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TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla metsänomistajien 

puunmyyntiaikomuksia metsäverotuksen siirtymäkauden loppuvuosina 

2004-2005 ja siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007. Kysely suoritettiin 

syksyllä 2003. Otoksen suuruus oli 2 000 metsänomistajaa ja hyväksyttyjä 

vastauksia saatiin 880. 

 Metsänomistajien antaman arvion mukaan pinta-alaverotuksessa olevil-

la ja puun myyntitulojen verotuksessa olevilla tiloilla on likimain samansuu-

ruiset puuvarat. Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ovat siirty-

mäkaudella hakanneet hakkuusäästön metsistään pois ja tilat ovat puustol-

taan normaaleja.    

 Kyselyn mukaan siirtymäkauden lopulla ei ole odotettavissa dramaatti-

sia muutoksia puumarkkinoilla. Myyntiä aikovien pinta-alaverollisten met-

sänomistajien määrä kasvaa hiukan vuosina 2002-2003 toteutuneista myyn-

neistä. Sen sijaan puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistaji-

en joukossa myyntiä aikovien määrä vähenee. 

 Siirtymäkauden jälkeen metsänomistajat ovat hyvin epävarmoja puun-

myyntiaikeistaan. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistaji-

en puunmyyntiaikeet (varmuudella myyvät) näyttävät kasvavan siirtymä-

kauden loppuun verrattuna. Sen sijaan pinta-alaverotuksessa olevien myyn-

tiaikomukset vähenevät puoleen siirtymäkauden lopun vuosista. Kokonaisuu-

tena puun tarjonta heikkenee noin viidenneksellä. Puun hinnan nousu 2-10 

prosentilla (arviolta 6-7 %) pitää kyselyn mukaan tarjonnan siirtymäkauden 

lopun suuruisena. 

 

Avainsanat: Puunmyyntiaikeet, metsäverotuksen siirtymäkausi, puun hinta 
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ABSTRACT: The study describes by survey methods Finnish private forest 

owners’ (NIPFs) intentions to sell roundwood during the final years (2004 to 

2005) and the subsequent years (2006 to 2007) of the transition period of 

the Finnish forest taxation reform. The data were collected in autumn 2003. 

The sample size was 2 000 NIPFs and the number of acceptable replies was 

880. 

Judging from the NIPFs’ own estimates the forest resources are ap-

proximately equal on sites of NIPFs in site productivity taxation and NIPFs in 

taxation of profits from timber sales. Consequently, NIPFs in site productivity 

taxation have cut the drain in their forests during the transition period, and 

now the forest resources are normal. 

The survey implies that there are not any drastic changes to be ex-

pected on the wood market in the final years of the transition period. NIPFs 

in site productivity taxation will slightly increase their wood supply from the 

years 2002 to 2003. Instead, NIPFs in taxation of profits from timber sales 

will reduce their supply. An increase of a few per cent in wood prices would 

maintain the wood supply on the level of the years 2002 and 2003 during 

the years 2004 to 2005. 

About sales intentions in the subsequent years of the transition period 

NIPFs are very doubtful. Wood supply of NIPFs in taxation of profits from 

timber sales seems to be increasing compared to the supply of the final 

years of the transition period. As a whole, the supply would decrease by 

about a fifth according to the intentions. An increase of 2-10 per cent (appr. 

6-7%) in wood prices would keep the supply on the level of the final years of 

the transition period. 

 

Key words: Wood supply, transition period of forest taxation reform, wood 

price 

 

 



ESIPUHE 
 

Suomen metsäverotuksessa siirryttiin vuonna 1993 pinta-alaperusteisesta 

verotuksesta puun myyntituloihin perustuvaan verojärjestelmään. Uuteen 

järjestelmään siirtymiseen varattiin 13 vuoden siirtymäaika, joka päättyy 

vuoden 2005 lopussa. Vuonna 2006 kaikki metsänomistajat ovat myyntitulo-

verotuksen piirissä. Siirtymäkauden vaikutuksista yksityismetsänomistajien 

puun tarjontaan on esitetty erilaisia ennakko-oletuksia. Näiden oletusten 

taustalla on kuitenkin useamman vuoden takaiset aineistot. 

Siirtymäkauden lopun ja sen jälkeisen ajan puun myyntiaikomusten sel-

vittämiseksi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos toteutti tämän tutkimuk-

sen. Tutkimus on osa yhteishanketta, jossa ovat olleet PTT:n tutkijoiden li-

säksi mukana myös Työtehoseuran ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoita. 

 Tutkimustuloksia on raportoitu tämän julkaisun lisäksi Työtehoseuran 

raportteja ja oppaita -sarjan julkaisussa no. 11 (2004) Ruohola ym.” Yksi-

tyismetsien puukaupan rakenne”.  Metsätutkimuslaitoksen osuudesta on jul-

kaistu tieteellinen artikkeli Mutanen, A. & Toppinen, A. 2005. ”Finnish Saw-

log Market under Forest Taxation Reform” julkaisussa Silva Fennica 39(1). 

Tutkimukseen on myönnetty rahoitusta maa- ja metsätalousminiteriöltä. 

PTT kiittää rahoittajaa saamastaan tuesta sekä yhteistyötahoja hyvästä ja 

tehokkaasta toiminnasta. 

Tutkimuksen toteutusta ohjasi johtoryhmä, jonka jäseninä toimivat tut-

kimuspäällikkö Juha Hakkarainen (MTK),  osastopäällikkö Pertti Litmanen 

(Metsäteollisuus ry.), apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja (maa- ja met-

sätalousministeriö) ja professori Jari Kuuluvainen (Helsingin yliopiston met-

säekonomian laitos). Tutkimuksen tekijät haluavat kiittää kaikkia näitä hen-

kilöitä saamistaan kommenteista ja arvokkaasta asiantuntija-avusta. Samoin 

kiitämme lämpimästi lukuisia muita tutkimuksen valmistumiseen myötävai-

kuttaneita henkilöitä. 

 

Helsingissä toukokuussa 2005   

 

Pasi Holm     Ritva Toivonen 

toimitusjohtaja     tutkimusjohtaja
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YHTEENVETO 
 

 

Tausta ja tavoitteet 

 

Metsäverotuksen vuodesta 1993 alkanut siirtymäkausi päättyy vuoden 2005 

lopussa, jonka jälkeen kaikki metsänomistajat siirtyvät puun myyntitulojen 

verotusjärjestelmään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla 

metsänomistajien puunmyyntiaikomuksia siirtymäkauden loppuvuosina 

2004-2005 ja siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007.  

 

Keskeiset päätelmät: Puun myyntiaikomukset vähenevät 2006-2007 

– metsänomistajilla nousevia hintaodotuksia – myytävää riittää kui-

tenkin metsissä 

 

• Vuosina 2002-2003 puuta myi 27 % metsänomistajista. 

• Yksityismetsänomistajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan 

o Vuosina 2004-2005 puun myyntiä suunnitteli 25 prosenttia metsän-

omistajista, 38 prosenttia ei aikonut myydä ja 37 prosenttia oli epä-

varmoja. 

o Siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007 varmuudella tai kohtalai-

sella varmuudella puun myyntiä suunnitteli 20 prosenttia metsän-

omistajista, epävarmoja oli 53 prosenttia ja ei-myyjiä 22 prosenttia. 

o Vuosina 2006-2007 myyntiä suunnittelee varmuudella pinta-

alaverotetuista metsänomistajista 14 prosenttia ja myyntiverotetuis-

ta 26 prosenttia. 

o Pinta-alaverotuksessa olevien myyntiaikomukset alenevat siirtymä-

kauden jälkeen puoleen vuosina 2002-2003 toteutuneista myynneis-

tä. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien myyntiaikomukset vas-

taavat vuosien 2002-2003 puun myyntejä ja ovat hiukan korkeam-

mat kuin siirtymäkauden lopulla.  

o Varmuudella myyntiaikeissa olevien metsänomistajien tarjonnan pe-

rusteella puun kokonaistarjonta supistuu siirtymäkauden jälkeen 

noin 20-25 prosenttia vuosista 2002-2003. Myyntiaikeistaan epä-

varmojen metsänomistajien käyttäytyminen voi muuttaa tilannetta 

kuitenkin merkittävästi. 
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o Puun myyntiaikeet näyttävät lisäksi reagoivan voimakkaasti puun 

hinnan muutoksiin: Hintojen nousu arviolta 6-7 prosentilla (vastaus-

vaihtoehto: 2-10 %)  nostaa myyntiaikomukset yhtä suureksi kuin 

siirtymäkauden lopulla.  

o Siirtymäkauden lopulla puumarkkinoilla ei ole tapahtumassa mitään 

dramaattista: Pinta-alaverotuksessa olevien myyntiaikomukset kas-

vavat hieman vuosien 2002-2003 toteutuneista myynneistä ja puun 

myyntitulojen verotuksessa olevien aikomukset alenevat.  

