkeettomissa saannoissa 
luovutuksensaajalle siirtyvä luopujan käyttä-
mätön metsävähennysoikeus aiheuttaa tulkin-
nallisuutta. Järjestelmä on looginen, kun kaikki 
seurantayksikön metsät luovutetaan jatkajalle 
kerralla puhtaalla vastikkeettomalla saannolla. 
Sen sijaan lainsäädännössä ei ole selviä vas-
tauksia vähennysoikeuden siirtymiseen, kun 
vastikkeettomalla saannolla siirtyy osa luopujan 
metsistä ja hän jatkaa myös itse metsätaloutta 
joillakin metsillä. Metsävähennysseuranta pe-
rustuu kolmeen elementtiin, metsävähennys-
oikeuden määrään, tehtyihin vähennyksiin ja 
luovutusvoittoihin tehtyihin lisäyksiin. Niistä 
muodostuu käytettävissä oleva vähennysoikeus.20 
Jos luovutuksessa, joka koskee osaa seurantayk-
sikön metsistä, siirretään saajalle käyttämätöntä 
oikeutta, mutta käytettyä oikeutta ei lisätä luo-
vutusvoittoon eikä siirretä saajalle, muodostuu 
väistämättä ongelmia. Perusongelmaa voidaan 
kuvata esimerkkitilanteella:

Isällä on kaksi kiinteistöä, jotka molemmat ovat 
tuoneet metsävähennysoikeutta 50.000 euroa. 
Yhteensä metsävähennysoikeutta on muodos-
tunut 100.000 euroa. Vähennystä on käytetty 
50.000 euroa, joten jäljellä on 50.000 euroa. 
Jos isä lahjoittaa toisen kiinteistön pojalle, 
isän seurannassa on enää 50.000 euron metsä-
vähennysoikeuden tuonut kiinteistö. Jos isän 
käytetty metsävähennys lahjasta huolimatta 
säilyy 50.000 eurona, isällä on omistuksessaan 
50.000 euroa vähennysoikeutta tuonut metsä 
ja hän on käyttänyt vähennysoikeutta 50.000 
euroa. Niiden erotus on nolla euroa. Käyttä-
mätöntä metsävähennysoikeutta ei ole, vaikka 
ennen lahjaa oli ja isä lahjoitti kiinteistön, joka 
oli tuonut vain puolet vähennysoikeudesta.  

____________________

20  Nämä erät verovelvollinen vuotuisesti 2c-lomakkeen 
kohdissa 18-20 ilmoittaa. 

Esimerkiksi lahjanluonteisessa kaupassa ja 
käytettäessä ulkopuolisia varoja osituksessa tai 
perinnönjaossa tapahtuu osittain vastikkeetto-
mia luovutuksia. Myös niissä joudutaan ratko-
maan metsävähennyksen käyttäytymistä. Asiaa 
voidaan havainnollistaa siten, että edellisessä 
esimerkissä toinen kiinteistö luovutettaisiin lah-
janluonteisella kaupalla, jossa lahjan osuus olisi 
puolet. Silloin ensin pitää ratkaista, tapahtuuko 
samanaikaisessa luovutuksessa ensin lahjaosuus 
vai kauppaosuus, jotka todellisuudessa tapahtu-
vat samaan aikaan. Verohallinto on tulkinnut, että 
lahjaosuus tapahtuu ensin ainakin siinä mielessä, 
että lahjan mukana siirtyvän metsävähennys-
oikeuden määrityksessä ei oteta huomioon 
vastikkeellisen osan luovutusvoittolaskennan 
vaikutusta metsävähennysoikeuden määrään. 
Kauppaosuus voi olla luovutusvoittoverotuksessa 
verovapaa tai veronalainen.21

Metsänomistus voi lisäksi siirtyä järjestelyil-
lä, joille ei ole selvää verotuksellista luonnetta, 
kuten maanmittaustoimitukset. On osittain 
epäselvää, käsitelläänkö niitä vastikkeettomina 
saantoina. Muutakaan säännöstä ei ole.22 

Erilaiset metsävähennyksen seurantayksi-
köiden syntymiset, muutokset ja purkautumiset 
voivat siis tapahtua monenlaisilla luovutuksilla, 
jotka voivat tapahtua peräkkäin. Siten kaikki 
edellä kuvatut asetelmat voivat tulla ratkaista-
vaksi samassa seurantayksikössä kirjavina yh-
distelminä. Ristivaikutusten kautta muodostuva 
oikeustila joudutaan määrittämään ilman selviä 
ja huolellisesti valmisteltuja lakeja.     

Järjestelmän perusrakenteet siis käsiteltiin 
lainvalmistelussa puutteellisesti. Esimerkiksi 
ratkaisussa KHO 2015:47 korkein hallinto-
oikeus kritisoi melko ankaraan sävyyn metsä-
vähennystä koskevan lainsäädännön laatua. 
Ratkaisussa oli kysymys siitä, tuliko kuolinpesän 
verotuksessa luovutusvoittoon lisätä yhtymässä 
____________________

21  Verohallinnon ohje: Metsävähennys. A60/200/2017. 
Kohta 3.2. Verohallinnon tulkinta on yleensä verovelvolli-
selle edullinen, jos oletetaan, että luovutus on TVL 48 §:n 
nojalla verovapaa ja että verovapaaseen luovutukseen ei 
lisätä käytettyjä metsävähennyksiä. Silloin myydyn osan 
poistaminen metsävähennysoikeudesta ja käytettyjen 
metsävähennysten säilyminen muuttumattomana johtaisi 
usein siihen, että lahjaosan mukana ei välttämättä siirtyisi 
lainkaan vähennysoikeutta.  
22  Isotalo, Kalle: Metsävähennys, verotusyhtymä ja puoli-
soiden metsätalous. Edilex 3/2014.  Jakso 3. 
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käytettyjä metsävähennyksiä ja miten luovutus-
voittoon lisättävä määrä laskettiin. KHO korosti 
verotuksen oikeudenmukaisen kohtaantumisen 
tärkeyttä, vaikka hallinnollisia haasteita muo-
dostuisikin. KHO:n tulevaa tulkintakäytäntöä 
metsävähennyksestä on vaikeaa ennakoida. 
Linjaan voivat vaikuttaa oikeudenmukaisuus-
näkökohdat niissä yksittäistapauksissa, jotka 
ensimmäisenä KHO:n ratkaistavaksi tulevat. 
Verohallinnon lainsäädännön aukkotilanteissa 
tekemät tulkinnat saattavat oikeuskäytännössä 
kaatua. Metsänomistajia verotetaan nykyisellä 
lainsäädännöllä joka tapauksessa eri tavoin 
ilman loogista syytä. Pääsyy oikeustilalle on 
sattuma ja huolimaton lainvalmistelu.

Käytetyt metsävähennykset jäävät siis joskus 
lisäämättä luovutusvoittoon täysin muodollisin 
syin. Mielestäni sääntelyä olisi tullut arvioida 
perustuslakivaliokunnassa sekä yhdenvertai-
suuden että lakisidonnaisuuden osalta. Puuston 
ostohinnan vähentäminen puunmyyntitulosta 
on toki normaalia yhteiskuntakehityksen vaa-
timaa poliittista päätöksentekoa.23 Perustusla-
kivaliokunnan olisi tullut arvioida: 
1) Säädetäänkö laissa riittävän selvästi, kuka ja 

millä perusteella vähennyksen saa? 
2) Riippuuko vähennysoikeuden määrä tai käy-

tetyn metsävähennysoikeuden lisääminen 
luovutusvoittoon liian sattumanvaraisista 
syistä?

Lisäksi tavallisen metsänomistajan on Verohal-
linnon ohjeiden avullakaan vaikeaa ymmärtää 
järjestelmää ja vaikeaa se on virkamiehillekin. 

2.3. Parempaan tilussijoitteluun  
johtava vaihto ja tilusvaihto

Kiinteistön vaihto on luovutus, josta seuraa 
luovutusvoitto- ja varainsiirtoverotus. VSVL 
13 §:n nojalla vaihto voi kuitenkin olla va-
rainsiirtoverovapaa, jos se johtaa parempaan 

____________________

23  Valtiontukinäkökulma on ollut järjestelmän kannalta 
pohdinnassa. Siitä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan 
mietinnöt: VaVM 32/2008vp ja VaVM 23/2011vp. 

tilussijoitteluun.24 Varainsiirtoverovapaudesta 
huolimatta kyse on luovutusvoittoverotuksessa 
veronalaisesta vaihdosta. Kiinteistönmuo-
dostamislaissa taas säädetään tilusvaihdosta, 
joka on kiinteistöjen ulottuvuutta muokkaava 
kiinteistötoimitus. Ainakaan kaavanmukaisen 
tonttijaon voimaansaattamiseksi tehty tilus-
vaihto ei oikeuskäytännössä (KHO 2006:81) 
ollut veronalainen luovutus.25 Muutoin maan-
mittaustoimitusten veroseuraamukset ovat osin 
tulkinnallisia.26 

Kokonaisuus on verovelvollisille hankala. 
Yhtäältä on vaikeaa hahmottaa, että vaihto on 
kahteen suuntaan kauppa. Toisaalta TVL 48 § 
kannustaa vaihtoihin metsävähennyssuunnit-
telussa. Sekaannusta lisää, että joskus puhu-
taan parempaan tilussijoitukseen johtavasta 
vaihdosta, joka pitäisi osata ymmärtää vaihdon 
alalajiksi, ja toisinaan tilusvaihdosta, joka aina 
ei ole verotuksessa ”vaihto”. 

2.4. Perintö- ja lahjaverolain huojennus

Perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolven-
vaihdoshuojennus laskee metsätilan lahjaveroa 
huomattavasti. Jos luovutushinta ylittää puolet 
luovutetun maatilan arvosta, veroa ei maksuun-
panna lainkaan. Muutoin vero maksuunpannaan 
PerVL 55 §:ssä säädetystä arvosta (spv-arvo), 

____________________

24  Säätämisvaiheen hallituksen esityksessä edellytyksiä ei 
kuvattu kovin tarkasti. Lähinnä kuvattiin, että tarkoitus on 
korjata metsäomistuksen alueellista pirstoutumista eikä 
niinkään alueellisesti yhtenäisen maatilakokonaisuuden 
omistuksen pirstoutumista. Erilaisen luovutusvoitto-
verotuksen vuoksi yhteisomistussuhteiden purkamisen 
verokysymykset eivät olleet yhtä akuutteja kuin nyt. 
Sinällään lainkohta mielestäni antaa liian suuren harkinta-
alan viranomaiselle. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 
leimaverolain muuttamisesta (HE 21/1978vp).
25  Hallinto-oikeustasolla on katsottu, ettei esimerkiksi ko-
konaisarvohalkomista voida rinnastaa kaavoitustilanteiden 
tilusvaihtoon: Pohjois-Suomen HAO 18.02.2016 16/0072/3.
26  Isotalo, Kalle: Kiinteistöoikeuden ja vero-oikeuden suhde. 
Ympäristöjuridiikka 3-4/2014. s. 49-53. Metsätalouden omis-
tusrakenteiden muokkaaminen kiinteistönmuodostamislain 
mukaisilla tilusjärjestelyillä on ollut melko harvinaista 
ja sen lisätukitarpeesta on keskusteltu: Hänninen, Harri 
‒ Leppänen, Jussi ‒ Ovaskainen, Ville ‒ Uusivuori, Jussi ‒ 
Viitala, Esa-Jussi: Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä 
– teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset. Luonnonvarakeskuksen 
tutkimus 5/2017.
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joka metsän osalta on 40 % arvostuslain27 7 
§:n arvosta. Arvostuslain arvo saadaan ker-
tomalla Verohallinnon vahvistama metsän 
kuntakohtainen vuotuinen hehtaarituotto28 
luvulla kymmenen. Esimerkiksi vuoden 2017 
verotuksessa vuosituotto oli Rovaniemellä 
20,72 euroa ja hehtaarin spv-arvo 82,88 euroa 
(20,72x10x40%). Laihialla vastaavat luvut 
olivat 74,81 ja 299,25 sekä Sauvossa 84,25 ja 
337,00. Verohallinnon arvostamisohjeen mu-
kainen metsäarvion puuttuessa käytettävä ja 
kauppahintatilastoihin perustuva hehtaariarvo 
vuonna 2018 oli vastaavasti Lapissa 1.300 euroa, 
Pohjanmaalla 3.100 euroa ja Varsinais-Suomessa 
5.100 euroa.29 Spv-arvo on siis jo tässä vertailus-
sa 5-10 % arvostamisohjeen taulukkoarvoista. 
Samalla pienempi arvo asettuu progressiivisella 
veroasteikolla matalammalla veroprosentilla 
verotettavaksi.  Veroedun suuruuteen tuo 
kuitenkin tapauskohtaista vaihtelua se, että 
metsän arvo yleensä koostuu puustosta. Sen 
arvo ei vaikuta arvostuslain 7 §:n mukaiseen 
arvoon lainkaan, vaan tukkimetsän ja taimikon 
spv-arvo on sama. Tämä on metsän huojennuk-
sen olennainen osa.30 

