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Laki
valtion metsätalousosakeyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Perustettava osakeyhtiö

Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään perustettavalle osakeyhtiölle.
Metsähallitus merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet valtion lukuun ja
huolehtii yhtiön rekisteröimiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Osakeyhtiötä ja yhtiöjär-
jestyksen muutosta ei saa ilmoittaa rekisteröitäväksi, ellei maa- ja metsätalousministeriö
ole osaltaan hyväksynyt yhtiöjärjestystä tai sen muutosta. 

Yhtiön toimialana on metsätalouden harjoittaminen yksinoikeudella valtion omistamal-
la maalla ja puutavaran toimittaminen asiakkaille. Metsätaloutta harjoittaessaan yhtiö
huolehtii Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 6 §:ssä tarkoitettujen yleisten yhteis-
kunnallisten ja 7 §:ssä tarkoitettujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttami-
sesta siten kuin valtioneuvosto maa- ja vesiomaisuutta koskevaa käyttöoikeutta luovutet-
taessa ja sen ehtoja tarkistettaessa määrää.

Osakeyhtiö on valtion kokonaan omistama ja Metsähallituksen hallinnoima. 

2 §

Luovutusvaltuus

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan käyvästä vastikkeesta osakeyhtiölle:
1) Metsähallituksen hallintaan osoitettuun tai myöhemmin osoitettavaan tuottovaateen

alaiseen maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuva siirtokelvoton oikeus metsätalouden harjoit-
tamiseen;

2) Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta; 
3) Metsähallituksen Metsätalous-tulosalueen käytössä olevat immateriaaliset oikeudet

ja muu irtain omaisuus.
HE 132/2015
MmVM 2/2016
EV 25/2016

1



235/2016  
3 §

Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovu-
tus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osa-
keyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Maa- ja vesiomaisuutta koskevaa käyttöoikeutta luovutettaessa ja sen ehtoja tarkistet-
taessa on huolehdittava, että Metsähallituksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen yleisten
yhteiskunnallisten ja 7 §:ssä tarkoitettujen muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden toteut-
taminen turvataan ja Metsähallituksen hyväksymiä luonnonvarojen käyttöä koskevia alu-
eellisia suunnitelmia noudatetaan.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan osakeyhtiöön osakkeita vas-
taan.

4 §

Oikeus edustaa valtiota eräissä tapauksissa

Osakeyhtiö on valtion alueella, jolla sillä on oikeus harjoittaa metsätaloutta, oikeutettu
edustamaan Metsähallitusta ja käyttämään valtiolle maanomistajana kuuluvaa puhevaltaa
asiassa, joka koskee:

1) lainsäädäntöön perustuvaa naapurin tai naapurikiinteistön omistajan kuulemista;
2) muun alueen kuin luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitetun luonnonsuoje-

lualueen ja muinaismuistolaissa (295/1963) rauhoitetutuksi säädetyn muinaismuiston suo-
ja-alueen rajankäyntiä; 

3) Metsähallituksen oikeutta edustaa yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitetun osakas-
kunnan kokouksessa;

4) Metsähallituksen edustautumista yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun osakas-
kunnan, venevalkaman hallinnointia varten olevaa ja yhteisen vesialueen osakaskuntaa lu-
kuun ottamatta, kokouksessa;

5) Metsähallitusta yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitettuna tieosak-
kaana.

Osakeyhtiö on valtion alueella, jolla sillä on oikeus harjoittaa metsätaloutta, oikeutettu
Metsähallituksen puolesta myöntämään:

1) valtion maa-aluetta koskevan kulkuoikeuden, jos sen merkitys on vähäinen;
2) valtion maa-aluetta koskevan tilapäisen käyttöoikeuden;
3) oikeuden rakentaa valtion maalle poronhoidon harjoittamiseksi tarpeellisen laitteen

tai rakennelman ja poronhoitolain (848/1990) 39 §:ssä tarkoitetun erotusaidan.

5 §

Vahingonkorvausvastuu valtiota edustettaessa

Osakeyhtiö vastaa vahingosta, joka on 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtiota edustettaessa
tai valtion puhevaltaa käytettäessä tuottamuksellisesti aiheutettu valtiolle tai muulle tahol-
le.

6 §

Julkisia hankintoja koskevat säännökset

Mitä julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 6 §:n 1 momentissa säädetään
hankintayksiköstä, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitettuun osakeyhtiöön.
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Metsähallitus ja osakeyhtiö ovat toisiinsa nähden julkisista hankinnoista annetun lain
12 §:ssä tarkoitetussa suhteessa. Metsähallitus ja osakeyhtiö voivat ostaa suoraan toisil-
taan palveluja. 