 

Aineisto: 880 metsänomistajaa 

 

Aineisto kerättiin syksyllä 2003 yksityismetsänomistajille suunnatulla posti-

kyselyllä. Perusjoukkoon kuuluivat kaikki metsänhoitomaksua maksavat yk-

sityiset metsänomistajat, perikunnat ja yhteisöt Suomessa, yhteensä runsaat 

259 000 metsätilaa. Otoksen suuruus oli 2 000 metsänomistajaa. Kyselyyn 

saatiin hyväksyttyjä vastauksia 880, mikä vastaa 47 prosenttia lopullisesta 

otoksesta (1 880). Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien taustapiirteet 

vastasivat melko hyvin suomalaista metsänomistajakuntaa, joten otoksen 

voi katsoa edustavan metsänomistajakuntaa ainakin tyydyttävästi.   

 

Myyntiaikeet siirtymäkauden lopulla 

 

Pinta-alaverotuksen piirissä olevilla metsänomistajilla on edelleen runsaasti 

puuvaroja metsissään. Vuonna 2002 näiden tilojen puuvarat olivat suurin 

piirtein yhtä suuret kuin myyntiveron piirissä olevilla tiloilla. Pinta-

alaverollisilla tiloilla on siten hakkuumahdollisuuksia myös siirtymäkauden 

jälkeen. 

 Metsänomistajien käsitykset puumarkkinoiden yleisestä kehityksestä 

siirtymäkauden loppuvuosina ja siirtymäkauden jälkeisinä vuosina ovat pää-

piirteissään yleisten ennakko-odotusten mukaisia. Metsänomistajat uskoivat 

puun tarjonnan lisääntyvän vuosina 2004-2005 ja vähenevän vuosina 2006-

2007 vuosiin 2002-2003 verrattuna.  

 Metsänomistajien omat puunmyyntiaikomukset vuosina 2004-2005 

(varmuudella myyntiaikeissa olevat) näyttäisivät olevan 5-10 prosenttia al-

haisemmat kuin vuosien 2002-2003 puun myynnit. Metsänomistajien omat 

puunmyyntiaikomukset eivät siten tue metsänomistajien esittämää yleistä 

arviota puun tarjonnan kasvusta siirtymäkauden loppuvuosina. Pinta-
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alaverotuksessa olevien metsänomistajien puunmyyntiaikomukset näyttäisi-

vät hiukan kasvavan vuosina 2004-2005 vuosien 2002-2003 myyntimääris-

tä. Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien oletettu tarjonnan kasvu 

siirtymäkauden lopulla siten toteutuu, mutta ehkä ennakko-odotuksia maltil-

lisempana. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien 

myyntiaikeet näyttäisivät hiukan alenevan vuosien 2002-2003 toteutuneista 

myynneistä. Kokonaisuutena puun tarjonta siirtymäkauden lopulla ei olen-

naisesti vahvistu. 

 Puun hinnalla näyttää olevan voimakas vaikutus puunmyyntiaikeisiin 

molemmissa metsäverojärjestelmissä olevien metsänomistajien keskuudes-

sa. Mikäli puun hinta laskisi 2-10 prosenttia syksyn 2003 hintaa alemmas, 

tarjonta alenisi noin kolmannekseen vuosina 2002-2003 toteutuneesta tar-

jonnasta. Vastaavasti 11-20 prosentin hinnan nousu saisi joka toisen met-

sänomistajan myymään puuta eli tarjonta liki kaksinkertaistuisi vuosista 

2002-2003. Jotta puun tarjonta säilyisi vuosina 2004-2005 saman suuruise-

na kuin vuosina 2002-2003, puun hinnan tulisi nousta 3-5 prosentilla syksyn 

2003 hintaa korkeammaksi.  

 

Myyntiaikeet siirtymäkauden päätyttyä 

 

Metsäverotuksen siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007 valtaosa met-

sänomistajista arvioi puun tarjonnan supistuvan ja puun hinnan nousevan 

korkeammaksi kuin syksyllä 2003. Metsänomistajien omia puunmyyntiaiko-

muksia vuosina 2006-2007 leimaa suuri epävarmuus. Niistä metsänomista-

jista, jotka ilmoittivat varmasti myyvänsä puuta, valtaosa on puun myyntitu-

lojen verotuksessa. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien myyntiaikeet 

näyttäisivät siirtymäkauden jälkeen olevan vuosien 2002-2003 tasolla ja 

hiukan korkeammat kuin vuosien 2004-2005 aikomukset. Pinta-

alaverotuksessa olevien metsänomistajien keskuudessa varmuudella puun 

myyntiaikeissa olevien määrä putoaa puoleen sekä vuosien 2002-2003 ta-

sosta että siirtymäkauden lopun vuosista. Kokonaisuutena puun myyn-

tiaikeet näyttäisivät vähenevän 20-25 prosenttia vuosista 2002-2005 (kun 

asiaa arvioidaan niiden metsänomistajien määrän perusteella, jotka aikovat 

varmasti myydä puuta).  

 Vuosina 2006-2007 puun myyntiä suunnittelevilla metsänomistajilla on 

odotuksia puun hintojen noususta. Mikäli puun hintataso säilyisi vuosina 

2006-2007  samalla tasolla kuin syksyllä 2003, myyntiaikeet alenisivat alle 
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puoleen siirtymäkauden lopusta. Puun hintojen nousu kasvattaisi puun 

myyntiä suunnittelevien määrää ja pienentäisi sekä myyntipäätöksessään 

epävarmojen että niiden metsänomistajien joukkoa, jotka eivät aio myydä. 

Puun myyntitulojen verotuksessa olevat metsänomistajat näyttäisivät olevan 

valmiita toteuttamaan myynnin lisäysaikeensa 2-10 prosentin hinnan nousul-

la. Pinta-alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla puun hintojen tulisi nous-

ta yli 10 prosenttia, jotta tarjonta säilyisi yhtä suurena kuin siirtymäkauden 

lopulla.  

 

Yksityismetsänomistajien pidemmän aikavälin puun tarjonnan kannalta mie-

lenkiintoisia asioita löytyi tarkastelussa, jossa kuvattiin taustamuuttujiensa 

avulla metsänomistajia, jotka varmasti suunnittelivat puun myyntiä, aikoivat 

olla myymättä tai olivat  myyntiaikeistaan epävarmoja. Verotuksen siirtymä-

kauden lopulla puun myyjille oli tyypillistä pinta-alaverotus. Vastaavasti met-

sänomistajille, jotka eivät aikoneet myydä puuta siirtymäkauden jälkeen, 

puun myyntitulojen verotus oli tyypillistä. Siirtymäkauden jälkeen tilanne oli 

päinvastainen – puun myyntiä suunnittelevat olivat puun myyntitulojen vero-

tuksessa ja ei-myyjät olivat pinta-alaverotuksessa. 

 

Aktiiviset, passiiviset ja epävarmat metsänomistajat 

 

Mielenkiintoista oli lisäksi, että metsänomistajien puunmyyntiaktiivisuudessa 

löytyi kolme erilaista ryhmää:  aktiiviset, passiiviset ja epävarmat. Viitteitä 

saatiin siitä, että eri ryhmät käyttäytyvät puumarkkinoilla tietyllä tavalla ve-

rojärjestelmästä riippumatta. Aktiivisesti puukauppaa käyvien ryhmä aikoi 

myydä puuta sekä siirtymäkaudella että siirtymäkauden jälkeen. Vastaavasti 

passiivisten ryhmä ei aikonut myydä siirtymäkaudella eikä siirtymäkauden 

jälkeen. Erävarmojen ryhmä oli epävarma toiminnastaan sekä siirtymäkau-

della että sen jälkeen. Erityisen tarpeellista olisikin paneutua selittämään 

tätä kysymystä jatkossa. 

 

Tutkimuksen rajoitukset 

 

Vaikka tutkimuksen aineiston muodostavat metsänomistajat edustavatkin 

suomalaista metsänomistajakuntaa melko hyvin, on pidettävä mielessä että 

kyselytutkimuksiin liittyy aina virhemahdollisuuksia. Kyselyn tulokset kuvaa-

vat metsänomistajien ajatuksia syksyllä 2003. Toimintaympäristössä tapah-
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tuvat muutokset voivat muuttaa myyntiaikomuksia ja puun hinnan suhdetta 

myyntiaikomuksiin. Lisäksi tutkimuksessa esitettyjä hintakehitysarvioita ei 

tule tarkastella hintaennusteina. Ne kuvaavat puunmyyntiaikeiden ja hinnan 

välistä suhdetta. Hintakehitykseen vaikuttaa tarjonnassa tapahtuvien muu-

tosten lisäksi myös kysynnässä tapahtuvat muutokset, joita tässä ei ole mil-

lään lailla tarkasteltu.  