Huojennuksen jälkeen maksuunpantavalle 
verolle saa myös PerVL 56 §:n maksuaikaedun, 
jossa vähintään 1.700 euron vero maksuunpan-
naan vähintään 850 euron suuruisissa korotto-
missa vuotuissa tasaerissä enintään kymmenen 
vuoden aikajaksona.  Verotukeen kuuluu viiden 
vuoden seurantajakso jatkoluovutuksille. Vero 
voidaan maksuunpanna korotettuna, jos pääosa 

____________________

27  Laki varojen arvostamisesta verotuksessa, 22.12.2005/ 
1142 (arvostuslaki). 
28  Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotui-
sesta tuotosta. A211/200/2017.
29  Verohallinnon ohje: Varojen arvostaminen perintö- ja 
lahjaverotuksessa. A73/200/2018. Kohta 4.6.3.
30  Valtiovarainministeriön selvitys: Selvitys keinoista 
yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi, VM 
126:00/2014. s. 15-17. 

maatilasta luovutetaan.31 Huojennus edellyttää 
maatalouden harjoittamista. Maatalous voi 
olla marginaalista suhteessa metsän arvoon.32 
Järjestelmä kannustaakin verosuunnitteluun. 
Esimerkiksi yhden lapsista ollessa varsinainen 
maataloudenharjoittaja ja muiden saadessa 
pääosin metsää, kaikille lapsille annetaan pie-
net peltolohkot. Silloin huojennuksen saavat 
myös lapset, jotka tosiasiallisesti ovat vain 
metsänomistajia. Sisarukset voivat ostaa käy-
tännön maataloustyöt lapselta, joka oikeasti 
on maanviljelijä. 

Joskus ison metsätilan sukupolvenvaih-
doksen ensivaiheena jopa ostetaan naapurilta 
peltotilkku. Se luo metsän huojennuksen vaati-
man vähimmäismaatalouden.33 Verovelvollisten 
käytös on loogista, kun metsän lahjavero putoaa 
murto-osaan vähäisen maatalouden jatkamisen 
vuoksi. Oikeustila on järjestelmällisesti pidetty 
sekä lainsäädäntömuutosten ulkopuolella että 
estetty sen käsittely perustuslakivaliokunnas-
sa.34 

Aiemmin huojennetun metsän jatkoluovu-
tuksessa luovutusvoiton laskennassa vähen-
nettiin metsän käypä arvo lahjoitushetkellä, 
vaikka veroa maksettiin yleensä pienestä 
osasta metsän käyvästä arvosta tai ei lainkaan. 
TVL 47 § muutettiin vuoden 2017 alusta. Nyt 
____________________

31  Maatiloissa jatkoluovutuksiin liittyy tulkinnallisuutta.  
Maatila koostuu yleensä hyvin erilaisista omaisuuseristä, 
kuten asunto, tuotantorakennukset, koneet ja kalusto, 
tuotantoeläimet, pelto ja metsät. Niiden käypien arvojen 
suhde voi vaihdella maatilakohtaisesti merkittävästi. Voiko 
esimerkiksi hyvin arvokkaan tilan päärakennuksen luovu-
tus laukaista huojennuksen menetyksen, vaikka peltoja 
ja metsää ei luovutettaisi lainkaan ja varsinainen maa- ja 
metsätalouden harjoittaminen tosiasiallisesti jatkuisi su-
pistumatta?
32  Räbinä, Timo: Maa- ja metsätalouden jatkaminen perintö- 
ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdosluovutusta
koskevassa säännöksessä. Verotus 3/2011.
33  MTK:n lausunnossa luonnoksesta metsälahjavähennyk-
sestä kiinnitettiin huomio huojennustasojen epäsuhteeseen, 
jolloin jatkossakin pyritään PerVL 55 §:n huojennuksen 
piiriin.  MTK: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
metsälahjavähennykseksi VM046:00/2016. 21.6.2016.
34  Poliittinen tahto välttää perustuslakivaliokunnan käsittely 
on avoimesti kerrottu medialle. Helsingin Sanomat: Hallitus 
muuttanee nyt perintöveron muutosesitystä – alaikäisille 
ei sittenkään huojennusta yrityksen perintötilanteessa. 
21.10.2016, klo 15:43. Perustuslakivaliokunnan lausunnon 
välttelyllä on pitkä historia. Mattila, Pauli: Pari näkökulmaa 
sukupolvenvaihdosten verotukseen. Verotus 4/2018. 
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hankintameno on spv-arvo, josta huojennettu 
perintö- tai lahjavero lasketaan.35 Metsän osalta 
käyvän ja spv-arvon suuri ero yleensä johtaa 
jatkoluovutuksessa hankintameno-olettaman 
käyttöön.36 Muutos paransi järjestelmän osu-
vuutta. Sen vaikuttavuutta metsiin heikentää 
TVL 48 §:n luovutusvoittoverovapaus.37 Jos 
jatkoluovutus on esimerkiksi veljesten välinen 
vaihto, pienempi hankintameno ainoastaan 
johtaa suurempaan verovapaaseen luovutus-
voittoon. Kannuste sukulaisten kesken tehtäviin 
järjestelyihin kasvaa.

2.5. Yrittäjävähennys

Vuonna 2017 otettiin käyttöön yrittäjävähen-
nys (TVL 30a §). Siinä metsätalouden tulosta 
vähennetään 5 % tulonhankkimiskulujen vä-
hentämisen jälkeen, mutta ennen myöhemmin 
käsiteltävää metsälahjavähennystä ja korkoja. 
Perustilanteessa metsätalouden tulosta verote-
taan 95 %. Hallituksen esityksessä hahmoteltiin 

____________________

35  Tarkoituksena oli parantaa veroedun kohdistumista 
poistamalla tuloveroetu omaisuuden jatkoluovutuksista. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lah-
javerolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta (HE 
175/2016vp). Kohta 2.7.
36  Lahjan mukana siirtyy lahjoittajan käyttämätön metsä-
vähennysoikeus. Siirtyvä metsävähennysoikeus perustuu 
yleensä lahjaa edeltävän kaupan luovutushintaan, joka 
usein vastaa metsän (ja sen puuston) käypää arvoa. Kun 
metsävähennysoikeutta on muodostunut 60 %:sta vastiket-
ta, sen määrä on usein metsän spv-arvoa suurempi. TVL 
46 §:ssä käytetyn metsävähennyksen lisäyksen maksimi-
määräksi on säädetty 60 % hankintamenosta. Verohallinto 
katsoo, että lisäyksen kattona pidetään lahjassa siirtynyttä 
metsävähennysoikeuden määrää, vaikka metsän hankinta-
meno olisi suurempi. Verohallinnon ohje: Metsävähennys. 
A60/200/2017. Kohta 7.1. Lahjanluonteisessa kaupassa ei 
lisäystä lasketa koko hankintamenosta, vaan vastikkeel-
lisesti myydyn osan hankintamenosta (KHO 2013:158). 
Voidaanko koko metsän tuoma ja sen jälkeen käytetty 
metsävähennys lisätä luovutusvoittoon, jos lahjana saatu 
metsä on tuonut hankintamenoaan enemmän metsävä-
hennysoikeutta? Metsävähennyksessä lain sanamuotoa ei 
muutoinkaan ole käytetty ottamatta huomioon järjestelmän 
kokonaisuutta. Olisi ongelmallista, jos lahjansaajan itse 
käyttämää metsävähennystä ei saisi kokonaisuudessaan 
lisätä hänen myydessään metsän. Tämä ongelma voi yh-
distyä monenlaisiin luovutuksiin, joissa metsävähennys on 
muutoinkin tulkinnallinen. 
37  Metsän luovutusvoittoverovapaus ei osakeyhtiöiden tavoin 
edellytä luovutuksen vähimmäiskokoa. Siten metsän osalta 
verovapaus täyttyy miltei järjestään. 

vähennys tehtäväksi 2c-lomakkeella, eli yhteis-
omistustilanteissa yhtymätasolla.38 

Valtiovarainvaliokunta muutti lakiesitystä. 
Säädetyn lainkohdan mukaan (korostukset 
kirjoittajan): 

”Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulona 
verotettavasta verovuoden elinkeinotoiminnan, 
maatalouden, metsätalouden ja porotalouden 
tulosta vähennetään yrittäjävähennyksenä viisi 
prosenttia siltä osin kuin kyse on:
6) maatilana pidettävältä kiinteistöltä saadusta 
43 §:ssä tarkoitetusta pääomatulosta, josta on 
vähennetty 55 ja 56 §:ssä tarkoitetut vähen-
nykset sekä 111 §:ssä tarkoitettu menovaraus."

Valiokunnassa luodussa lainkohdassa puhutaan 
vain luonnollisen henkilön tai kuolinpesän met-
sätalouden tulosta, joka muodostuu kaikkien 
seurantayksiköiden tulojen summasta. Ennen 
yrittäjävähennystä tehtävät vähennykset ni-
menomaisesti luetellaan. Luettelossa ei mainita 
metsälahjavähennystä eikä korkoja. Muotoilun 
mukaisesti vähennys tehtäneen luonnollisen 
henkilön tai kuolinpesän eri seurantayksiköistä 
saamien metsätalouden tulojen ja tappioiden 
summasta.39 

Yrittäjävähennyksen laskemista kaikista 
seurantayksiköistä siirrettyjen tulojen tai tap-
pioiden summasta puoltaa tappioiden käsittely. 
Alkuperäisessä lakiesityksessä tappioistakin 
leikattiin vastaava 5 % osuus vähennyskelvot-
tomaksi.  Valiokunta muutti tappiot kokonaan 
vähennyskelpoisiksi. Alkuperäisen esityksen 
mallissa tappioleikkaus olisi ilmeisesti tehty 
tietokoneella suoraan 2c-lomakkeelta ennen 
tappion siirtämistä osakkaalle.40 Kun yhdeltä 
lomakkeelta siirrettäisiin tulosta 95 % ja toiselta 
tappiosta 95 %, ei kokonaisveroon vaikuttaisi, 
monestako 2c-lomakkeesta verotus muodostuu.  
Valtiovarainvaliokunnan muokkaamaan lakiteks-
tin mukaan tappiot saa vähentää, mutta tuloista 
on veronalaista vain 95 %. Silloin laskenta ei voi 

____________________

38  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennystä 
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 176/2016vp). Kohta 2.2: 
Metsätalous. Esityksessä puhutaan juuri menojen ja tulojen 
huomioimisesta vain 95 %:n osalta ja tuloksen siirrosta 
yhtymästä osakkaille. Siten hallituksen esitys oli laadittu 
vastaamaan 2c-lomaketta. 
39  Valtiovarainvaliokunnan mietintö: VaVM 29/2016vp.
40  Ennen yrittäjävähennystä tehtävät vähennykset seurataan 
2c-lomakkeella. 