7 §

Verotus

Metsähallituksen tuloverotuksessa luetaan luovutetun omaisuuden veronalaiseksi luo-
vutushinnaksi omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa.

Osakeyhtiön verotuksessa luetaan siirtyneen omaisuuden vähennyskelpoiseksi hankin-
tamenoksi vastaava määrä kuin on 1 momentin mukaisesti luettu Metsähallituksen vero-
nalaiseksi luovutushinnaksi. Siirtyneet muut vähennyskelpoiset menot kuin hankintame-
not vähennetään osakeyhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty Met-
sähallituksen verotuksessa. Siirtyneisiin varoihin kohdistuvat elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain (360/1968) 5 a §:ssä tarkoitetut oikaisuerät ja siirtyneeseen toimintaan
kohdistuvat varaukset luetaan osakeyhtiön verotuksessa veronalaiseksi tuloksi samalla ta-
valla kuin ne olisi luettu tuloksi Metsähallituksen verotuksessa.

Metsähallituksen verotuksessa vastikkeeksi saatujen osakkeiden vähennyskelpoiseksi
hankintamenoksi luetaan siirrettyjen varojen verotuksessa vähentämättä oleva määrä vä-
hennettynä siirtyneiden velkojen ja varausten määrällä.

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa 2 §:ssä tarkoitetusta luo-
vutuksesta perustettavan osakeyhtiön osakkeita vastaan.

8 §

Vastuu sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa niistä velka-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muis-
ta niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Metsähallitus on sitoutunut ja jotka koskevat
osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja sille siirtyvää metsätalousliiketoimintaa.

Metsähallituksen toissijainen vastuu perustettavalle yhtiölle 1 momentin mukaan siir-
tyvistä velvoitteista jää voimaan, jollei vastapuoli hyväksy vastuiden siirtymistä yhtiölle.
Yhtiö on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle, mitä Metsähallitus on tämän mo-
mentin perusteella suorittanut.

9 §

Henkilöstön palvelussuhteet

Yhtiöitettävissä Metsähallituksen tehtävissä tämän lain voimaan tullessa olevat henki-
löt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään.

Määräajaksi tehtäviin otetut henkilöt, jotka hoitavat yhtiöittämisen kohteena olevia teh-
täviä, siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi.

Työntekijöihin ja työsuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtä-
vässä, johon työntekijä 1 momentin nojalla siirtyy, sovelletaan, mitä yhtiötä sitovassa työ-
ehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen nojalla
säädetään tai määrätään.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016.
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Valtioneuvosto saa jo ennen lain voimaantuloa tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimen-
piteitä. Tällöin niihin sovelletaan myös 7 §:ää. 

Metsähallitus saa jo ennen lain voimaantuloa tehdä 9 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Olli Rehn
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Liite Pohjoissaamenkielinen käännös 

Láhka 

stáhta vuovdedoallooasussearvvis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde mearriduvvo: 

1 § 

Vuođđudanvuloš oasussearvi 

Meahciráđđehusa vuovdedoallofitnodatdoaibma sirdojuvvo vuođđudanvuloš oasussearvái. 
Meahciráđđehus merke oasussearvvi vuođđudettiin  buot ossosiiddis stáhta lohkui ja fuolaha 
oasussearvvi registreren dihte dárbbašlaš doaibmabijuin. Oasussearvvi ja oasussearveortnega 
nuppástusa ii oaččo almmuhit registrerenláhkai, jos Eana- ja meahccedoalloministeriija ii leat 
bealistis dohkkehan oasussearveortnega dahje dan nuppástusa.  

Oasussearvvi doaibmasuorgin lea bargat vuovdedoaluin oktovuoigatvuođain stáhtaeatnamiin 
ja doaimmahit muorramateriála áššehasaide. Vuovdedoaluin barggadettiin oasussearvi fuolaha 
meahciráđđehuslága (234/2016) 6 §:s oaivvilduvvon oppalaš servodatlaš ja 7 §:s 
oaivvilduvvon eará servodatlaš geatnegahttimiid ollašuhttimis nu go stáhtaráđđi eana- ja 
čáhceopmodahkii guoskevaš geavahanvuoigatvuođa luohpadettiin ja dan eavttuid 
dárkkistettiin mearrida.   

Oasussearvvi oamasta ollásit stáhta ja dan hálddaša  Meahciráđđehus. 