 

Tähän tutkimukseen liittyviä metsänomistajien tieto- ja neuvontatarpeita 

selvitettiin erillisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen tulokset on julkaistu opin-

näytetyönä Helsingin yliopiston metsäekonomian laitoksella (Karoliina Lind-

roos 2004). Tutkimuksen aineistoon perustuu myös Työtehoseuran julkaisu 

”Yksityismetsien puukaupan rakenne” (Ruohola ym. 2004) sekä opinnäyte-

työ Helsingin yliopiston metsäekonomian laitokselle (Hanna Ruohola 2004).  

Hankekokonaisuuteen liittyy lisäksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimus ”Fin-

nish Sawlog Market under Forest Taxation Reform (Mutanen & Toppinen 

2005). 
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Taulukko.  Yksityismetsänomistajien puunmyyntiaikomukset metsä-

verotuksen siirtymäkauden lopulla ja sen jälkeen. Vertailu 

vuoden 2002-2003 myyntimääriin ja syksyn 2003 hinta-

tasoon. (Taulukko sivulta 65) 

 
Siirtymäkauden loppu  

2004-2005 
Siirtymäkauden jälkeinen 

aika 2006-2007 
 

Pinta-ala-
verotuksen 
valinneet 

Myyntivero-
tukseen heti 
siirtyneet  

Pinta-ala-
verotuksen 
valinneet 

Myyntivero-
tukseen heti 
siirtyneet  

Arviot omista  
puunmyynneistä 
(2002-2003 oli myy-
nyt 27 % metsän-
omistajista) 

Myyntiaikeet 
samat kuin 
vuosina 2002-
2003 tai kas-
vaa hieman 
(0/+)1 

Myyntiaikeet 
pienemmät 
kuin vuosina 
2002-2003  (-)1 

Myyntiaikeet 
pienemmät 
kuin vuosina 
2002-2003  
(--)1 

Myyntiaikeet 
samat kuin vuo-
sina 2002-2003  
(0)1 

(ennakkohypoteesi) (kasvaa) (supistuu) (supistuu) (kasvaa) 

Kokonaistarjonta 
(myyntiä harkitsevien 
metsänomistajien mää-
rän perusteella) 

Supistuu 5-10 % vuosista 2002-
2003 (-) 

Supistuu 25 % vuosista 2002-
2003 (--) 

Epävarmuus 39 % aikeis-
taan epävarma 

35% aikeistaan 
epävarma 

56 % aikeistaan 
epävarma 

51 % aikeis-
taan epävar-
ma 

Hinnan vaikutus 
puunmyyntiaikei-
siin 

Puuta oltaisiin valmiita myymään 
yhtä paljon kuin vuosina 2002-
2003, jos puun hinta nousee 
muutaman prosentin syksyn 2003 
hintaa korkeammaksi. 

Puuta oltaisiin valmiita myymään 
yhtä paljon kuin vuosina 2002-
2003, jos puun hinta nousee 2-10 
%* syksyn 2003 hintaa korke-
ammaksi.** 

Plus ja miinus -merkkien selitys: +/- = kasvaa/vähenee hiukan; ++/-- = kas-
vaa/vähenee selvästi. 
1 Arvio perustuu lähinnä metsänomistajien aiempiin puun myynteihin ja myyntiaiko-
muksiin eri veromuodoissa.  
* Arviolta 6-7 %.  ** Todennäköisesti metsänomistajat vertaavat hintaa ennemmin 
vuoden 2005 hintatasoon kuin syksyn 2003 hintatasoon. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

Introduction 

 

Transition period of the Finnish forest taxation reform started in 1993 and 

expires at the end of 2005. Thereafter, all Finnish private forest owners 

(NIPF) will be taxed according to profits from timber sales. This study de-

scribes by survey methods NIPFs’ intentions to sell roundwood during the 

final years of the transition period (years 2004 to 2005) and the first years 

after that (years 2006 to 2007). Further, it discusses the volume of growing 

stock and sustainable drain of NIPFs in both site productivity taxation system 

and in taxation of profits from timber sales. 

 

Data 

 

The study was carried out as a mail survey in autumn 2003. The population 

consisted of forest sites of all Finnish NIPFs, heirs and communities with for-

estry fee obligation. The sample size was 2 000 forest sites. The number of 

acceptable replies totalled 880 accounting for 47 % of the final sample 

(i.e.1 880 forest sites). The average background of these forest owners is 

quite consistent with an average Finnish forest owner and accordingly, the 

sample can be regarded as representative. 

 

NIPFs’ intentions to sell in the final years of the transition period 

 

The results indicate that NIPFs in site productivity taxation are still quite rich 

in growing stock. In 2002 the forest volume of NIPFs in site productivity 

taxation equalled to the resources of NIPFs in profit taxation. Consequently, 

NIPFs in site productivity taxation have logging and sales possibilities also in 

the subsequent years of the transition period. 

 NIPFs’ views of the general development on the roundwood markets 

during the final and subsequent years of the transition period are mainly up 

to common expectations. Roundwood supply is expected to grow in the 

years 2004 to 2005 and decrease in the years 2006 to 2007 compared to the 

actual supply of the years 2002 and 2003. 
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 NIPFs’ own intentions to sell roundwood during 2004 to 2005 are 

slightly smaller than the actual sales during 2002 and 2003. Consequently, 

NIPFs’ own intentions do not give support to their general assessment of 

growing wood supply in the final years of the transition period. Sales inten-

tions of NIPFs in site productivity taxation are slightly increasing from the 

years 2002 and 2003 during 2004 and 2005. This means that the expected 

growth of supply from the sites in site productivity taxation will come true, 

but likely more moderately than anticipated. On the other hand, intentions of 

NIPFs in taxation of profits from timber sales imply to a reduced wood supply 

from the years 2002 to 2003.  In all, the results imply that wood supply in 

the final years of the transition period will not strengthen essentially. 

 The price of wood seems to have a strong impact on NIPFs’ wood supply 

regardless of the taxation system. If the price dropped by 2 to 10 per cent 

from the price level of autumn 2003, the supply would reduce to one third of 

the actual supply in the years 2002 and 2003. Respectively, a price increase 

of 11 to 20 per cent would encourage every second NIPF to sell wood, which 

would mean nearly a doubled supply compared to the years 2002 and 2003.  

In order to keep the wood supply during 2004 and 2005 same as in  the 

years 2002 and 2003, the price should increase by 3 to 5 percent from the 

autumn 2003 level. 

 

NIPFs’ intentions to sell after the final years of the transition period 

 

In the subsequent years of the transition period (years 2006 to 2007) the 

majority of NIPFs assess the wood supply to drop and prices to increase 

from the autumn 2003 level. NIPFs’ own sales intentions in 2006 to 2007 are 

strongly characterized by uncertainty. About every second NIPF could not tell 

without any information of the wood prices, whether he/she will sell wood in 

2006 and 2007 or not. The major part of the NIPFs with intentions to sell 

wood, were in taxation of profits from timber sales. According to the inten-

tions, the supply of NIPFs in profit taxation would grow after the transition 

period compared to the preceding time. Among NIPFs in site productivity 

taxation, the share of wood sellers would drop to a half of the final years of 

the transition period. As a whole, the wood supply would reduce by 20-25 % 

from the final years of the transition period, if assessed by NIPFs that are 

sure of their intentions to sell. Uncertain NIPFs may, however, change this 

assessment even considerably. 
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 NIPFs with plans to sell wood in the years 2006 to 2007 have expecta-

tions of rising wood prices. If wood prices were on the autumn 2003 level 

during 2006 and 2007, the wood supply would decrease to less than a half of 

the volume of the final years of the transition period. An increase in wood 

prices would grow the group of NIPFs with intentions to sell and decrease the 

number of NIPFs that are uncertain of their sales intentions and even those 

without any sales intentions. NIPFs in profit taxation would be willing to sell 

if wood prices increased by 2 to 10 per cent. The wood supply of NIPFs in 

site productivity taxation would stay same as in the final years of the transi-

tion period, if wood prices increased by 10 to 20 per cent. The total wood 

supply would stay on the level of the final years of the transition period by a 

price increase of about 10 per cent. 