  Verotus-lehti maaliskuu 2019  9

olla 2c-lomakekohtaista. Yrittäjävähennys voisi 
muodostua suuremmaksi kuin 5 % metsätalou-
den tulojen summasta, jos verovelvollisen metsiä 
seurattaisiin usealla 2c-lomakkeella. Yhdeltä 
lomakkeelta leikattaisiin 5 % tulosta, mutta toi-
selta lomakkeelta vähennettäisiin koko tappio. 
Syntyisi kannuste järjestellä yhdelle lomakkeelle 
tappiota ja toisille tuloja esimerkiksi merkitse-
mällä osin toiseen seurantayksikköön kuuluvia 
kuluja seurantayksikköön, josta verovuonna ei 
ole tehty puukauppoja. Verohallinnon pitäisi 
tiukasti tutkia, ovatko kulut oikealla lomakkeella.  

Yrittäjävähennyksen vuoksi metsävähennyk-
sen vaikutus on vain 95 %, koska metsävähennys 
tehdään TVL 55 §:n mukaisesti, joka on lueteltu 
TVL 30a §:ssä ennen yrittäjävähennystä teh-
tävien vähennysten luettelossa. Kun tehdään 
esimerkiksi 10.000 euron metsävähennys 2c-
lomakkeella, metsätalouden tuloa jää muodos-
tumatta 10.000 euroa. Ilman metsävähennystä 
tulosta veronalaista olisi yrittäjävähennyksen 
vuoksi 9.500 euroa.  Verotuksessa on silti tehty 
10.000 euron metsävähennys.  Metsävähennyk-
sen seurannassa seurataan käytetyn metsävä-
hennyksen määrää, ei tehdyn metsävähennyksen 
vaikutusta tuloveron määrään. Luovutusvoittoon 
taas lisätään käytetty metsävähennys. Lisäyksen 
laskemisessa ei huomioida, että yrittäjävähen-
nyksen vuoksi metsävähennyksen vaikutus on 
vain 95 %. Luovutusvoitto siis kasvaa enemmän 
kuin metsävähennys pienensi tuloa.41 Toisaalta 
metsävähennys lykkää veroa. Kun metsävähen-
nys muutoinkin on melko sattumanvarainen ja 
verosuunnitteluherkkä vähennys, on lisäongelma 
suhteellisen pieni. Tavallisen metsänomistajan 
kyky ymmärtää järjestelmä kuitenkin heikentyy.

Metsätalouden korot vähennetään osana 
pääomatulojen korkoja kohdentamatta niitä 
erityisesti metsään. Siksi ne vähennetään 
kokonaan, vaikka tulosta 5 % on verovapaata.  
Maataloudessa tai elinkeinotoiminnassa korot 
vähennetään ennen yrittäjävähennystä, kun 
ne vähennetään juuri elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden korkoina. Metsätalouden yrittä-
jävähennys on sitä suurempi, mitä kovempi 
____________________

41  Verohallinnon ohje: Metsävähennys. A60/200/2017. Kohta 
7.1. Jos lisäyksessä otettaisiin huomioon, onko käytetyn 
metsävähennyksen vaikutusta pienentänyt yrittäjävähen-
nys, pitäisi erotella eri vuosina tehtyjä metsävähennyksiä.  
Tämä aiheuttaisi monia uusia tulkintatilanteita. 

velkavipu metsätilassa on. Perinteisesti Suo-
messa verotetaan nettotuloa, jossa tuloista 
on vähennetty tulonhankkimislainan korot. 
Esimerkiksi 10.000 euron nettotulo on vero-
tettu yhtä ankarasti riippumatta siitä, onko 
verovelvollisella 10.000 euron tulot ilman kor-
komenoja vai 50.000 euron tulot ja 40.000 euroa 
korkomenoja. Nyt ensimmäisessä vaihtoehdossa 
verotetaan 9.500 euron tulo ja jälkimmäisessä 
7.500 euron tulo. Ero veron määrässä on noin 
600 euroa (2.000x30%). Tätä ei hallituksen 
esityksessä suoraan vaikutuksena kuvata ja 
perustella.42 

Esimerkiksi osinkoverotuksessa kannuste-
taan vakavaraisuuteen, mutta metsäverotuk-
sessa päädyttiinkin kannustamaan velkaisiin 
metsätiloihin. Syynä valitulle sääntelylle 
saattavat olla hallinnolliset vaikeudet erotella 
metsätalouden korot muista pääomatulojen 
koroista. Lakiesitysten vaikutukset pitäisi silti 
ilman poliittista tai muuta harkintaa kuvata 
hallituksen esityksissä.43

2.6. Metsälahjavähennys

Vuoden 2017 alusta lahjoista voi saada tulove-
rotukseen metsälahjavähennysoikeutta. Sitä 
muodostuu lahjaveron suhteellisesta osasta, 
joka kohdistuu lahjaan sisältyvän metsän osaan, 
jonka arvostuslain mukainen arvo ylittää 30.000 
euroa. Jos siis lahjoituksen kohteena on pelkkää 
metsää ja metsän arvostuslain mukainen arvo 
on 60.000 euroa, metsälahjavähennysoikeutta 
muodostuu puolesta lahjaveron määrää. Varsi-
nainen lahjavero lasketaan metsän käyvän eikä 
arvostuslain arvon perusteella. Niiden ero on 
yleensä iso. Arvostuslain arvo riippuu teoreet-
tisista tuottoarvoista maapohjalle.  Käypä arvo 
riippuu pääosin puuston arvosta. 

Jos lahjaan sisältyy muuta kuin metsää, täy-
tyy metsälahjavähennysoikeuden laskennassa 

____________________

42  HE 176/2016vp.
43  Esimerkiksi lainvalmisteluohjeissa vaikutusarviointi 
ohjataan tekemään todelliset vaikutukset kuvaten melko 
vahvasti velvoittavaan sävyyn. Hallituksen esitysten laati-
misohjeet. OM 4/2004. Jakso 4. 
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erottaa muun kuin metsän osuus lahjaverosta.44 
Jos metsälahjaan kumuloidaan muita aiemmin 
annettuja lahjoja PerVL 20 §:n mukaisesti, 
lasketaan metsälahjavähennysoikeus vasta 
aiemman lahjaveron vähentämisen jälkeisestä 
lahjaverosta. Kumulointi tekee laskennasta 
vaikeampaa ja vaatii usein enemmän verotuksen 
tuntemusta kuin tavallisella metsänomistajalla 
on. Jos aikoo kolmen vuoden aikana lahjoittaa 
sekä muuta omaisuutta että metsää, kannattaa 
lahjoittaa ensin muu omaisuus ja sen jälkeen 
metsä. Silloin muu omaisuus kohdistuu vero-
asteikon matalampaan ja metsä korkeampaan 
osaan. Tätä suunnittelua rajaa kuitenkin KHO 
2014:155, jonka mukaan saman ajallisen ja 
asiallisen kokonaisuuden muodostavat luovu-
tukset voidaan tarkastella yhtenä luovutuksena. 
Siten esimerkiksi saman kiinteistön asuinra-
kennuksen erottaminen ensin lahjoitetuksi ja 
sen jälkeen tehtävä erillinen metsän lahjoitus 
yleensä katsotaan tällaiseksi yhdistettäväksi 
kokonaisuudeksi. Lahjoitettavaan metsään liit-
tymättömän omaisuuden osalta verosuunnittelu 
lahjoitusten järjestyksen valinnalla onnistuu. 

Kun on laskettu omavastuuosuuden ylit-
tävään metsään kohdistuva lahjavero, se 
kerrotaan luvulla 2,4. Näin muodostuvaa met-
sälahjavähennysoikeutta saa vähentää viiden-
toista vuoden ajan kaikista eri metsäverotuksen 
seurantayksiköistä (eri 2c-lomakkeilta) samalle 
verovelvolliselle jaetuista puhtaista metsätalo-
uden pääomatuloista. Tuloista on jo vähennetty 
metsävähennys, luonnolliset vähennykset ja 
yrittäjävähennys. Vähennyksen minimimäärä 
on 1.500 euroa, ja se voi olla korkeintaan 50 % 
metsätalouden puhtaasta tulosta. Metsälah-
javähennyksen jälkeen vähennetään tappiot. 
Kun metsätalouden lainojen korot vähennetään 
suoraan pääomatuloista, ne vähennetään metsä-
lahjavähennyksen jälkeen, jolloin taloudellisessa 
mielessä metsälahjavähennyksen ja korkovä-
hennyksen yhdistelmä voi tappionkin luoda. 

Kun metsälahjavähennys tehdään yrittä-
jävähennyksen jälkeen, vähennyksen alaraja 
____________________

44  Metsään kohdistuvan lahjaveron osan laskemisessa sovel-
letaan samoja laskuperiaatteita kuin määritettäessä PerVL 
55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennuksessa huojennettavan 
ja muun omaisuuden veron osia. Laskelmista tarkemmin: 
Isotalo, Kalle: Sukupolvenvaihdoshuojennuksen lasku- ja 
sovellusongelmia. DL 5/2016. s. 787-788.

kasvaa yrittäjävähennyksen vuoksi. Toisaalta 
vähennyksen jälkeisen tulon ero todelliseen 
tuloon kasvaa, kun metsälahjavähennys teh-
dään yrittäjävähennyksen jälkeen. Esimerkiksi 
100.000 euron tulosta vähennetään ensin 5 % 
yrittäjävähennys, minkä jälkeen voidaan vielä 
tehdä 50 % metsälahjavähennys.45   

Metsälahjavähennyksen ankara sulkusään-
nös rajaa jatkoluovutuksia 15 vuotta. Jos lahjana 
saadun metsän pinta-alasta luovutetaan 10 % 
seuranta-aikana, käytetyt metsälahjavähennyk-
set lisätään puhtaaseen metsätalouden pää-
omatuloon 20 % korotettuna.  Lisäys tehdään 
metsätalouden tuloon tai tappioon mahdollisesti 
toisesta lahjasta saadun metsälahjavähennyksen 
käyttämisen jälkeen. Koska yrittäjävähennys 
on tehty jo metsätalouden tuloa määritettäessä 
laskennan aiemmassa vaiheessa, se ei pienennä 
lisäystä. 

Metsälahjavähennys sopii tietokoneval-
vontaan. Vähennys lasketaan Verohallinnon 
määräämästä lahjaverosta. Lahjavero löytyy 
Verohallinnon tietojärjestelmästä. Vähennyksen 
saa tehdä mistä tahansa metsästä saadusta 
puunmyyntitulosta, joten metsävähennyksen 
tavoin ei ole tarvetta varmistua tulon tulevan 
vähennykseen oikeuttavasta metsästä. Lahjasta 
saatu vähennysoikeus vanhenee tai menetetään 
kerralla. Missään vastikkeettomassa saannossa 
metsälahjavähennysoikeus ei siirry saajalle. 
Siksi metsälahjavähennyksessä vältytään met-
sävähennyksen suhteellisista laskelmista siirty-
vistä oikeuksista ja luovutusvoittoon lisättävistä 
käytetyistä oikeuksista. Pinta-alaraja myös 
ehkäisee vaiheittaisia järjestelyitä ja kannustaa 
kerralla tehtäviin selviin omistajanvaihdoksiin. 
Monimutkaisuudestaan huolimatta metsälah-
javähennysjärjestelmä onkin säätämisteknii-
kaltaan suhteellisen helposti sovellettava ja 
tietojärjestelmät huomioiva. Verovelvollisten 
neuvonta kuitenkin lisää sääntelyn kuormitusta 

____________________

45  Metsälahjavähennyksestä säädetään TVL 55a-55d §:ssä. 
Vähennyksestä on tehty melko laaja Verohallinnon ohje: 
Metsälahjavähennys. A171/200/2017. Ohjeen kohdissa 3.2 ja 
4.2. kuvataan muun ohessa metsätalouden pääomatulosta 
tehtävien vähennysten järjestys juuri siten, että ensin vä-
hennetään 2c-lomakkeella seurattavat vähennykset, sitten 
yrittäjävähennys ja sitten metsälahjavähennys. 
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Verohallinnolle.46  
Metsälahjavähennys myös lieventää verotuk-

sen epäreiluutta perheille, joilla ei ole PerVL 
55 §:n huojennuksen vaatimaa pientä peltoa.47 
Merkittävä etu kuitenkin vaatii isoa metsälahjaa, 
kun arvostuslain 30.000 euron arvoon saakka 
verotukea ei saada lainkaan. Tämä on suuri ero 
verrattuna PerVL 55 §:ään, jossa rajan muo-
dostaa pelkästään 850 euron vähimmäisvero. 
Muutoinkin etu on suhteessa PerVL 55 §:ään 
pieni, koska metsälahjavähennys on suurim-
millaankin noin 80 % ison omavastuuosuuden 
ylittävästä veron osasta.48 Metsälahjavähennys 
myös edellyttää ensin maksettua veroa, josta osa 
saadaan vähennyksinä takaisin jälkikäteen. Aina 
kannattaa pyrkiä PerVL 55 §:n huojennuksen 
piiriin metsälahjavähennyksen sijaan.49 Järjes-
telmä myös on tavalliselle metsänomistajalle 
vaikea. Lisäksi sulkusäännös pudottanee epä-
onnisia metsänomistajia, jotka eivät ymmärrä 
monimutkaista järjestelmää, kohtuuttomiin 
veroansoihin.