2 § 

Luohpadanfápmudus 

Stáhtaráđđi oažžu luohpadit heivvolaš buhtadusa vuostá oasussearvái: 
1) Meahciráđđehusa hálddašeapmái čujuhuvvon dahje maŋŋelis čujuhit oaivvilduvvon

ekonomalaš gánnehangáibádusa vuollásaš eana- ja čáhceomopmodahkii guoskevaš sirdin-
dohkkemeahttun vuoigatvuođa bargat vuovdedoaluin;   

2) Meahciráđđehusa vuovdedoallofitnodatdoaimma;
3) Meahciráđđehusa Vuovdedoallu-boađussuorggis adnojuvvon ávnnasmeahttun vuoigat-

vuođaid ja eará luovosopmodaga. 

3 § 

Luohpadeami eavttut 

Stáhtaráđđi mearrida luohpadanvuloš opmodaga ja dan árvvu sihke eavttuid, maiguin luoh-
padeapmi dáhpáhuvvá. Stáhtaráđđi mearrida maiddái opmodaga luohpadeapmái ja oasus-
searvvi čohkkemii guoskevaš eará ordnestallamiin.   

Go eana- ja čáhceopmodahkii guoskevaš geavahanvuoigatvuođat luohpaduvvojit ja daid 
eavttut dárkkistuvvojit, de galgá fuolahit das ahte meahciráđđehuslága 6 §:s oaivvilduvvon 
oppalaš servodatlaš ja 7 §:s oaivvilduvvon eará servodatlaš geatnegahttimat ollašuhttojit ja 

OIKAISU
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Meahciráđđehusa dohkkehan luondduriggodagaid geavaheapmái guoskevaš guvllolaš plánat 
čuvvojuvvojit.   

Stáhtaráđđi mearrida, man stuorra oassi opmodagas biddjojuvvo oasussearvái ossosiid 
vuostá.   
 

4 § 

Vuoigatvuohta ovddastit stáhta dihto dáhpáhusain 

Oasussearvi doaibmá riikka rájiid siste, gos das lea vuoigatvuohta bargat vuovdedoaluin, 
ovddastit Meahciráđđehusa ja geavahit stáhtii eanaeaiggádin gullevaš sátneválddi áššis, mii 
guoská: 

1) láhkamearrádusaide vuođđuduvvi ránnjá dahje ránnjágiddodaga oamasteaddji gullamii; 
2) eará guovllu go luonddusuodjalanlágas (1096/1996) oaivvilduvvon luonddusuodjalan-

guovllu ja dološmuitolágas (295/1963) ráfáidahttinláhkai mearriduvvon dološmuittu suodje-
guovllu rádjegeavvamii;  

3) Meahciráđđehusa vuoigatvuhtii oktasašvuovdelágas (109/2003) oaivvilduvvon osolašgot-
ti čoahkkimis;  

4) Meahciráđđehusa ovddasteapmái oktasašguovlolágas (758/1989) oaivvilduvvon oso-
lašgotti, earret sátkku  stivrema várás  oaivvilduvvon ja oktasaš čáhceguovllu  osolašgotti, 
čoahkkimis;   

5) Meahciráđđehussii priváhtageaidnolágas (358/1962) oaivvilduvvon geaidnoosolažžan. 
Oasussearvi doaibmá riikka rájiid siste, gos das lea vuoigatvuohta bargat vuovdedoaluin ja 

vuoigatvuohta  Meahciráđđehusa beales mieđihit:     
1) stáhtaeatnamii guoskevaš johtinvuoigatvuođa, jos das ii leat olus mearkkašupmi; 
2) stáhtaeatnamii guoskevaš gaskaboddosaš geavahanvuoigatvuođa; 
3) vuoigatvuođa hukset stáhtaeatnamii boazodoaluin bargama várás dárbbašlaš ráhkadusa 

dahje rusttega ja boazodoallolága (848/1990) 39 §:s oaivvilduvvon rátkingárddi.   
  

 
 

5 § 

Vahátbuhttenvástu stáhta ovddastettiin 

Oasussearvi vástida vahágis, mii lea 4 §:s oaivvilduvvon vuogi mielde stáhta ovddastettiin 
dahje stáhta sátneválddi geavahettiin fuollameahttunvuođas dagahuvvon stáhtii dahje eará 
oassebeallái.   
 

6 § 

Almmolaš háhkamiidda guoskevaš njuolggadusat 

Dat, mii almmolaš háhkamiin addojuvvon lága (348/2007) 6 §:a 1 momeanttas mearriduvvo 
háhkanovttadagas, heivehuvvo maiddái dán lágas oaivvilduvvon oasussearvái. 