 Regarding NIPFs’ long-term wood supply, interesting findings were 

made in an analysis describing NIPFs with sales intentions, without sales in-

tentions and with doubtful intentions by their backgrounds. Site productivity 

taxation was characteristic to NIPFs with intentions to sell in the final years 

of the taxation period. Respectively, taxation of profits from timber sales was 

typical to NIPFs with intentions not to sell. After the transition period the 

situation is contrary – NIPFs in profit taxation were sellers and NIPFs in site 

productivity taxation were not-sellers. 

 

Active, passive and uncertain NIPFs 

 

An interesting finding was also that there exist three forest owner groups 

differing in their wood selling behaviour, i.e. active, passive and uncertain 

forest owners. NIPFs in these groups behave in a certain way regardless of 

the chosen taxation system. NIPFs that were active wood suppliers intended 

to sell wood both in the final years and the subsequent years of the transi-

tion period. Respectively, passive NIPFs did not have any intentions to sell in 

either period. Uncertain NIPFs were uncertain regarding both periods.  

 

Conclusions 

 

In all, as to the years 2004 to 2007 the behaviour of NIPFs in different taxa-

tion systems seems to be in accordance with the general expectations. There 

are not any drastic changes to be expected on the wood market in the final 

years of the transition period: Wood supply is not going to grow strongly and 
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prices are not going to drop. NIPFs in site productivity taxation will increase 

their wood sales in the final years of the transition period, but quite moder-

ately. After the transition period their wood supply will decrease strongly as 

expected.  NIPFs in taxation of profits from timber sales seem to postpone 

their sales to the subsequent years of the transition period with rising price 

expectations. After the transition period, the wood supply of NIPFs in profit 

taxation will react to distinctly smaller price changes than those of NIPFs in 

site productivity taxation. 

 

Restrictions 

 

Although the NIPFs of this study represent quite well Finnish forest owners, 

it has to be kept in mind that there are always risks involved in surveys. The 

results of the study describe forest owners’ thoughts in the autumn 2003. 

Changes in the operation environment may change supply intentions and the 

relation of price to these intentions. Furthermore, estimates of price devel-

opment presented in this study should not be considered price prognoses. 

They describe the relationship of changes in wood supply to price. Besides 

changes in supply the price development is also influenced by changes in 

demand, which have not been discussed in this study. 
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Table NIPFs’ wood supply in the final and subsequent years of the 

transition period of the Finnish forest taxation reform com-

pared to the sales volumes of 2002 to 2003 and price level of 

the autumn 2003. (Finnish version of the table on page 65) 

 
Final years of the transi-

tion period 
2004-2005 

Subsequent years of the 
transition period 

2006-2007 

 

NIPFs in site 
productivity 
taxation 

NIPFs in 
taxation of 
profits from 
timber sales  

NIPFs in site 
productivity 
taxation 

NIPFs in 
taxation of 
profits from 
timber sales 

NIPFs’ own 
sales inten-
tions 
(27 % of NIPFs 
sold wood in 
2002-2003) 

Supply same 
as in 2002-
2003 or 
slightly in-
creasing 
(0/+)1 

Supply will 
decrease from 
2002-2003 
volumes (-)1 

Supply will 
decrease from 
2002-2003 
volumes (--)1 

Supply same 
as in 2002-
2003 (0)1 
 

(hypothesis) (increasing) (decreasing) (decreasing) (increasing) 

Total supply Decreases by 5-10 % from 
2002-2003 volumes (-) 

Decreases by 25 % from 2002-
2003 volumes (--) 

Uncertainty 39 % of NIPFs 
uncertain of 
intentions 

35% of NIPFs 
uncertain of 
intentions 

56 % of NIPFs 
uncertain of 
intentions 

51 % of 
NIPFs uncer-
tain of inten-
tions 

Effect of price 
on sales in-
tentions 

Wood supply would be same as 
in the years 2002-2003, if the 
wood prices increased by a few 
per cent over the price of au-
tumn 2003. 

Wood supply would be same as 
in the years 2002-2003, if the 
wood prices increased by 2-10 
%* over the price of autumn 
2003.** 

Explanation of symbols: +/- = grows/reduces slightly; ++/-- = grows/reduces dis-
tinctly 

1 The assessment is based mainly on NIPFs’ past wood sales and sales intentions in 
each taxation system.  
* Approximately 6-7 %. 
** NIPFs will likely compare the prices to the 2005 prices rather than to autumn 2003 
prices. 
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1.  TAUSTA  
 

 

1.1  Johdanto  
 

Suomessa astui vuoden 1993 alussa voimaan pääomaverouudistus, jossa 

kaikki tulot jaetaan pääoma- ja ansiotuloihin. Pääomatuloihin sovelletaan 

yhteistä suhteellista verokantaa. Vuonna 2004 verokanta oli 29 %, mutta 

laski seuraavana vuonna (2005) 28 prosenttiin. Vuoden 1993 verouudistuk-

sen yhteydessä myös metsäverojärjestelmä uusittiin: Puuston kasvuun pe-

rustuvasta pinta-alaperusteisesta järjestelmästä luovuttiin ja tilalle tuli puun 

myyntituloihin perustuva järjestelmä. Muutoksen taustalla vaikutti tarve 

kasvattaa metsätalouden veropohjaa, jotta pääomaverotukseen siirtyminen 

ei alentaisi metsätalouden verokertymää (Pesonen & Räsänen 1993; Tilli 

1993, 1992). 

 

Metsäverojärjestelmät 

Pinta-alaverotuksessa metsätalouden verotettava tulo määräytyy puuston 

kasvun perusteella lasketun tuoton mukaan. Tuoton määrittäminen perustuu 

verohallituksen kunnittain toimittamaan tilakohtaiseen metsämaan vero-

luokitukseen ja metsäntutkimuslaitoksen tekemiin valtakunnan metsien in-

ventointeihin. Inventoinneissa selvitetään puuston kasvu (m3/ha) veroluokit-

tain ja verokuutiometrin rakenne. Verokuutiometri muutetaan tuotoksi vero-

vuonna päättyneen ja sitä edeltäneen hakkuuvuoden keskikantohinnoin. 

Suurin osa metsätalouden menoista huomioidaan keskimääräisvähennyksen 

avulla. Lopullinen verotettava metsätalouden puhdas tulo saadaan, kun met-

sän puhtaasta tuotosta vähennetään tilakohtaiset vähennykset ja lisätään 

erotukseen hankintatyön arvo. Tämä tulo luetaan metsänomistajan ansiotu-

loihin ja sitä verotetaan metsänomistajan muiden ansiotulojen yhteydessä. 

Tässä verojärjestelmässä metsästä määritetään verotettavaa tuottoa, vaikka 

puuta ei myytäisikään. Toisaalta jos puuston hakkuista saatu tulo on suu-

rempi kuin verotettava tuotto, ei yli menevä osa kuulu verotuksen piiriin (Til-

li 1993).  

 Puun myyntitulojen verotusjärjestelmässä metsätalouden verotettava 

tulo on puun myynnistä saadun nettotulon suuruinen. Puunmyyntituloiksi 

luetaan puutavaran ja metsän hakkuuoikeuden luovutuksesta saadut tulot, 

puutavaran oman käytön kantoraha-arvo sekä saadut vahinko- ja vakuutus-
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korvaukset. Metsätulon hankkimiseen kohdistuvat menot ovat täysimääräi-

sesti vähennyskelpoisia. Lisäksi metsän hankintahinta on osittain vähennys-

kelpoinen (metsävähennys). Menovarauksen avulla metsänomistaja voi jak-

sottaa metsätaloudesta saamaansa pääomatuloa usealle vuodelle (Pesonen 

& Räsänen 1993). 

 

Siirtymäkauden verovalinnat 

Puunmyyntitulojen verotukseen siirtymiseen varattiin metsänomistajille 13 

vuoden siirtymäaika. Vuoden 1993 alussa metsänomistajat saivat valita, siir-

tyvätkö he suoraan uuden järjestelmän piiriin vai jäävätkö siirtymäkaudeksi 

pinta-alaverotukseen. Valittua verojärjestelmää ei ole ollut mahdollista vaih-

taa kesken siirtymäkauden. Valitsemalla pinta-alaverotuksen siirtymäkau-

deksi metsänomistaja sai mahdollisuuden hakata jo kertaalleen verotetut 

puustot ilman myyntitulosta maksettavaa veroa ennen siirtymäkauden lop-

pua. Tämä on hyödyttänyt varsinkin niitä metsänomistajia, joilla on ollut 

runsaasti hakkuumahdollisuuksia käyttämättä. Vuoden 2006 alusta kaikki 

metsänomistajat siirtyvät puun myyntitulojen verotukseen. 