2.7. Metsälahjavähennyksen ja 
yrittäjävähennyksen valmisteluprosessi

Metsälahja- ja yrittäjävähennystä sekä valmis-
teltiin valtiovarainministeriössä että käsiteltiin 
eduskunnassa samaan aikaan. Silti prosessit 
olivat aika erillisiä. Hallituksen esityksissä ei 
esimerkiksi arvioida vähennysten ristivaiku-
tuksia metsänomistajien hallintotaakkaan ja 
verovelvollisten kykyyn ymmärtää verotuksen 
kokonaisuus. Molemmista lakiehdotuksista 
saatiin lainsäädännön arviointineuvoston 
lausunnot, jotka toivat esiin verotuksen mo-
nimutkaistumisen ja kasvavan hallintotaakan 
ongelmat. Lausunnoissa perättiin näiden hait-
tojen perusteellisempaa vertailua tavoiteltuihin 

____________________

46  Lisäksi metsälahjavähennyksen kuuluminen de minimis 
-tuen piiriin vaatii TVL 55 d §:n mukaisen valtiontukiseu-
rannan rakentamisen, vaikka tuen kolmen vuoden jaksoissa 
laskettava 200.000 euron maksimimäärä on niin suuri, että 
se luonnollisen henkilön metsätaloudessa harvoin täyttyy. 
47  Eivätkä he halua luoda itselleen pientä maataloustoimin-
taa verotuksen vuoksi.
48  Hallituksen esitys eduskunnalle metsälahjavähennystä 
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 158/2016vp). Kohta 3.3.
49   Mattila 2018. s. 411. 

hyötyihin.50 
Metsälahjavähennys käsiteltiin myös pe-

rustuslakivaliokunnassa, jonka lausunnossa 
vähennys nähtiin jonkin verran ongelmallisena 
perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusvaatimuksen 
kannalta. Laki kuitenkin voitiin säätää normaa-
lissa lainsäätämisjärjestyksessä.  Perustuslaki-
valiokunnan lausunnon mukaan yhdenvertai-
suusperiaate rajoittaa lainsäätäjän veropoliittista 
harkintavaltaa, joka kuitenkin on melko laaja. 
Poikkeavalla kohtelulla tulee olla hyväksyttävät 
perusteet, joiden painavuuden on oltava jär-
kevässä suhteessa poikkeamaan. Poikkeaman 
pitää myös tosiasiallisesti kohdentua tavoittei-
siin, joilla se oikeutetaan. Tuori käyttää asiasta 
termiä osumatarkkuus: voidaanko perustellusti 
olettaa, että perusoikeuspoikkeuksen sisältävä 
keino todella edistää perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävää tavoitetta?51 Näiden oi-
keuttamisperusteiden selvittämisvelvollisuus on 
hallituksella, joka katsoo poliittisten syiden vaa-
tivan yhdenvertaisesta kohtelusta poikkeamista. 
Metsälahjavähennyksen katsottiin kuuluvan lain-
säätäjän harkintavaltaan, vaikka valiokunta olikin 
kriittinen edun oikeasuhtaisuudesta verrattuna 
esityksen tavoitteisiin.  Perustuslakivaliokunnan 
lausunnossa tunnistettiin, että verojärjestelmäs-
sä on jo merkittäviä poikkeamia.52

Metsälahjavähennys lienee ollut lähellä hy-
väksyttävyyden rajaa. Paljon merkittävämpää 
etua ei olisi voitu säätää. Asiantuntijalausun-
noissa metsälahjavähennystä vertailtiin etuihin, 

____________________

50  Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto tuloverolain 
muuttamisesta (ns. metsälahjavähennys) 12.8.2016 ja 
yrittäjävähennysesityksestä 12.9.2016.
51  Tuori, Kaarlo: Lausunto metsätilan sukupolvenvaihdoksen 
veronhuojennuksista perustuslain näkökulmasta. Maa- ja 
metsätalousministeriön työryhmäraportin taustamuistiosta: 
Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen – Työryhmän 
taustaselvitykset. Helsinki 2011.
52  Perustuslakivaliokunnan lausunto 52/2016vp. Samaa 
problematiikkaa koskee myös samaan aikaan käsitelty 
eläketulojen verotusta koskeva lausunto 53/2016vp, johon 
liittyviä ongelmia arvioitiin myös ratkaisussa KHO 2016:180.
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joita verojärjestelmä jo sisältää.53 Tällaisia etuja 
ovat esimerkiksi TVL 48 §:n luovutusvoittove-
rovapaus ja PerVL 55 §:n huojennus. Niiden 
edut ovat huomattavasti metsälahjavähennystä 
suurempia ja sulkusäännökset lievempiä. Jos 
metsälahjavähennystä ei olisi voitu säätää ja 
kyseiset verotuet olisivat jääneet voimaan, olisi 
muodostunut erikoinen tilanne. Suuret edut 
olisivat säilyneet, mutta osin keinotekoisin 
rajanvedoin niiden ulkopuolelle jääville ei olisi 
sallittu pienempää veroetua ankarammin ehdoin. 

Samaan aikaan metsälahjavähennyksen kans-
sa käsiteltiin myös perintö- ja lahjaverotuksen 
sukupolvenvaihdoshuojennuksen laajennus ala-
ikäisille perillisille. Hallitus perui esityksen vält-
tääkseen perustuslakivaliokunnan käsittelyn.54 
Poliittinen oppositio kritisoi menettelyä viitaten 
esimerkiksi PerVL 55 §:n soveltamisiin metsiin 
vähäisen maatalouden vuoksi.55 Menettelyn 
____________________

53  Heikki Niskakankaan ja Matti Urpilaisen asiantuntija-
lausunnot perustuslakivaliokunnalle lakiesitykseen HE 
158/2016vp. 11.11.2016. pitivät esitystä perustuslain 
sallimana vertaillen sitä myös PerVL 55 §:n huojennuk-
seen. Sukupolvenvaihdoshuojennukseen viitattiin myös 
esimerkiksi Esko Linnakankaan lausunnossa, joka piti 
metsälahjavähennystäkin perustuslainvastaisena. Tuomas 
Ojanenkin näki valitun mallin vähemmän ongelmallisem-
maksi kuin aiemmat PerVL 55 §:n laajennussuunnitelmat. 
Kokonaisuutena asiantuntijalausunnoista näkyi melko 
yksimielisesti, että PerVL 55 §:n huojennusmalli olisi ollut 
yhdenvertaisuuden kannalta kyseenalaisempi. 
54  HE 175/2016vp ja HE 245/2016vp. Hallitus aikoi rinnastaa 
osakeyhtiöissä edunvalvojan toiminnan perillisen omaan toi-
mintaan, kun perillinen on alaikäinen. Jotkut ovat nähneet 
esitetyn huojennuksen laajennuksen melko yksioikoisesti 
yhdenvertaisuuden parannuksena, kun alaikäiset perilliset 
eivät yksittäistapauksissa jäisi huojennuksen ulkopuolelle. 
Toisaalta huojennusta on ainakin osittain oikeutettu sillä, 
että verotus ei saa vaarantaa perillisen kykyä jatkaa yritys-
toimintaa. Osin kyse on siitä, halutaanko huojennuksella 
tukea yrittämistä vai omistamista. Erityisesti suurissa 
osakeyhtiöissä omistajarooli voi korostua, kun taas pienem-
missä yrityksissä henkilökohtainen työpanos yrityksessä on 
usein merkittävä. Jos verotuen rakenne perustuu jyrkkään 
rajaan sen piirissä olevien ja muiden välille, joku jää aina 
tuen ulkopuolelle. Yhdenvertaisuusarvioinneissa tulisikin 
arvioida aina, onko jyrkkä raja perusteltu ja missä sen 
pitäisi olla. Rajanveto muodostuu vaikeaksi, jos verotuki 
koskee hyvin monimuotoista tuettavien joukkoa, kuten 
maataloudenharjoittajia, pienyrittäjiä sekä suurten ja arvok-
kaiden osakeyhtiöiden omistajia. Silloin yhdenvertaisuuden 
tarkastelussa on aina monta osin keskenään jännitteistä 
tasoa. 
55  Valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 33/2016vp 
eriävä mielipide.

osasyy oli luultavasti metsälahjavähennyksen 
käsittely perustuslakivaliokunnassa. Vaikuttaakin 
mahdolliselta, että PerVL 55 § tai TVL 48 §:n 
verotuet eivät täyttäisi perustuslain yhdenver-
taisuusvaatimuksia, ainakaan ilman ehtotarken-
nuksia tai edun määrän maltillistamista.56 

____________________

56  Mielestäni PerVL 55 §:n osumatarkkuus on viime vuosina 
huomattavasti parantunut ja epäasiallisen verosuunnit-
telun ala supistunut erityisesti yritysomaisuuden osalta. 
Tähän ovat vaikuttaneet paitsi luovutusvoittoverotuksen 
hankintamenomuutos myös esimerkiksi osinkoveromuu-
tokset. Nykyisin esimerkiksi merkittäviä lipastoituja varoja 
omistavan osakeyhtiön varojen jakaminen jatkajalle kohtaa 
aina vähintään 7,5 % osinkoveron. Tämän verorasituksen 
voidaan vastaisuudessa ennakoida ennemminkin kasvavan 
kuin supistuvan: Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän 
raportti. Valtiovarainministeriön julkaisu 12/2017. Jakso 
5. Kun osinkoveroon lisätään lahjavero spv-arvosta, saa-
tetaan usein ylittää normaali lahjavero. Jos merkittävät 
sijoitusvarat omistavasta yhtiöstä maksetaan käyvän arvon 
mukainen lahjavero, vuoden kuluttua lahjasta yhtiölle 
muodostuu hankintameno yhtiön lahjoitushetken käyvästä 
arvosta. Jos yhtiö vuoden kuluttua lahjoituksesta puretaan, 
ei jako-osuudesta usein tule lainkaan luovutusvoittovero-
seuraamusta. Jakautumisella sijoitusvarat voidaan erottaa 
muusta yrityksestä ja lahjoittaa sijoitusvarayhtiö erikseen 
joko samalle henkilölle tai esimerkiksi sisaruksille, jolloin 
lahjaverotuksen kohteeksi saadaan erikseen vain sijoi-
tusvarat. Kun taustalla on sukupolvenvaihdos, ei yhtiön 
purkamiseen ratkaisun KHO 2016:115 mukaisesti lähtö-
kohtaisesti sovelleta peiteltyä osinkoa koskevaa sääntelyä. 
Kun lisäksi kaikkeen muuhunkin omaisuuteen saa lahjan 
avulla käyvän arvon mukaisen hankintamenon vuoden 
odotuksen jälkeen, on vaikea nähdä perusteita kohdella 
jakautumisessa syntyneen sijoitusvaroja hallinnoivan yhtiön 
purkamista ankarammin. Lisäksi TVL 45a §:n pääoman-
palautus koskee vain omia sijoituksia sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Siten tämäkään menettely ei ole 
käytössä lahjoituksen jälkeen tapahtuvassa varojenjaossa 
lahjansaajalle. Edelliset seikat huomioiden nykyisin ei ole 
yksioikoisesti kannattavaa vaatia huojennusta merkittävästi 
sijoitusvaroja sisältävään osakeyhtiöön. Lisäksi ratkaisu 
KHO 2018:163 lisää mahdollisuuksia niin sanotulle ta-
seen avaamiselle huojennuksen laskemisessa, joskin sen 
soveltaminen saattaa luoda uusia tulkintariitoja ja uusia 
yhdenvertaisuusnäkökohdistakin ongelmallisia rajoja. 
Yritysomaisuuden huojennuksen puolesta argumentointi 
on helpottunut, vaikka itse perintö- ja lahjaverotuksen 
lainsäädännössä ei ole tapahtunut muutoksia. Asetelma 
on hyvä esimerkki siitä, että yhdenvertaisuusarvioinnissa 
pitäisi tarkastella järjestelmän kokonaisuus ja huojennuksen 
rooli siinä.
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3. Kokonaisuus vuoden 2017 alussa