Meahciráđđehus ja oasussearvi leaba nubbi nuppi ektui almmolaš háhkamiin addojuvvon 
lága 12 §:s oaivvilduvvon gaskavuođas. Meahciráđđehus ja oasussearvi sáhttiba oastit njuolg-
ga nubbi nuppis bálvalusaid.  
 
 
 
 



 235/2016  
  

 

 7  

 

 

 

7 § 

Vearuhus 

Meahciráđđehusa dienasvearuhusas lohkkojuvvo luohpaduvvon opmodaga vearuvuloš luoh-
padanhaddin opmodaga vearuhusas geahpeduvvon háhkangolu oassi.  

Oasussearvvi vearuhusas lohkkojuvvo sirdašuvvan opmodaga geahpedangelbbolaš háhkan-
gollun vástideaddji mearri, mii lea 1 momeantta mielde lohkkojuvvon Meahciráđđehusa vea-
ruvuloš luohpadanhaddin. Sirdašuvvan geahpedangelbbolaš eará golut go háhkangolut geah-
peduvvojit oasussearvvi  vearuhusas seamma vuogi mielde go dat livčče geahpeduvvon 
Meahciráđđehusa vearuhusas. Sirdašuvvan váriide guoskevaš ealáhusboađuin addojuvvon 
lága (360/1968) 5 a §:s oaivvilduvvon njulgenearit ja sirdašuvvan doibmii guoskevaš várremat 
lohkkojuvvojit oasussearvvi vearuhusas vearuvuloš boahtun seamma vuogi mielde go dat 
livčče lohkkojuvvon boahtun  Meahciráđđehusa vearuhusas.   

Meahciráđđehusa vearuhusas buhtadussan ožžojuvvon ossosiid geahpedangelbbolaš 
háhkangollun lohkkojuvvo dat mearri, mii báhcá go sirdojuvvon váriid vearuhusas geahpet-
keahtes mearis geahpeduvvo sirdašuvvan velggiid ja várremiid mearri.   

Oasussearvi ii leat geatnegahtton máksit váriidsirdinvearu 2 §:s oaivvilduvvon luohpa-
deamis vuođđudanvuloš oasussearvvi ossosiid vuostá.  
 

8 § 

Vástu čatnasemiin 

Oasussearvi vástida dain vealge-, bálvalan-, háhkan- ja doaimmahansoahpamušain  ja eará 
daid láhkásaš čatnasemiin, maidda Meahciráđđehus lea čatnasan ja mat gusket oasussearvái 
luohpaduvvon opmodahkii ja dasa sirdašuvvi vuovdedoallofitnodatdoibmii. 

Meahciráđđehusa nuppidási vástu vuođđudanvuološ oasussearvái 1 momeantta mielde sir-
dašuvvi geatnegahttimiin báhcá fápmui, jos vuostebealli ii dohkket vásttuid sirdima oasus-
searvái. Oasussearvi lea geatnegahtton buhttet Meahciráđđehussii dan, maid Meahciráđđehus 
lea dán momeantta vuođul máksán.  
 

9 § 

Bargoveaga bálvalusgaskavuođat 

Oasussearvái sirdašuvvi Meahciráđđehusa doaimmain dán lága fápmui boađedettiin bargi 
olbmot sirdašuvvet oasussearvvi bálvalussii sullasaš bargui, mas sii ledje ovdal.  

Mearreáigásaš doaimmaide váldojuvvon olbmot, geat dikšot oasussearvvi vuollásaš doaim-
maid, sirdašuvvet oasussearvvi bálvalussii sullasaš mearreáigái.    

Bargiide ja bargosoahpamuššii guoskevaš eavttuide dan oasussearvvi bargosoahpamuša 
vuollásaš doaimmas, masa bargi 1 momeantta vuođul sirdašuvvá, heivehuvvo, mii  oasus-
searvvi čadni bargoeaktosoahpamušas ja bargosoahpamušas sohppojuvvo dahje mii lágas dah-
je dan vuođul mearriduvvo. 
 

10 § 

Fápmuiboahtin 

Dát láhka boahtá fápmui  cuoŋománu 15. beaivve 2016. 
Stáhtaráđđi oažžu juo ovdal dán lága fápmuiboahtima dahkat 1 ja 2 §:s oaivvilduvvon do-

aibmabijuid. Dalle daidda heivehuvvo maiddái 7 §.  
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Meahciráđđehus oažžu juo ovdal dán lága fápmuiboahtima dahkat  9 §:s oaivvilduvvon do-
aibmabijuid. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helssegis cuoŋománu 8. beaivve 2016 

 
 

Dásseválddi Presideanta 

Sauli Niinistö 

 
 
 

Ealáhusministtar Olli Rehn 
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