 Puun myyntitulojen verotukseen siirtyi noin kaksi kolmasosaa metsän-

omistajista. Näiden metsänomistajien osuus yksityismetsien pinta-alasta 

vastasi noin 62 prosenttia. Pinta-alaverotukseen jääneiden metsänomistajien 

osuus oli 34 prosenttia yksityismetsänomistajista, mutta 38 prosenttia yksi-

tyismetsien pinta-alasta. Pinta-alaverotuksen valinneiden metsänomistajien 

metsät olivat paitsi keskimääräistä suurempia myös runsaspuustoisempia. 

Niiden osuudeksi yksityismetsien hakkuumahdollisuuksista arvioitiin siirty-

mäkauden alussa noin 40-45 prosenttia (Metsätilastotiedote 626). 

 

 

1.2  Arviot siirtymävaiheen vaikutuksista puun tarjontaan 
muissa tutkimuksissa 

 

Siirtymävaihetta on kestänyt jo runsaat kymmenen vuotta. Tänä aikana siir-

tymävaiheen vaikutuksista puun tarjontaan on esitetty erilaisia arvioita. 

Ovaskainen ym. (1992) selvittivät tutkimuksessaan metsäverojärjestelmän 

muutoksen vaikutuksia siirtymäkauden eri vaiheissa. Puunmyyntejä tarkas-

tellaan tutkimuksessa sekä teoreettisista lähtökohdista että metsänomistajil-

ta kerätyn kyselyaineiston pohjalta. Tutkimuksessa veromuutoksen ei arvioi-

tu erityisesti vaikuttavan pinta-alaverotuksen valinneiden metsänomistajien 
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puunmyynteihin siirtymäkauden alkuvaiheessa, mutta myyntien arvioitiin 

vahvistuvan tasaisesti siirtymäkauden loppua kohden. Siirtymäkauden jäl-

keisinä alkuvuosina puunmyyntien arvioitiin heikkenevän pinta-

alaverotuksen valinneilla metsänomistajilla. Myyntiverotukseen heti siirty-

neiden puunmyyntien arvioitiin tutkimuksessa heikkenevän siirtymäkauden 

alussa ja normalisoituvan asteittain.  

 Pesonen ja Räsänen ovat tarkastelleet tutkimuksissaan (1993, 1994) 

muun muassa siirtymävaiheen verovalintojen järkevyyttä yksittäisen tilan 

kannalta, yksityismetsänomistajien toteutuneita metsäverovalintoja sekä 

metsänomistajien metsäverovalinnan vaikutusta metsätalouden kannatta-

vuuteen 13 vuoden siirtymävaiheen aikana. Puun tarjontaan metsäverouu-

distuksen arvioitiin vaikuttavan siten, että tarjonta kasvaa siirtymävaiheen 

aikana pinta-alaverollisten realisoidessa hakkuusäästöjään. Puunmyyntitulo-

jen verotuksen piiriin heti siirtyneiden metsänomistajien puuntarjontaan 

metsäveromuutoksella ei arvioitu olevan kovin suurta merkitystä siirtymä-

vaiheen aikana.  

 Ovaskaisen ja Ripatin tutkimuksessa (1998) on selvitetty siirtymäajan 

veromuodon valintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä muutostilanteen vaikutuk-

sia puunmyyntikäyttäytymiseen siirtymäkauden alkuvuosina. Tutkimuksessa 

esitettiin myös arvioita puun tarjonnasta siirtymäkauden lopulla ja siirtymä-

kauden päätymistä seuraavina alkuvuosina (Taulukko 1). Tutkimus perustui 

Kaakkois-Suomesta koottuun seuranta-aineistoon vuosilta 1986, 1991 ja 

1996. Tutkimuksessa havaittiin, että siirtymävaiheen alkuvuosina myyntive-

rotettujen myyntimäärät olivat keskimäärin entistä tasoa. Pinta-

alaverotuksen valinneiden myyntimäärien sen sijaan havaittiin lisääntyneen 

muutoksen jälkeen dramaattisesti. Siirtymäkauden loppupuolella puunmyyn-

tien arvioitiin jatkuvan vilkkaana, erityisesti pinta-alaverotukseen jääneiltä 

tiloilta. Siirtymäkauden päätyttyä pinta-alaverotukseen jääneiden tilojen 

puuntarjonnan arveltiin heikkenevän joksikin aikaa. Myyntiverotukseen heti 

siirtyneiden puunmyyntikäyttäytyminen muotoutuu tutkimuksen mukaan 

pinta-alaverotilojen tarjonnan vaihteluista aiheutuvien hintavaikutusten ja 

hintaodotusten kautta. Tutkimuksessa arvioidut tarjontavaikutukset poikke-

sivat jonkin verran aiemmin esitellyistä Ovaskaisen ym. (1992) arvioista: 

Ovaskainen ja Ripatti arvioivat kokonaistarjonnan vahvistuvan sekä siirty-

mäkauden alkuvuosina että keski- ja jälkivaiheessa. Ovaskainen ym. puoles-

taan arvioivat tarjonnan heikkenevän aivan siirtymäkauden alussa. Jälkiosan 

tarjonnasta aikaisemmassa tutkimuksessa ei esitetty arviota lainkaan. 
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Taulukko 1.  Veromuodon muutoksen odotetut tarjontavaikutukset eri ai-

kajänteillä. 

 
Aikajänne Pinta-

alaverotuksen 
valinneet 

Myyntiverotukseen 
heti siirtyneet 

Kokonaistarjonta 

Ennakointivaihe 
ennen siirtymä-
kautta 

ei suoraa vaiku-
tusta  

vahvistuu (veroton 
realisointi-
mahdollisuus) 

vahvistuu het-
kellisesti 

Siirtymäkauden 
ensivuodet 

vahvistava (uu-
distusalojen 
verovapaus, 
veroton rea-
lisointimahdolli-
suus) 

tilapäisesti supista-
va (ennakointi-
myynnit, ’totuttelu-
vaihe’); normalisoi-
tuu pian 

vahvistava 

Siirtymäkauden 
keski- ja jäl-
kiosa 

vahvistava (ve-
roton realisoin-
timahdollisuus) 

ei suoraa vaikutus-
ta, jatkuu normaali-
tasolla 

vahvistava 

Alkuvuodet siir-
tymäkauden 
jälkeen 

tilapäisesti su-
pistava (ennak-
komyynnit, tila-
päisen kannus-
tinvaikutuksen 
poistuminen) 

ei suoraa vaikutusta tilapäisesti su-
pistava 

 

 

Metsäverotusta ja sen vaikutuksia on käsitelty myös yleisemmällä tasolla eri 

tutkimuksissa: Tilli (1992) on selvittänyt tutkimuksessaan metsäverotuksen 

tasoa 1980-luvulla ja arvioinut verotuksen tason kehittymistä 1990-luvulla. 

Tilli (1993) on myös arvioinut  metsäverotuksen muutoksen vaikutuksia eri 

yritysmuodoissa toimivien maatilatalouden harjoittajien verotukseen ja vero-

rasitukseen. Ovaskainen (1992) on selvittänyt teoreettisella tasolla eri met-

säverojärjestelmien vaikutuksia ja suhteellista tehokkuutta. Ollikaisen tutki-

muksessa (1996) analysoitiin metsäverotuksen vaikutusta yksityismetsän-

omistajien lyhyen aikavälin puun tarjontaan.  
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1.3  Puun tarjonnan ja käytön kehitys 1990-luvun lopulla 
  

Ennakko-oletuksena metsäverojärjestelmän muutoksen vaikutuksista on siis 

ollut, että siirtymävaiheen aikana puun tarjonta vahvistuu ja siirtymäkauden 

jälkeisinä alkuvuosina tilapäisesti supistuu. Taustalla on ollut oletus siitä, 

että pinta-alaverotukseen jääneet metsänomistajat lisäävät puun tarjontaa 

siirtymäkauden aikana ja vähentävät hakkuitaan joksikin aikaa siirtymäkau-

den jälkeen.  

 Siirtymäkauden alussa ja keskivaiheilla pinta-alaverotuksen valinneiden 

metsänomistajien puun tarjonta onkin selvästi kasvanut suhteessa siirtymä-

kautta edeltäneeseen aikaan. Puun myyntitulojen verotukseen välittömästi 

siirtyneiden metsänomistajien hakkuut ovat sen sijaan pysyneet siirtymä-

kaudella sitä edeltäneellä tasolla. Kokonaisuudessaan puun tarjonta yksi-

tyismetsistä on vahvistunut selvästi 1990-luvulla. 