Metsäverotus monimutkaistui selvästi vuo-
den 2017 alussa. Juoksevan metsätalouden 
verotukseen kuuluvat nyt metsävähennykset, 
tulonhankkimiskulut, meno- ja tuhovaraus, 
yrittäjävähennys, metsälahjavähennys ja korot. 
Niistä osa vähennetään ja seurataan yhtymä- ja 
osa henkilötasolla.57 Joskus syntyy tarve siirtää 
jokin vähennys seuraavalle vuodelle tai jättää 
varaus tekemättä, ettei toinen vähennys jää 
saamatta tai tappio vanhene.58  Jo vuotuinen 
tuloverotus on monelle metsänomistajalle ja 
verovirkailijalle vaikeaa.

Metsävähennyksen yhtymäseuranta, TVL 
48 §:n, metsälahjavähennyksen ja PerVL 55 
§:n kolmen verotuen yhdistelmä, joilla kaikilla 
on erilainen sulkusäännös, ja metsän luovu-
tusvoittoverotuksen erityiskysymykset moni-
mutkaistavat verotusta lisää. Verohallinnolle 
on haaste kouluttaa metsäverovalvontaa ja 
-neuvontaa tekevät virkamiehet hallitsemaan 
soveltamansa lainsäädännön. Sama koskee 
yksityisen sektorin veroneuvojia. Kaikkein 
vaikeinta on tavallisella metsänomistajalla, joka 
joutuu perehtymään moninaisiin vaihtoehtoisiin 
toimintatapoihin käyttääkseen etuja, joilla häntä 
kannustetaan. Kun esimerkiksi eri verotukien 
sulkusäännökset ovat erilaisia, verovelvollinen 
voi tarkistaa väärän verotuen sulkusäännökset 
ja pudota ankaraan veroansaan. Pahimmillaan 
verotuksessa syntyy pahoja virheitä, kun sekä 
verovelvolliset, heidän neuvojansa että verovir-
kamiehet osaavat monimutkaisen järjestelmän 
puutteellisesti. 

4. Kansainväliset tilanteet

Kansainvälinen verotus luo uusia monimut-
kaistavia rakenteita metsäverotukseen, kun 
arvioitavaksi tulee ulkomaisen metsän verot-
taminen ja erilaisia verotusoikeuden jakoon 

____________________

57  Perusrakenteesta metsän tuloverotuksesta esimerkiksi: 
Määttä, Kalle: Tuloverotus metsäpoliittisena ohjauskeinona. 
Edilex 9/2017.
58  Kiviranta, Esko: Näkökohtia metsälahjavähennyksen 
käyttämisestä. Kansanedustaja Kivirannan verkkosivusto. 
Tarkastettu 21.3.2017. Kiviranta kuvailee mahdollisuuksia 
käyttää metsälahjavähennystä määräajan puitteissa esimer-
kiksi muita vähennyksiä lykkäämällä. 

liittyviä kysymyksiä eri maiden välillä. Kysy-
mysten monimuotoisuuden vuoksi niitä ei ole 
tarkoituksenmukaista kattavasti käsitellä tässä 
yhteydessä. Syytä on kuitenkin kiinnittää huo-
mio ongelmiin, joita muodostuu, kun erityisiä 
verotustapoja luodaan kansallisista lähtökoh-
dista ottamatta huomioon kansainvälistymiseen 
liittyviä ongelmia.  

Suomen perintö- ja lahjaverotus voi kohdis-
tua metsään joko luovuttajan, luovutuksensaa-
jan tai metsän sijainnin perusteella (PerVL 4 
§). Suomi verottaa myös rajoitetusti verovelvol-
listen Suomesta saamia metsätalouden tuloja 
verotusmenettelylain mukaisesti.59  Yleensä 
erilaiset verotuet pitää antaa myös vastaavalle 
ulkomaiselle omaisuudelle. 60 Tuoreessa Unio-
nin tuomioistuimen ratkaisussa myös Belgian 
alueellisesti rajattu metsien perintöveroetu 
katsottiin sopimuksen Euroopan unionin toi-
minnasta 63 artiklan pääoman liikkumisvapa-
uksien vastaiseksi.61 Veroedun tavoitteena oli 
ympäristönsuojelu ja metsän pirstoutumisen 
estäminen. Unionin tuomioistuimen mukaan 
SEUT 63 artiklaa on tulkittava siten, että se on 
esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle 
jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa annetaan 
veroetu perintönä saatujen metsien osalta sillä 
edellytyksellä, että niitä hoidetaan kestävästi 
kansallisessa oikeudessa määritetyin ehdoin, 
mutta jossa rajataan kyseinen etu metsiin, jotka 
sijaitsevat kyseisen jäsenvaltion alueella. 

Metsien sukupolvenvaihdostuille tai esimer-
kiksi yrittäjävähennykselle lienee vaikea esittää 
perusteita, joilla edut voitaisiin rajata Suomessa 
sijaitseviin metsiin. 

Metsälahjavähennys on rakennettu arvos-
tuslain 7 §:n perustalle. Verohallinto vahvis-
taa arvon vain Suomen kuntien metsille. Jos 
Suomessa lahjaverotetaan ulkomainen metsä, 
miten vähennysoikeus lasketaan, kun arvostus-

____________________

59  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovel-
vollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 
(HE 173/2009vp). 
60  Yleensä erilaiset poikkeusedut pitää antaa myös ulko-
maiseen toimintaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
ratkaisut: 17.1.2008, asia C-256/06 sekä 25.10.2007, asia 
C-464/05.  
61  ECLI:EU:C:2018:940. 
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lain mukaista arvoa ei ole?62 Samoin voidaan 
kysyä, pitäisikö joskus toiseen valtioon ennen 
Suomeen muuttamista maksetun lahjaveron 
perusteella saada metsälahjavähennystä, jos 
Suomi verottaa yleisesti verovelvolliselta ul-
komailla sijaitsevan metsän tulot.63 Ulkomailta 
saadusta metsätalouden tulosta pitää yleensä 
myös hyvittää ulkomaista tuloveroa, koska 
kyse on kiinteistön tuottamasta tulosta, jossa 
kiinteistön sijaintivaltiolla on verotusoikeus.64 

Metsälahjavähennyksen kansainväliset ongel-
mat lienevät melko pieniä, koska käytännön 
tapauksia on todennäköisesti hyvin vähän. 

Yrittäjävähennys myönnettäneen ulkomai-
sista metsätuloista, kun Suomella on tuloihin 
verotusoikeus. Vähennys koskee kaikkia yleises-
ti verovelvollisten omistamia ulkomaisia metsiä 
koosta tai saantotavasta riippumatta. Ulkomailta 
saatujen tulojen verotukseen kytkeytyy myös 
ulkomaisen veron hyvitys.  Kansainvälisen 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
annetun lain (18.12.1995/1552) 4 §:n mukaan: 
Ulkomaisen veron hyvitys on enintään yhtä 
suuri osa tulolähteen tai tulolajin tulosta 
täällä suoritettavasta verosta kuin vierais-
ta valtioista saatujen tulojen yhteismäärä 
on tulolähteen tai tulolajin tulosta. Näitä 
suhdelukuja laskettaessa katsotaan tuloiksi 
määrät, jotka saadaan, kun tuloista vähen-
netään tulojen hankkimisesta ja säilyttämi-
sestä aiheutuneet menot ja korot. 

Tuloon, myös metsätalouden, pitää hyvityk-
sen laskennassa kohdistaa korot.65 Normaalisti 
metsätalouden yrittäjävähennyksessä korkoja 
ei kohdisteta metsätalouden tuloon ennen 
vähennyksen laskemista. Yksittäistapauksissa 
metsätalouden yrittäjävähennyksen ja hyvitys-

____________________

62  Sama ongelma koskee PerVL 55 §:n huojennusta maati-
loissa. Yrityksissä tilanne on helpompi, kun yleensä kaikissa 
maissa on jonkinlainen kirjanpito, jota voidaan hyödyntää 
soveltuvin osin. 
63  Verotuskäytännössä luovutusvoiton laskennassa hy-
väksytään hankintamenon muodostuminen toisen valtion 
lahjaverotuksessa käytetystä arvosta. Verohallinnon ohje: 
Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot luonnollisen henkilön 
tuloverotuksessa. A192/200/2016. Kohta 11.1.
64  Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus. AlmaTalent 
Pro Fokus -verkkojulkaisu. Jakso 11: Kohta Kiinteistötulojen 
verotus. Tarkistettu 21.11.2018. 
65  Verohallinto: Kansainvälisen verotuksen käsikirja 2015. 
s. 63-67. 

laskelman sovittaminen yhteen on melko moni-
mutkaista ja tulkinnallista, jos metsätalouteen 
liittyy paljon korkomenoja. Nähdäkseni yrittäjä-
vähennystä koskevassa hallituksen esityksessä 
olisi pitänyt esittää laskuesimerkit siitä, miten 
yrittäjävähennys yhdistetään ulkomaisen veron 
hyvitykseen ainakin metsätalouden tulojen 
osalta. Metsänhoito ei vaadi jatkuvaa läsnäoloa, 
ja metsätaloutta voidaan harjoittaa pitkäänkin 
muussa kuin asuinvaltiossa.

Kansainvälinen verotus siis monimutkaistaa 
kansallista sääntelyä huomattavasti. Erityisesti 
näin on silloin, kun luodaan verotukia, jotka ra-
kennetaan puhtaasti kansallisista lähtökohdista 
arvioimatta niiden soveltuvuutta kansainvä-
lisesti. Esimerkiksi valitaan laskuperusteeksi 
kansallinen metsän arvostuslain mukainen arvo 
käyvän arvon sijaan tai ei huomioida kansain-
välisen verotuksen erityistä sääntelyä, kuten 
korkojen huomiointia veroja hyvitettäessä. 
Kansainvälisellä tasolla monimutkaisuus voi 
olla tosiasia, johon vain on sopeuduttava. Kan-
sallisesti kuitenkin monimutkaisuus on yleensä 
tietoinen valinta. Jos kansallisen sääntelyn 
perusratkaisut olisivat yksinkertaisia, voitai-
siin kansainvälisen verotuksen erityissääntöjä 
paremmin hallita. 