 Myös puun kysyntä on lisääntynyt runsaasti 1990-luvulla. Metsävero-

tuksen siirtymäkautta edeltäneinä vuosina 1990-1992 kotimaisen puun käyt-

tö oli keskimäärin 42 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuosina 1998-2000 

määrä oli jo keskimäärin 57 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kysynnän 

kasvu on kohdistunut erityisesti tukkipuuhun, jonka käyttö on vastaavana 

ajanjaksona kasvanut noin 10 miljoonalla kuutiometrillä. Kotimaisen kuitu-

puun käyttö on kasvanut noin viidellä miljoonalla kuutiometrillä. Tuontipuun 

käyttö on yli kaksinkertaistunut noin kuudesta miljoonasta kuutiometristä 

lähes 13 miljoonaan kuutiometriin. 

 Verotuksen siirtymäkautta on vielä jäljellä vuoden 2005 loppuun saak-

ka. Puumarkkinoiden tulevan kehityksen ennustamisen kannalta olisi tärkeää 

arvioida, miten eri verojärjestelmissä olevat metsänomistajat aikovat myydä 

puuta siirtymäkauden loppuvuosina ja sen jälkeen. Onko pinta-

alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla vielä merkittäviä puun myyn-

tiaikomuksia siirtymäkauden loppuvuosina ja aikovatko pinta-alaverotetut 

metsänomistajat vähentää tarjontaansa siirtymäkauden jälkeen? Vastaavasti 

siirtävätkö puun myyntitulojen verotuksessa olevat metsänomistajat puun 

hinnan nousun toivossa myyntejään siirtymäkauden jälkeiselle ajalle? 

 Kolmen suuren puunostajan ostotilastojen mukaan pinta-alaverotettujen 

metsänomistajien puun myynneissä oli laskeva kehitys vuosina 1997-2002: 

Vuonna 1997 näiden metsänomistajien osuus oli 56 prosenttia (noin 20 milj. 

m3) yritysten ostamasta puumäärästä. Vuonna 2002 osuus oli laskenut 52 

prosenttiin (noin 18 milj. m3) (Metsätilastotiedote 626, 682). Vuonna 2003 
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pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien osuus yksityismetsien puun 

myynneistä nousi 62 prosenttiin (Metsätilastotiedote 715). Absoluuttisissa 

myyntimäärissä nousua oli vain puoli miljoonaa kuutiometriä (noin 18,5 milj. 

m3). Ostotilastojen mukaan pinta-alaverotettujen metsänomistajien tarjon-

nan voimakasta lisäystä siirtymäkauden loppuvuosina ei ainakaan vuonna 

2003 ollut havaittavissa.  

 Puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien osuus yksi-

tyismetsistä ostetusta puusta on noussut vuoden 1997 noin 44 prosentista 

vuoden 2002 noin 48 prosenttiin (Metsätilastotiedote 682). Vuonna 2003 

puun myyntitulojen verotuksessa olevien osuus laski 38 prosenttiin. Lasku 

voi merkitä sitä, että puun tarjontaa ollaan vähentämässä siirtymäkauden 

loppuvuosina ja myyntejä siirretään siirtymäkauden jälkeiselle ajalle. Toi-

saalta puun hinta laski vuonna 2003 ja se voi olla merkittävämpi syy tarjon-

nan laskulle kuin tietoinen valinta siirtää puun myyntejä vuoden 2005 jälkei-

selle ajalle.  

 Metsänomistajien myyntiaikomuksista siirtymäkauden lopulla ja siirty-

mäkauden jälkeen tarvitaan tietoa, mikäli puumarkkinoiden kehitystä ja raa-

kapuun saatavuutta halutaan ennakoida. Joitakin tutkimustietoon perustuvia 

arvioita metsänomistajien puuntarjonnasta verojärjestelmän siirtymävai-

heessa on tehty. Nämä arviot perustuvat kuitenkin useamman vuoden takai-

seen aineistoon ja tilanteeseen. Näiden tutkimusten perusteella muodostettu 

oletus on, että pinta-alaverotuksessa olleiden metsänomistajien puun tarjon-

ta laskee joksikin aikaa siirtymäkauden jälkeen. Alenemisen kestosta tai 

voimakkuudesta ei kuitenkaan ole arvioita. 

 

 

1.4   Tavoitteet  
 

Tutkimuksen tarkoituksena on kyselytutkimuksella selvittää metsänomistaji-

en puunmyyntiaikomuksia metsäverojärjestelmän siirtymäkauden loppuvuo-

sina 2004-2005 sekä siirtymäkauden jälkeisenä aikana (vuodet 2006-2007).  

 Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin täsmennettyihin kysy-

myksiin: 

1 Millaisia odotuksia ja käsityksiä metsänomistajilla on puumarkkinoiden 

yleisestä kehityksestä ja muiden metsänomistajien toiminnasta metsäve-

rotuksen siirtymäkauden lopulla ja sen jälkeen? 
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2 Millaiset ovat pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien omat 

puunmyyntiaikomukset metsäverotuksen siirtymäkauden lopulla (vuodet 

2004-2005) ja siirtymäkauden jälkeen (vuodet 2006-2007)?  

3 Millaiset ovat puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien 

omat puunmyyntiaikomukset metsäverotuksen siirtymäkauden lopulla 

(vuodet 2004-2005) ja siirtymäkauden jälkeen (vuodet 2006-2007)?  

4 Millaiset taustatekijät selittävät metsänomistajien puu myyntiaikomuksia 

vuosina 2004-2007? 

5 Millaiset ovat pinta-alaverotuksessa ja puun myyntitulojen verotuksessa 

olevien metsänomistajien puuvarat ja hakkuumahdollisuudet siirtymä-

kauden lopulla? 
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2.  METSÄNOMISTAJIEN PUUN TARJONTAAN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

2.1  Päätöksentekoprosessin teoriaa 
 

Yksilön käyttäytymistä valintatilanteissa voidaan tarkastella päätöksenteko-

prosessimallin avulla. Kuluttajien päätöksentekoa kuvaavissa malleissa pro-

sessin lähtökohtana on päätösongelman havaitseminen ja prosessi päättyy 

jonkin vaihtoehdon valintaan. Kuluttajan päätöksentekoprosessia kuvaavat 

mallit perustuvat usein käyttäytymistieteellisiin teorioihin, joten niitä voidaan 

soveltaa monenlaisiin  päätöksentekotilanteisiin. Yksinkertaisimmillaan pää-

töksenteon voidaan nähdä etenevän seuraavasti (Blackwell ym. 2001): 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.   Kuluttajan päätöksenteon eteneminen. 

 

 

Kuluttajan päätöksentekoprosessia voidaan kuvata myös Blackwell-Miniard-

Engelin mallilla (2001). Malli kuvaa ensisijaisesti kuluttajan ostopäätöksen 

muodostumisen eri vaiheita, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin pää-

töksentekotilanteisiin. Lähtökohtana päätöksentekoprosessissa on tarpeen 

tai ongelman syntyminen ja sen tiedostaminen. Tarpeen tiedostaminen joh-

taa tiedon etsintään ja eri vaihtoehtojen arviointiin. Tiedon prosessointi ta-

pahtuu muistiyksikössä, johon on tallentunut myös aikaisempien prosessien 

tieto. Päätöksentekoprosessiin liittyvät kiinteästi myös yksilön sisäiset vai-

kuttimet kuten persoonallisuus, asenteet, tiedot ja kokemukset sekä ulkoiset 

vaikutteet, joita ovat esimerkiksi demografiset ja sosiaaliset tekijät. (Kuvio 

2). 
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Lähde: Blackwell, Miniard, Engel (2001) 

 

Kuvio 2.  Kuluttajan päätöksentekoprosessin malli. 

 

 

Asenteet 

Ihmisen käyttäytymistä pyritään yleisesti kuvaamaan ja selittämään asen-

teiden avulla. Myös edellä kuvatussa päätöksentekomallissa asenteet ovat 

keskeisessä osassa. Sosiaalitieteissä asenne määritellään monin tavoin. Kes-

keistä kaikissa määritelmissä on asenteeseen sisältyvä käyttäytymistaipu-

mus. Asenne ei siis ole käyttäytymistä, vaan valmiutta käyttäytyä tietyllä 

tavalla tietyissä tilanteissa.  

 Huomionarvoinen piirre asenteissa on niiden motivointivaikutus: Asen-

teet eivät ole pelkästään aikaisempien kokemuksien tuottama tulos, vaan ne 

motivoivat ja ohjaavat käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Tärkeä piirre asen-

teissa on myös niiden pysyvyys. Asenteiden luonteesta riippuen ne voivat 

pysyä muuttumattomina vuosikausia, jopa kymmeniä vuosia. Lisääntyvässä 

määrin on myös alettu korostaa asenteiden arvioivaa luonnetta. Asenne 

nähdään ihmisen taipumuksena reagoida tiettyihin kohteisiin myönteisesti tai 

kielteisesti. Asenteita tutkimalla voidaan siis tehdä päätelmiä siitä, kuinka 

ihmiset todennäköisesti käyttäytyvät tietyissä tilanteissa. Asenteiden perus-

teella ei kuitenkaan voi ennustaa tulevaa käyttäytymistä (Oskamp 1991). 

ASENNE
TIETO
KOKEMUS

MUISTI

Huomio

Omaksu-
minen

Hyväksyntä

Taltiointi

PERSOONALLISUUS

ULKOISET 
VAIKUTTEET

Demografiset
Sosiaaliset
Fyysiset

Ongelman 
tiedostus

Vaihtoehtojen 
etsintä ja arviointi

Prosessin
tulos

Alttius

Ärsyke

ASENNE
TIETO
KOKEMUS

MUISTI

Huomio

Omaksu-
minen

Hyväksyntä

Taltiointi

PERSOONALLISUUS

ULKOISET 
VAIKUTTEET

Demografiset
Sosiaaliset
Fyysiset

Ongelman 
tiedostus

Vaihtoehtojen 
etsintä ja arviointi

Prosessin
tulos

Alttius

Ärsyke



 21

2.2   Puun myyntiin vaikuttavat tekijät 
 

Metsänomistajien puunmyyntiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa markkina-

tekijöihin ja omistajakohtaisiin tekijöihin. Markkinatekijöistä merkittävin on 

kantohinta: Kantohintojen nousu lisää ja lasku vähentää puun tarjontaa. 

Kantohinnan vaikutus on kuitenkin lyhytkestoista. Omistajakohtaiset tekijät 

liittyvät joko metsänomistajaan itseensä tai hänen metsätilaansa. Metsän-

omistajaan itseensä liittyvistä tekijöistä voimakkain vaikutus on iällä: Kun 

metsänomistajan ikä nousee, puunmyynnit pienenevät. Tilakohtaisista teki-

jöistä merkittävin on puuvaranto. Puuvarannon vaikutus näkyy siten, että 

hakkuumahdollisuuksien kasvu lisää puunmyyntiä. Metsätalouden ulkopuoli-

silla tuloilla on havaittu olevan puunmyyntejä vähentävä vaikutus, kun taas 

varallisuuden kasvu lisää tutkimusten mukaan puun myyntejä. Taustalla on 

ajatus, että tulo-odotusten noustessa metsänomistajalla on vähemmän tar-

vetta säästää puustoa tulevan maksuvalmiutensa turvaamiseksi. (Kuuluvai-

nen & Ovaskainen 1994; Karppinen 1985; Järveläinen 1983).   

 Merkittävästi metsänomistajien puunmyyntipäätökseen on havaittu vai-

kuttavan myös rahan tarve sekä metsänhoidolliset syyt. Rahan tarve on 

useammin motivaationa maatilametsänomistajilla kuin metsätilanomistajilla. 

Metsätilanomistajilla puolestaan metsänhoidolliset syyt ovat useammin 

puunmyynnin taustalla (Karppinen 1985; Järveläinen 1983). Ollonqvist  ja 

Heikkinen (1995) ovatkin ryhmitelleet metsänomistajat myyntimotiivien mu-

kaan kolmeen ryhmään: metsänhoidolliset, tulotavoitteiset ja puukaupalliset 

metsänomistajat. Metsänhoidolliseen ryhmään kuuluvat metsänomistajat 

myyvät puuta ensisijaisesti metsänhoidollisen tarpeen mukaan. Metsänhoi-

dollinen tarve vaikuttaa sekä myyntiajankohdan valintaan että myytyyn 

puumäärään. Tulotavoitteisilla metsänomistajilla vaikuttaa rahantarve sekä 

pitkällä että lyhyellä aikavälillä myyntiajankohtaan. Rahantarve vaikuttaa 

myös puuerän suuruuteen. Puukaupallisesti orientoituneet metsänomistajat 

ovat keskimääräistä nuorempia ja myyvät puuta säännöllisesti. Tässä ryh-

mässä kantohinnan merkitys on puunmyyntipäätöksessä suurempi kuin 

muissa ryhmissä ja puukauppa pyritään ajoittamaan huippuhinnan mukaan. 

 Muita aktiivisempi ammattiryhmä puukaupassa ovat maatalousyrittäjät. 

Osin tämän taustalla vaikuttaa se, että maatalousyrittäjien metsälöt ovat 

keskimäärin suurempia kuin muissa ammattiryhmissä. Maatalousyrittäjien 

puukauppa-aktiivisuus heijastuu myös siinä, että maaseudulla asuvat met-

sänomistajat tekevät puukauppoja yleisemmin kuin taajamissa ja kaupun-
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geissa asuvat. Sukupuolen mukaan puunmyyntikäyttäytyminen eroaa siten, 

että miehet tekevät puukauppoja yleisemmin kuin naiset. Kun tila on peri-

kunnan omistuksessa, puuta myydään yleensä harvemmin kuin perhemetsä-

löiltä. Hakkuumahdollisuuksien käytön on havaittu myös vähenevän, kun 

metsälöiden omistusaika pitenee ja pienten (5-10 ha) metsälöiden määrä 

kasvaa. Metsäalan koulutuksen lisääntyminen sekä neuvonnan käyttö puo-

lestaan kasvattavat hakkuumahdollisuuksien käyttöä. (Karppinen et al. 

2002; Karppinen & Hänninen 1990).  

 Metsänomistukseen liittyvät metsänomistajien tavoitteet vaikuttavat 

myös puunmyyntiaktiivisuuteen. Metsänomistajat voidaan jakaa näiden ta-

voitteiden perusteella neljään ryhmään: monitavoitteiset, virkistyskäyttäjät, 

metsästä elävät ja taloudellista turvaa korostavat. Monitavoitteisilla metsän-

omistajilla metsänomistuksessa tärkeitä tavoitteita ovat sekä oman metsän 

tarjoamat taloudelliset hyödyt että aineettomat tavoitteet. Monitavoitteisten 

metsänomistajien on havaittu olevan puunmyynneissään muita ryhmiä aktii-

visempia (Karppinen 2000; Karppinen ym. 2002). 

 

 

2.3   Puunmyyntiaikomusten kuvaaminen  
 

Kuluttajan päätöksentekoprosessiin liittyvän teorian (Blackwell ym. 2001) 

sekä metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä selvittäneiden aiempien 

tutkimusten perusteella laadittiin teoreettinen viitekehys ohjaamaan tutki-

muksen kulkua. Viitekehys on esitetty kuviossa 3.  
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Kuvio 3.    Tutkimusta ohjaava teoreettinen viitekehys 

 

 

Tässä tutkimuksessa metsänomistajan puunmyyntien taustalla vaikuttavista 

tekijöistä erityisen mielenkiinnon kohteena on metsäverojärjestelmän siirty-

mäkaudeksi valittu verojärjestelmä. Tähän liittyen hakkuumahdollisuudet 

ovat myös keskeinen tarkasteltava taustatekijä.  

 Markkinatekijöistä tarkastellaan puun hinnan vaikutusta myyntiaiko-

muksiin. Lisäksi tarkastellaan metsänomistajaan liittyviä taustatekijöitä sekä 

metsänomistukseen liittyvä tavoitteita ja arvoja. 

 Viitekehyksen sisältämien käsitteiden mittaamiseksi ne muutettiin konk-

reettisiksi kysymyksiksi. Kysymysten pohjalta laadittiin kysymyslomake (Lii-

te 1). 
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3.  AINEISTO JA TOTEUTUS 
 

 

3.1  Perusjoukko ja otos 
 

Perusjoukon muodostivat kaikki metsänhoitomaksua maksavat yksityiset 

metsänomistajat sekä perikunnat ja yhteisöt Suomessa, yhteensä 259 044 

metsänomistajaa. Perusjoukkoon eivät kuuluneet metsänhoitomaksusta va-

pautetut, eivätkä alle 5 hehtaarin metsätilat. 

 Osoitelähteenä käytettiin Maaseudun Tulevaisuus –lehden osoiterekiste-

riä, jonka mukaan lehden metsänomistajanumero postitetaan. Rekisterin 

osoitteisto on koottu metsänomistajaliitoilta. Otos poimittiin rekisteristä sys-

temaattisella satunnaisotannalla metsänhoitoyhdistyksen jäsenmäärän mu-

kaan painotettuna. Otoksen suuruus oli 2 000 metsänomistajaa.  

 

 

3.2  Aineiston hankinta 
 

Ennen varsinaista kyselyä otoksesta poimittiin systemaattisella sa-

tunaisotannalla 50 metsänomistajan otos lomakkeen testaamiseksi. Näille 

metsänomistajille postitettiin kyselylomakkeet syyskuussa 2003. Kyselyn 

palautti asianmukaisesti täytettynä 22 metsänomistajaa. Näiden vastausten 

perusteella lomaketta muokattiin kysymysten selkiyttämiseksi. Tällä pyrittiin 

lisäämään metsänomistajien vastausaktiivisuutta ja parantamaan tulosten 

tulkittavuutta.  