5. Onko KHO:n tulkintakäytäntö 
ennakoitavissa?

Metsävähennyksen, metsälahjavähennyksen 
ja yrittäjävähennyksen hallinnollinen toteu-
tus perustuu tulkintoihin, joihin vaikuttavat 
nykyiset ilmoitusrakenteet ja sovellukset. 
Päällekkäiset verolaskennat voidaan tehdä 
koneellisesti, jos KHO tulkitsee lainsäädäntöä 
toivotusti. Kun metsäverotuksen kokonaisuus 
on epäneutraali, arvaamaton, yksittäistapauk-
sissa kohtuuton ja muodollisin syin sattuman-
varainen, KHO voi sivuuttaa hallinnollisesti 
toimivia tulkintoja. Monimutkaisten lasken-
nallisten poikkeussäännösten luomisessa 
pitäisi muistaa yhtymässä käytettyjen metsä-
vähennysten kuolinpesän luovutusvoittoon 
lisäämistä koskevan ratkaisun KHO 2015:47 
perustelut: ” …Vaikka hallinnolliset näkö-
kohdat saattaisivat puoltaa mainitunlaista 
tulkintaa, verotuksen kohtaantumiseen 
liittyviä oikeudenmukaisuusperiaatteita 
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on pidettävä hallinnollista tarkoituksen-
mukaisuutta painavampina…” 

Niskakankaan kuvaamat prejudikaattioi-
keuden ongelmat korostuvat tällaisessa lain-
säädännössä.66 Eri tilanteiden ja lakien yhteis-
vaikutuksena muodostuvissa tulkinnallisissa 
aukkotilanteissa hallinnollinen toimivuus ja 
oikeudenmukaisuus voivat olla voimakkaassa 
jännitteessä.67 KHO ei välttämättä ole valmis 
sivuuttamaan oikeudenmukaisuutta yksit-
täistapauksissa kohtuuttomasti suojatakseen 
hallinnollisen järjestelmän toimivuutta.68 
Varsinkaan, jos lainsäätäjä ei pyri säätämään 
selviä lakeja eikä huolla ja selvennä oikeustiloja. 
Ilmiön ongelmallisuutta korostaa tietotekniikan 
rooli. Menettelyt on ohjelmoitava jonkinlaisin 
tulkinnoin. Jos ne osoittautuvat vääriksi, tieto-
koneohjelmien päivityskulut ja muut menettelyn 
muutoskustannukset voivat olla merkittäviä 
suhteessa kerättävien verojen määrään. Siksikin 
huolellinen lainvalmistelu olisi tärkeää.  

6. Tonttimaa erityisongelmana

Metsällä voi erityisesti vesistöjen tai kaupun-
kikeskittymien läheisyydessä olla arvoa myös 
rakennusmaana. Tähän taloudelliseen arvoon 
liittyy erityispiirteitä eri verolajeissa. Kiinteistö-
verotuksessa verotetaan rakennusmaata, mutta 
ei metsää. Arvostuslain 29 §:ssä säädetään 
rakennusmaan ja metsän rajan määrittelystä. 
Kun metsään tehdään asemakaavoitus, se siir-
tyy suoraan kiinteistöverotuksen piiriin. Myös 
muilla kaavoilla, kuten ranta-asemakaava ja 
yksityiskohtainen yleiskaava, voi saada raken-

____________________

66  Niskakangas, Heikki: Veropolitiikka. WSOYpro. Helsinki 
2011. s. 59-61.
67  Metsävähennyksessä ongelmia korostaa lakia säädettä-
essä tunnistettu järjestelmän ominaisuus, jossa vähennys 
voi yhtymätilanteissa kohdistua muuhun henkilöön kuin 
vähennyksen perusteena olleen kauppahinnan maksajaan. 
Pilhjerta 2009. s. 50 ja HE 206/2008 vp. Kohta 2.6. Oikeu-
denmukaisuusnäkökohdat ovat haastavia, jos arvioitavana 
on, milloin tietoisesti säädetyt oikeudenmukaisuusongelmat 
kasvavat liiallisiksi. 
68  Esimerkiksi Linnakangas katsoo, että juuri tulkintatilan-
teissa esimerkiksi yhdenvertaisuudelle pitää antaa suurempi 
merkitys. Linnakangas, Esko: Poikkeavasti verotettavat 
tulot ja yhdenvertaisuus perustuslaissa. Vero-oikeuden 
professori Matti Myrskyn muistoseminaari Itä-Suomen 
yliopisto, Joensuu 24.3.2017. s. 11-12.  

nusoikeutta.69 Niiden osalta kiinteistöverotus 
alkaa yhtenäisistä rakennuspaikkakokonaisuuk-
sista, kun ensimmäinen tontti myydään raken-
tamistarkoituksiin.70 Rakentamistarkoituksiin 
myyntiä on tulkittu suppeasti. Esimerkiksi 
laajan metsätilan myynti ei synnytä kiinteistöve-
rovelvollisuutta, vaikka hinnassa huomioitaisiin 
rakennusoikeuden arvo.71 Nähdäkseni syntyy 
epäterve ohjausvaikutus, kun yksittäisen tontin 
myynti siirtää muutkin tontit kiinteistöverotuk-
sen piiriin. Sidos voitaisiin purkaa ankaralla tai 
lievemmällä veromallilla: kiinteistöverotus voisi 
alkaa kaikista tonteista rakennusoikeuden jo 
syntyessä tai kustakin tontista myyntihetkellä.  

Rakennusmaaksi kelpaavien alueiden arvos-
taminenkin on vaikeaa. Rakennusmaan arvo 
varmistuu vaiheittain kaavoituksen edetessä. 
Kun rakennusoikeus on varma, maa-alueen 
käypä arvo muodostuu suoraan rakennusmaan 
arvosta. Rantarakennusoikeuksien arvoon vai-
kuttavat korostuneesti yksilölliset piirteet, ku-
ten maisemat ja vesistöt, jolloin myymättömien 
tonttien arvostaminen on usein haastavaa. Myös 
odotusarvot tulevasta rakennusoikeudesta huo-
mioidaan käyvässä arvossa, mutta kaavoituksen 
epävarmuus vaikuttaa alentavana varovaisuus-
tekijänä.72 Esimerkiksi perintöverotuksessa 
odotusarvojen riittävän tarkka määritys on 
verovelvollisellekin tärkeää, koska asianmu-
kaisesti tietyille kiinteistön osille vahvistetut 
perintö- ja lahjaverotusarvot muodostavat luo-
vutusvoittoverotuksen hankintamenot. Samoin 
esimerkiksi yhtenäisten laajojen metsäalueiden 
vastikkeellisissa luovutuksissa, jotka voivat olla 
TVL 48 §:n nojalla verovapaita, pitäisi määrittää 
luovutushetkellä rakennusmaahan tai siihen 
liittyviin odotuksiin perustuva hinnanosa myö-
hempiä luovutuksia ajatellen. 

Erityisongelmia muodostuu, jos laissa on 
verotuksen metsän käsitteeseen sidottua sään-
telyä. PerVL 55 §:n huojennus koskee metsää ja 

____________________

69  Kaavajärjestelmästä esimerkiksi: Ympäristöministeriö: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -sarja. Opas 13. s. 12–30.
70  Lainkohdan taustasta vuoden 1967 verouudistuksen 
kompromissina: Andersson, Edward: Tulo- ja varallisuusve-
rolaki. Vammalan kirjapaino oy. Vammala 1982. s. 396–399.
71  Verohallinnon ohje: Kiinteistöverolain soveltamisohje. 
A11/200/2018. Kohta 3.1.4.
72  Verohallinnon ohje: Varojen arvostaminen perintö- ja 
lahjaverotuksessa. A73/200/2018. Kohdat. 4.9.1-3.
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TVL 48 §:n verovapaus koskee metsän luovutus-
ta. Metsävähennysoikeutta muodostuu metsän 
hankintamenosta, ja käytettyä metsävähennystä 
lisätään metsän luovutusvoittoihin. Metsälah-
javähennystä saa lahjoitetusta metsästä. Siksi 
rajanveto metsän ja rakennusmaan välillä on 
tärkeä. Vaihtoehtojen edullisuus riippuu asetel-
masta. Esimerkiksi luovutusvoittoverotuksessa 
metsän luovutus lapselle voi olla verovapaa 
TVL 48 §:n perusteella, mutta rakennuspaikan 
luovutukseen ei lisätä käytettyä metsävähen-
nystä.73 Metsänä käsittely on edullista, jos su-
kulaisluovutusten luovutusvoittoverovapauden 
muut edellytykset täyttyvät, mutta epäedullista 
veronalaisessa luovutusvoitossa. 

Ratkaisussa KHO 2017:162 kyse on juuri 
metsän ja rakennusmaan rajasta. Siinä su-
kupolvenvaihdosluovutuksen kohteena oli 
maatilakokonaisuus, johon kuului kaksi raken-
nuspaikkaa ranta-asemakaava-alueelta. Näitä ra-
kennuspaikkoja oli luovutukseen saakka käytetty 
metsätaloudessa. Muita rakennuspaikkoja oli 
aiemmin myyty, joten tonttivarasto oli siirtynyt 
kiinteistöverotuksessa rakennusmaaksi jo ennen 
tätä luovutusta. Näiden kahden rakennuspaikan 
osalta kyse ei ollut TVL 48 §:ssä tarkoitetusta 
metsän sukulaisluovutuksesta. Vastaavasti täl-
lainen luovutus ei olisi metsän myynti myöskään 
metsävähennyksen lisäyksen kannalta. Kyse on 
rakennusmaan luovutuksesta, vaikka aluetta olisi 
käytetty metsätaloudessa ja alueen hankintame-
no olisi muodostanut metsävähennysoikeutta, 
joka olisi vähennetty.  Ratkaisussa ei mainita 
suoraan sidosta arvostuslain 29 §:n metsän ja 
rakennusmaan rajanvetoon, vaikka perustelut 
mukailevat sitä. Tämä luo epävarmuutta tilantei-
siin, joissa rakennusoikeus on vahvistettu, mutta 
kiinteistöverotuksessa kyse on vielä metsästä. 
Näihin tilanteisiin verovapautta lienee sovellettu. 

KHO:n ratkaisu tarvittaisiin luovutuksesta, 
joka nimenomaisesti muuttaa myytävän kohteen 
metsämaasta rakennusmaaksi. Kohde on ennen 
myyntiä ollut myyjällä metsää, ja myynnin jälkeen 
se on ostajalla rakennusmaata. Mitä se on myyn-
tihetkellä? Verohallinnon metsävähennystä kos-
keva ohje toteaa, ettei lisäystä tehdä myynteihin 
rakennusmaana. Ohje ei yksilöi rakennusmaaksi 

____________________

73  Verohallinnon ohje: Metsävähennys. A60/200/2017. Kohta 
7.2.

muuttumisen hetkeä. Johdonmukaisuus puoltaisi 
käsittelyä metsänä tai rakennuspaikkana samoin 
perustein sukulaisluovutusten verovapaudessa 
ja käytetyn metsävähennyksen lisäämisessä. 
Verovapaussäännösten suppea tulkinta puoltaisi 
ainakin luovutusvoittoverovapauden estymistä. 
Metsävähennyksen osalta kiinteistökohtai-
suudesta irrotettu metsävähennysjärjestelmä 
johtaa muutoinkin usein siihen, että käytetty 
metsävähennys jää lisäämättä luovutusvoit-
toon. Nykyisessä metsävähennysjärjestelmässä 
tonttikauppoihin voisi tulla lisättäväksi muista 
metsistä myytyihin puihin käytettyä vähennys-
tä. Kun kaupan kohde on lisäksi tosiasiallisesti 
rakennuspaikka eikä metsä, tulisi verolle lau-
kaisevaa myyntiä käsitellä kaikissa suhteissa 
rakennuspaikan myyntinä. 

PerVL 55 §:ssä arvostetaan käypää arvoa 
alempaan arvoon maatalousmaa, metsä sekä maa- 
ja metsätalouden rakennusten rakennuspaikat. 
Kun maa-alue on maatalousmaata tai metsämaata 
arvostuslain kannalta, se arvostetaan spv-arvoon, 
vaikka pellolle tai metsälle olisi vahvistettu ra-
kennusoikeutta, joka ei kiinteistöverotuksessa 
ole muuttunut rakennusmaaksi. Ennen vuoden 
2017 muutosta TVL 47 §:ssä tämä johti siihen, 
että rakennuspaikoille muodostui perintö- ja 
lahjaverotuksessa tonttien käypää arvoa vastaava 
hankintameno. Vero maksettiin pellon tai metsän 
spv-arvosta, johon rakennusoikeus ei vaikuttanut 
lainkaan. Silloin isollekin tonttivarastolle saattoi 
muodostua korkea hankintameno ilman perintö- 
tai lahjaverokustannusta.  Ilmiö katosi vuoden 
2017 alusta. Nykyisin huojennuksessa maa- tai 
metsätalousmaana pidettävät alueet, joilla on 
rakennusoikeutta, saavat hankintamenoksi vain 
pellon tai metsän spv-arvon. Rakennuspaikko-
jen myyntien luovutusvoittoverotuksessa tämä 
käytännössä johtaa hankintameno-olettaman 
käyttöön. Silloin luovutusvoittovero yleensä 
on paljon suurempi kuin olisi ollut käyvän 
arvon mukainen lahjavero.  Siksi vaadittaessa 
huojennusta maatilan luovutukseen kannattaa 
usein rajata huojennusvaatimuksen ulkopuolelle 
verotuksessa peltona ja metsänä käsiteltävät 
maa-alueet, joille on rakennusoikeutta. Silloin 
niistä maksetaan normaali perintö- tai lahjavero 
ja rakennuspaikat saavat käyvän arvon mukaisen 
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hankintamenon luovutusvoittoverotukseen.74 
Metsiin liittyvät rakennusoikeudet ja niitä 

koskevat odotukset kuvaavat metsäverotuksen 
haasteellisuutta. Ilmiö on melko yksikertainen: 
kaavoitus nostaa maan arvoa, joka realisoituu 
tuloksi tontin myynnissä. Jossain vaiheessa alue 
lisäksi kiinteistöverotuksessa muuttuu metsästä 
rakennuspaikaksi. Nykyisellään sekä kiinteis-
töverotuksen taso että rakennuspaikan luovu-
tuksen veroseuraamukset riippuvat olennaisesti 
sattumasta ja verosuunnitteluosaamisesta. 

7. Perustuslaki metsäverotuksen 
kokonaisuudessa

7.1. Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudesta poikkeavat verotustavat 
lähtökohtaisesti vaativat, että

a)  poikkeuksella on hyväksyttävä tavoite (syy), 
b) poikkeus edistää tavoitteen toteutumista 

(osuvuus) ja 
c) poikkeuksen määrä on järkevä suhteessa 

tavoitteeseen (suhteellisuus). 

Kun metsälahjavähennys ylitti perustuslaki-
valiokunnan tarkastelun rimaa hipoen, olisi 
perustuslakia kunnioittavaa käydä läpi koko 
järjestelmä. Verotukien käsittelyä perustus-
lakivaliokunnassa ei pitäisi estää esimerkiksi 
perumalla hallituksen esityksiä.75  

Verotukia, kuten metsälahjavähennys, 
voidaan säätää käymällä läpi perustuslakiva-
liokunnan käsittely, kun verotuet määritellään 
riittävän tarkasti ja niiden osuvuus ja suhteel-
lisuus selvitetään asianmukaisesti.76 Melko 
laaja konsensus vallinnee siitä, että maanvil-
____________________

74  Maatilan sukupolvenvaihdoshuojennusvaatimuksen 
ulkopuolelle voi rajata maatilan osia. Verohallinnon ohje: 
Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa.   A262/200/2017. 
Kohta 2.5.5.
75  Myös Urpilainen ja Nykänen näkevät tarpeen käsitellä 
PerVL 55 §:n huojennus perustuslakivaliokunnassa tilanteen 
selventämiseksi. Urpilainen, Matti: Eläketulon lisävero ja 
metsälahjavähennys perustuslakikysymyksinä. Verotus 
2/2017. s. 179 ja Nykänen, Pekka: Perustuslain yhdenver-
taisuuden vaatimus ja välitön verotus. Oikeus 2/2017. s. 
240-242.
76  Verotuista yleisemmin: Rauhanen, Timo: Verotuet valtion 
politiikkavälineenä ja ohjauskeinona. VATT 71/2017.

jelyn verotuet voivat olla merkittävämpiä kuin 
metsätalouden tuet.77 Aidoille maanviljelijöille 
maatalousvarojen nykymuotoinen lahjavero-
tuksen huojennustaso lienee hyväksyttävä. 
Huojennusta kannattaa vaatia vain aidossa 
jatkamisessa, koska luovutusvoittoverotuksessa 
spv-arvon käyttäminen hankintamenona johtaa 
paljon normaalia lahjaveroa suurempaan luovu-
tusvoittoveroon.  Maatalouden osalta on huo-
mioitava, että sitä tuetaan myös merkittävillä 
suorilla julkisilla tuilla. Suorat tuet ja verotuet 
tulisi arvioida kokonaisuutena. Olennaista olisi 
ainakin, etteivät verotuet johda merkittäviin 
tarpeettomiin hallintokustannuksiin. Sellaisia 
voi syntyä, jos on lukuisia päällekkäisiä ja lomit-
taisia tukimuotoja, joissa on monimutkaisia eh-
toja ja laskutapoja ja joiden määrään oleellisesti 
vaikuttavat valinnat useiden vaihtoehtoisten 
sukupolvenvaihdoksen toteutustapojen välillä. 

Metsien osalta on vaikea perustella eroja 
isojen metsätilojen lahjaverotuksessa riippuen 
sen ohella saatavasta vähäisestä pellosta. Pa-
rasta olisi tukea metsien sukupolvenvaihdoksia 
samoin riippumatta siitä, onko jatkaja myös 
maanviljelijä. Tuen pitäisi olla yksinkertainen 
ja mahdollisimman vähän herkkä keinotekoi-
selle monistamiselle. Tällainen etu voi olla 
merkittävä.  Vertailuna voidaan huomioida, että 
lahjana saatua rakennusta vuokraava henkilö 
saa tehdä poistoja rakennuksen lahjaverotusar-
vosta.78 Vastaavasti esimerkiksi ratkaisun KHO 
2017:195 mukaisesti kapitalisaatiosopimuksen 
perintöverotusarvo rinnastetaan sopimuk-
seen sijoitettuun pääomaan, jonka saa nostaa 
sopimuksesta ilman pääomatuloveroa.  Olisi 
metsänomistajille epäreilua, jos metsälahjassa 
puuston käyvästä arvosta maksettaisiin nor-
maali lahjavero ja sen jälkeen koko myydystä 
puustosta pääomatulovero, mutta tuloverotuk-
sessa ei lainkaan otettaisi huomioon maksettua 
lahjaveroa, jos koko metsäkiinteistöä ei myydä. 
Perustuslaki esimerkiksi mahdollistanee, että 
metsän lahjaverotusarvosta muodostuisi met-
sävähennysoikeutta samoin kuin kaupasta, 
____________________

77  Esimerkiksi Ojanen, Tuomas: Lausunto eduskunnan 
perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä edus-
kunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 158/2016vp). 11.11.2016. s. 2. 
78  Verohallinnon ohje: Vuokratulojen verotus.   A250/200/ 
2017. Kohta 3.9.4.
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kunhan metsävähennysjärjestelmä kokonai-
suutena huollettaisiin. Näin muodostuisi varsin 
merkittävä etu, joka olisi reilu ja johdonmukai-
nen suhteessa esimerkiksi vuokraustoimintaan 
ja kapitalisaatiosopimuksiin. Tuki kohdistuisi 
oikeasti metsätaloutta jatkaviin, sillä sen hyö-
dyntäminen vaatisi puun myymistä. Tällainen 
veromalli myös tukisi metsäteollisuudelle 
tärkeää puun tarjontaa.  Metsävähennystä 
muodostavalle lahjalle pitäisi kuitenkin asettaa 
kynnysarvo tai muu ehto, jolla poistettaisiin 
kannusteet pilkkoa lahjoja. Muutoin järjes-
telmä voisi johtaa suureen määrään pieniä ja 
hallinnollisesti raskaita lahjoja veroasteikon 
progression välttämiseksi. 

Luovutusvoittojen täysi verovapaus on niin 
suuri tuki, että yhdenvertaisuuden kannalta 
sen hyväksyttävyys on kyseenalainen. Ongel-
mallisuutta metsän osalta korostaa kaupasta 
muodostuva metsävähennysoikeus. Pelloista 
ja yrityksistä verovapaa kauppahinta vähenne-
tään vain jatkoluovutuksissa. Jos verovapaan 
luovutusvoiton ja metsävähennyksen yhdis-
telmä merkittävästi estää metsän myymistä 
ammattimaisille metsätaloudenharjoittajille, 
onko verotuen tavoite edes hyväksyttävä, saati 
oikeasuhtainen?79

7.2. Lakisidonnaisuus

Perustuslaki vaatii myös verotuksen perus-
teiden riittävän tarkkaa määrittelyä suoraan 
laissa.80 Silloin verolain soveltaminen pysyy 

____________________

79  Kansantaloustieteessä ei yritystenkään osalta pidetä 
yksiselitteisenä, että juuri sukulaiset ovat parhaita jatkajia. 
Ropponen, Olli: Perintö- ja lahjavero: kirjallisuuskatsaus. 
VATT Muistiot 45/2015. Jakso 4.1. Luovutusvoiton verova-
paus esimerkiksi osakeyhtiössä ei kuitenkaan vaikuta yhtiön 
yhteisöverotukseen tai osinkoverotukseen. Yrityksissä myös 
lienee metsiä enemmän yksilöllisiä ominaispiirteitä, joissa 
esimerkiksi hiljaisen tiedon siirtäminen ja omistajanvaih-
doksen vaiheittaisuus voisivat tuoda merkittävää lisäarvoa. 
80  Ajoittain yhdenvertaisuus ja tarkkarajaisuus asettuvat 
yhdessä tarkasteltavaksi. Ojanen, Tuomas: Lausunto 
metsätilan sukupolvenvaihdoksen veronhuojennuksista 
perustuslain näkökulmasta 19.2.2011.  Maa- ja metsä-
talousministeriön työryhmäraportin taustamuistiosta: 
Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen – Työryhmän 
taustaselvitykset. Helsinki 2011.

sidottuna harkintana.81 Metsien omistajanvaih-
doksissa on tältä kannalta kolme keskeistä haas-
tetta. Ensinnäkin luovutuksia ja niitä seuraavia 
jatkoluovutuksia on monenlaisia. Niiden riittävä 
huomioiminen vaatii huolellista vaihtoehtoiset 
tapahtumat kattavaa lainvalmistelua.82 Muutoin 
erilaisten sääntöjen ja tilanteiden yhdistelmistä 
muodostuu yllättäviä lopputuloksia. 

Toiseksi osa poikkeussäännöksistä on 
ainakin osin laskennallisia erityissääntöjä. 
Kaavamaisen sääntelyn aukkotilanteita on 
laintulkintaopeilla vaikea ratkaista.83 Reaaliset 
argumentit ovat helposti ristiriitaisia. Perustus-
laki- tai verovelvollismyönteinen laintulkinta 
voi ratkaista yksittäisen tulkintakysymyksen.84  
Yhdessä tapauksessa järkevä ratkaisu voi olla 
toisessa yhteydessä epäoikeudenmukainen. 
Tarvetta olisi juuri yleistettäville säännöille.85

Kolmanneksi eduskunnassa käsitellään 
yleensä yksittäistä erityissääntöä. Sääntelyn 
tarkkarajaisuusongelma muodostuu useiden 
lakien tai tilanteiden yhteisvaikutuksesta, jolloin 
on vaikeaa tunnistaa uuden sääntelyn tuomaa 
lisävaikeutta. Ongelmia on myös vaikea korjata 
yksittäistä sääntöä koskevaa lakiesitystä muut-
tamalla. Ongelmia kasvattavat lainvalmistelun 
kiireiset aikataulut. 

Metsäverotus on tavallisten ihmisten toimin-
nan verotusta. Sen hallitsemisen ei pitäisi vaatia 
syvää vero-oikeuden tuntemusta. Verovelvol-
listen pitäisi osata itse ymmärtää järjestelmä 
ja antaa veroilmoitukset oikein. Lisäksi heidän 
pitäisi ymmärtää käyttäytymiskannusteensa, 
____________________

81  Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen Hal-
litusmuodoksi (HE 1/1998vp). 81 §:n yksityiskohtaiset 
perustelut.
82  Käytännössä kaikkien ongelmien huomioon ottaminen 
ei yleensä ole mahdollista, ja tämä korostaa usein oikeus-
käytännön roolia oikeustilan muodostumisessa. Ilmiöstä 
esimerkiksi: Linnakangas, Esko: Hallintotuomioistuinten 
veropäätösten julkaisemisesta ja varsinkin julkaisematto-
muudesta. Verotus 3/2010. s. 245 ja Määttä, Kalle: Verola-
kien tulkinta. Edita 2014. s. 143. 
83  Niskakangas 2011. s. 61
84  Pääsääntöisesti jännitteitä pitäisi purkaa juuri perustus-
lainmyönteisellä laintulkinnalla. Tikka, Kari: Verolakien 
perustuslainmukaisuuden tutkimisesta tuomioistuimissa. 
Lakimies 6–7/1999 s. 983.
85  Esimerkiksi metsävähennysjärjestelmän kiinteistökoh-
taisuutta koskevassa lakiesityksessä ei ollut lainsäätä-
misjärjestyksen arviointia, jossa olisi arvioitu sääntelyn 
tarkkarajaisuutta. HE 206/2008vp. 
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jotta he osaisivat käyttäytyä toivotusti.86 
Nyt erityissääntöjen sisältö ei suoraan ilme-

ne laista esimerkiksi metsävähennysjärjestel-
mässä. Erityisen vaikeaa laista on suoraan lukea 
erityissääntöjen päällekkäisen soveltamisen 
yhteisvaikutuksia. Elämän monimuotoisuudesta 
kumpuavat tilanteet, kuten kuolemat, avioerot, 
ulkomaillemuutot, yhteisomistusriidat ja insol-
venssiongelmat, otetaan huomioon vain osassa 
erityissäännöistä. Mahdolliset huomiointitavat 
vaihtelevat.87 Siksi yksittäinen verovelvollinen 
voi pudota kohtuuttomaan veroansaan ja toinen 
melko samanlaisessa tilanteessa oleva voi saada 
perusteettomia veroetuja.88 

Perustuslakivaliokunnassa pitäisi arvioida 
useita kysymyksiä: 

1) Tuleeko jossain vastaan raja, kuinka paljon 
pieniä ja melko sattumanvaraisia sääntöjä 
metsäverojärjestelmään voidaan laittaa?89 

Varsinkin, kun säännöt käsitellään erillisinä 
esityksinä arvioimatta kokonaisuutta, joka 
niiden yhteisvaikutuksena syntyy. 

____________________

86  Lainsäätäjä myös kannustaa metsänomistajia moniin asi-
oihin, kuten yhtäältä puuntarjonnan lisäämiseen ja toisaalta 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Myös luonnonsuojelussa voidaan käyttää taloudellisia 
kannusteita, kuten verotusta: Similä, Jukka – Kokko, Kai: 
Oikeudellinen sääntely ja metsäluonnon monimuotoisuus. 
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2009. Jakso 4. 
87  Esimerkiksi Verohallinnon ohjeissa (suhteessa reaali-
maailmaan hyvin pelkistetyt) esimerkit metsävähennyksen 
käyttäytymisestä kuolintilanteissa, osituksissa ja perinnön-
jaoissa ovat melko vaikeita. Verohallinnon ohje: Sukupol-
venvaihdos perintötilanteissa. A57/200/2017. Esimerkit: 
35, 47 ja 49-51.
88  Monimutkaisten erityissääntöjen yhdistelmät aiheutta-
vat lukitustilanteita. Esimerkiksi metsälahjavähennys voi 
tosiasiallisesti estää metsien yhtiöittämistä. Tuloverolain 
24 §:n toimintamuodon muutos, jonka perusteella jatkossa 
saa varainsiirtoverovapauden, edellyttää koko metsäta-
louden siirtoa yhtiöön. Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 109/2017vp). 
Yhtiöittäminen koskee isoja metsätiloja, joihin metsälahja-
vähennys kohdistuu. Yhtiöön siirtäminen johtaa käytetyn 
metsälahjavähennyksen tuloutukseen korotettuna.  HE 
158/2016 vp. Yksityiskohtaiset perustelut. Kohta. 1.1. Käy-
tännössä metsien yhtiöittäminen kuitenkin todennäköisesti 
on aika vähäistä niin pitkään kuin metsävähennys ei ole 
osakeyhtiöiden käytettävissä. 
89  Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä selvänä 
pääsääntönä voidaan pitää vaadetta säätää soveltamisala 
selvästi. Esim. PeVL 44/2005vp, PeVL 36/2005vp ja Ojanen 
2011. s. 53. 

2) Millainen huolellisuusvelvoite lainsäätäjällä 
on selvittää suunnitellun lain vaikutukset? 

3) Vaikuttaako päällekkäisten ja lomittaisten 
poikkeussääntöjen säätämisedellytyksiin, 
kykenevätkö sääntelyn kohteeksi joutuvat 
verovelvolliset ymmärtämään järjestelmän? 
Uskottavat positiiviset käyttäytymisvaiku-
tukset ja niiden oikeasuhtaisuus lienevät 
sidoksissa sääntelyn selkeyteen ja ymmärret-
tävyyteen. Jos sääntelyjen yhdistelmät ovat 
niin monimutkaiset, ettei niiden yhteisvai-
kutusta hahmoteta edes lainvalmistelussa, 
ovatko säännöt järkeviä ja saadaanko niillä 
positiivisia vaikutuksia?

Avoin lainvalmistelu suojaa demokratiaa ja 
oikeusvaltiota. Hallituksen esityksistä pitäisi 
rehellisesti ilmetä säädettäväksi tarkoitettu 
oikeustilakokonaisuus. Silloin oppositio voisi 
esittää järkiperäisiä vaihtoehtoja.90  On epäre-
hellistä, jos lakiesitysten mahdollisesti kyseen-
alaisia yhteisvaikutuksia ei avoimesti kerrota 
lakiesityksissä, vaan ne kätketään moneen eri 
osaan. Esimerkiksi syksyllä 2016 oppositiosta 
olisi voitu esittää myös järjestelmän yksinker-
taistamista ja saada väitteille kaikupohjaa, jos 
suunnitelmien monimutkaisuus olisi avoimesti 
kuvattu.91 Nyt keskustelu oli ainakin metsälah-
javähennyksen osalta suhteetonta kritiikkiä 
kaverikapitalismista, kun veroetu on maltillinen 
ja kohtaantumiseltaan asianmukainen.  

8. Yhteenveto ja tulevaisuus

Kun tuloverolaki säädettiin, pääomatulovero-
prosentti oli 25 %. Nykyisin se on 30.000 euroon 
asti 30 % ja sen jälkeen 34 %. Muutoksen syyt 
liittyvät muihin tulonhankkimistoimintoihin, 
esimerkiksi tulonmuuntoon palkkatulon ja 
yritystulon välillä sekä osakeyhtiöiden ja 

____________________

90  Vaikutusarvioinnista on tehty ohjeet, joissa korostetaan 
oikean tiedon merkitystä poliittisen päätöksenteon perusteena: 
Säädösehdotusten vaikutusten arviointi. OM 6/2007. s. 7. 
91  Myös Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan vero-
järjestelmän selkeyteen, tehokkuuteen ja automaattisen 
täytäntöönpanon edellytyksiin tulisi kiinnittää huomiota 
veromuutoksia tehtäessä. Valtiontalouden tarkastusviraston 
laillisuustarkastuskertomus 18/2018: Verolainsäädännön 
selkeys - Tuloverolain muutokset 2006-2017. 
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finanssimarkkinasijoitusten verotukseen.92 
Kokonaisuutena prosentit ovat korkeita, varsin-
kin verotettaessa osittain inflaatiotuloa, josta 
metsätuloissa pitkällä aikavälillä on kyse. Myös 
perintö- ja lahjaverotuksen veroprosentit on 
nostettu melko korkeiksi. Korkea veroprosentti 
luo tarpeita lieventäville poikkeuksille. 

Metsätalous on Suomessa tärkeä elinkeino. 
Metsät pitää hoitaa hyvin, että puunjalostusteol-
lisuus saa vakaan raaka-ainevirran. Merkittäviä 
tuloja tuottavaa toimintaa täytyy myös verottaa 
julkisten menojen rahoittamiseksi. Metsän 
omistajanvaihdoksien verotuksen kokonai-
suuden ei silti pitäisi olla niin monimutkainen, 
verosuunnitteluherkkä, hallinnollisesti raskas 
ja yhdenvertaisuusnäkökohdista kyseenalainen 
kuin se nyt on. Metsänomistajilta voitaisiin 
kerätä sama verokertymä sekä yhdenvertai-
semmin että tuottavampaan metsätalouteen 
kannustavammin.93 

____________________

92  Pääomatuloverotukseen vaikuttavista näkökohdista 
esimerkiksi: Viherkenttä, Timo: Hyödyllistä analyysia 
osakeyhtiöiden ja osinkojen verotuksesta. Kansantaloudel-
linen aikakauskirja. 1/2017. Kari, Seppo – Ropponen, Olli: 
Yritysverotuksen vaikutus rahoitus- ja investointikannus-
teisiin. VATT muistio 53/2016. Matikka, Tuomas – Harju, 
Jarkko – Kosonen, Tuomas: Tuloverotuksen vaikutus työn 
tarjontaan. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 5/2016 ja Niskakangas, Heikki: Vuosisadan 
verouudistuksesta neljännesvuosisata. Verotus 5/2017.
93  Tarpeen voisi olla esimerkiksi koko metsäverojärjes-
telmästä tehtävä sääntelytaakka-analyysi: Määttä, Kalle 
– Tala, Jyrki: Mitä sääntely maksaa – sääntelytaakan ja 
lainsäädännön kustannusten tarkastelua. Edilex 10.3.2015.

Nykyisten verotuksen rakenteiden korjaami-
sen tuomia lisäverotuottoja ei välttämättä oh-
jattaisi muun metsäverotuksen keventämiseen. 
Tämä voi kannustaa etujärjestöjä puolustamaan 
nykyjärjestelmää.  Yhteiskunnan kannalta on 
masentavaa, jos järjestelmä ohjaa takertumaan 
epäterveisiin etuihin, koska hyvää ja rakentavaa 
edunvalvontatoimintaa ei palkita. Voitaisiinko 
pelkoja torjua esimerkiksi laajapohjaisella 
komiteatyöllä? Toimeksiantona voisi olla, että 
ilman riittävää konsensusta ei julkaista raporttia 
lainkaan. Näin osallistuminen ei olisi kohtuuton 
edunvalvontariski eikä uudistustyöryhmän alla 
olisi valmista kuopanrakennusosastoa.94 

Muutoin monimutkaisuuden suossa tarpo-
minen jatkuu.  Olaus Petrin tuomarinohjeiden 
mukaan ”Mikä ei ole oikeus eikä kohtuus, ei voi 
olla lakikaan.” Periaate ei koske nykyistä met-
säverotusta. Mikä ei ole oikeus eikä kohtuus, on 
luultavasti metsäverolaki. Luonnonlaki asiantila 
kuitenkaan ei ole. 

____________________

94  Komiteoiden käytön lisäämistä onkin esitetty. Valtiova-
rainministeriön julkaisu: Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy 
yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla. 15/2017. Kohta. 
2.6.2. Metsäverotuksessa komiteatyötä puoltaisi sääntelyn 
vahva yhteys sektorikohtaisiin edunvalvontajärjestöihin. 
Komiteatyökään ei aina ole ongelmatonta. Pilhjertan ku-
vaamalla tavalla taannoin jopa kuuden hengen metsävero-
tuskomitean työn tulokseen on liittynyt viisi täydentävää 
tai eriävää mielipidettä. Pilhjerta 2009. s. 44. 

•