 Aineisto kerättiin otokseen arvotuille metsänomistajille kohdistetulla 

postikyselyllä lokakuussa 2003. Näitä metsänomistajia oli yhteensä 1 950. 

Testikyselyyn valitut metsänomistajat olivat tämän postituksen ulkopuolella. 

Hyväksyttyjä vastauksia kyselyyn saatiin 880 kappaletta. Otokseen valituista 

metsänomistajista 43 jäi tavoittamatta osoitteen muuttumisen tai muun 

syyn vuoksi. 26 kyselylomakkeen saajaa oli luopunut metsänomistuksesta. 

Lopulliseksi otoskooksi muodostui siten 1 881 metsänomistajaa ja kyselyn 

vastausprosentiksi 47 %. 
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3.3  Postikyselyn kato 
 

Vastaamatta jättäneiden metsänomistajien taustapiirteitä ja syitä vastaa-

matta jättämiseen selvitettiin puhelinhaastatteluin marraskuussa 2003. Tä-

hän haastatteluun poimittiin vastaamatta jättäneistä 50 metsänomistajaa 

systemaattisella satunnaisotannalla. Valituista metsänomistajista tavoitettiin 

30. Haastatteluissa heiltä kysyttiin keskeiset omistajaa ja tilaa koskevat 

taustatiedot sekä puunmyyntejä koskevat keskeiset tiedot. Lisäksi heiltä tie-

dusteltiin syitä siihen, miksi kyselyyn ei oltu vastattu. Yleisimpiä syitä tähän 

olivat kiire, kiinnostuksen puute, vaikeaksi koettu lomake, metsänomistaja ei 

osannut vastata, kyselyn saapumista ei havaittu tai ei haluttu vastata. 

 Suoritetussa vertailussa kyselyyn vastanneiden ja vastaamatta jättänei-

den metsänomistajien välillä ei esiintynyt juurikaan eroja (χ2-testi). Naiset 

olivat kuitenkin vähemmän edustettuna katoanalyysissä kuin varsinaisessa 

aineistossa. Tilalla asuminen sekä keskimääräinen metsäalan koko poikkesi-

vat myös vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden välillä. Taustapiirteiden 

vertailu on esitetty liitteen 2 taulukossa 25. 

 

 

3.4  Metsänomistajien taustapiirteet 
 

Metsänomistajat 

Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien keski-ikä oli lähes 60 vuotta. Nai-

sia metsänomistajista oli noin neljännes. Ammattiaseman mukaan eniten 

edustettuina olivat eläkeläiset. Maa- ja metsätalousyrittäjiä vastaajista oli 

noin joka viides. Metsänomistajien koulutustaso oli keskimäärin melko alhai-

nen (Taulukko 2). Metsänomistajat poikkesivat vertailuaineiston metsän-

omistajista (Karppinen ym. 2002) selkeimmin korkeamman keski-iän ja elä-

keläisten suuremman osuuden suhteen. Aineistojen keruun välillä on kuiten-

kin neljä vuotta ja poikkeamat ovat oletetun kehityksen suuntaisia. 

 



 26

Taulukko 2.    Metsänomistajiin liittyvät taustapiirteet 

 
Tutkimusaineisto Koko maa kes-

kim1. 
 

% metsänomistajista / tiloista 
Ikä, keskimäärin        59 v 57 v 
Sukupuoli 

Mies 
Nainen 

 
74  
26  

100  

 
76  
24  

100  
Peruskoulutus 

Kansa- tai kansalaiskoulu 
Keskikoulu 
Peruskoulu 
Ylioppilastutkinto 

 
62  
12  
11  
15  
100  

 
65  
13  
7  

15  
100  

Ammattikoulutus 
 Ei tutkintoa 
 Koulutaso (esim. ammatti-
koulu) 
 Opistotaso 
 Akateeminen 

 
42  
 

27  
21  
10  

100  

 
45  
 

29  
17  
9  

100  
Ammattiasema 

Palkansaaja 
Maa/metsätalousyrittäjä 
Muu itsenäinen yrittäjä 
Eläkeläinen 
Muu 

 
29  
19  
6  
43  
3  

100  

 
30  
22  
6  
37  
5  

100  

 

 

Metsänomistajista reilusti yli puolet asui maaseudulla ja noin joka toinen 

metsätilansa yhteydessä. Metsätilan sijaintikunnan ulkopuolella asui joka 

kolmas metsänomistaja. Noin joka kymmenes metsänomistaja asui yli 

100 000 asukkaan kaupungeissa. Valtaosa vastaajista oli kuitenkin joko lap-

suudessaan tai nuoruudessaan asunut maaseudulla (Taulukko 3).  

 

                                                           
1 Karppinen et al. 2002. Suomalainen metsänomistaja 2000. Aineisto kerätty vuonna 
1999. 
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Taulukko 3.    Metsänomistajien asumiseen liittyvät taustapiirteet. 

 
Tutkimusaineis-
to 

Koko maa kes-
kim2. 

 

% metsänomistajista / tiloista 
Asuminen tilalla 

Vakinaisesti tilalla 
Muualla tilan sijaintikunnassa 
Tilan sijaintikunnan ulkopuo-
lella yht. 

 
samassa maakunnassa

              eri maakunnassa

 
49  
19  
 

32  
100   

                    14 
                    18 

 
50  
17  
 

33  
100  

 
 

Asuinympäristö nykyisin 
Maaseutu  
Taajama / pieni kaupunki 
Kaupunki 20 000 – 100 000 
asukasta 
Kaupunki yli 100 000 asukas-
ta   

 
60  
18  
 

13  
 

   9  
100  

 
63  
18  
 

12  
 

   7  
100  

Asuinympäristö lapsuudessa/ nuo-
ruudessa 

Maaseutu  
Taajama / pieni kaupunki   
Kaupunki 20 000 – 100 000 
asukasta 
Kaupunki yli 100 000 asukas-
ta   

 
 

91  
  5  
 

  2  
 

  2  
100  

 

Asuinpaikan etäisyys metsätilasta 
keskimäärin 

 
110 km 

 
125 km 

 

 

Metsätilat 

Perheomistus oli kuvaavaa metsätiloille. Näiden tilojen osuus vastasi koko 

maan keskimäärää. Tiloista joka kolmas oli saatu perintönä ja keskimääräi-

nen omistusaika oli 23 vuotta. Pinta-alaltaan tilat olivat keskimäärin suu-

rempia kuin koko maan tilat keskimäärin. Puunmyyntitulojen verotuksen pii-

riin tiloista kuului runsas puolet. Pinta-alaverotuksen piiriin kuuluvat met-

sänomistajat ovat siten tutkimusaineistossa edustettuna suuremmalla osuu-

della kuin koko metsänomistajakunnassa. Voimassa oleva metsäsuunnitelma 

oli noin joka toisella tilalla (Taulukko 4). 

                                                           
2 Karppinen et al. 2002. Suomalainen metsänomistaja 2000. Aineisto kerätty vuonna 
1999. 
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Taulukko 4.    Metsätiloihin liittyvät taustapiirteet. 

 
Tutkimusai-
neisto 

Koko maa 
keskim3. 

 

% metsänomistajista / tiloista 
Tilan hallintatapa 

Perheomistus 
yksi henkilö

puolison / lasten kanssa
Yhtymä 
Perikunta 

 
75  

             45  
            30  

9  
16  
100  

 
75  
 
 

11  
14  
100  

Yhtymässä jäseniä keskimäärin  
Perikunnassa jäseniä keskimäärin 

3,0 kpl 
4,1 kpl 

3,3 kpl 
4,3 kpl 

Tilan saanto 
Perintö tai perikunta 
Osto vanhemmilta tai sukulaisilta 
Osto vapailta markkinoilta 
Muu saanto   

 
44  
40  
9  
7  

100  

 
48  
39  
13  
 

100  
Tilan hallinta-aika, keskimäärin 23 vuotta 20 vuotta 

Tilalla vietetty aika vuodessa (tilan ul-
kopuolella asuvat), keskimäärin 

 
45 päivää/vuosi 

 

Metsäpinta-ala, keskimäärin hehtaaria 43,5 ha 37 ha 

Peltopinta-ala, keskimäärin ha 13 ha 13 ha 

Metsän verotusmuoto 
Pinta-alaverotus 
Puunmyyntitulojen verotus  
Ei osaa sanoa 

 
43  
56  
1  

100  

 
34  

66  
 

100  
Tilalla voimassa oleva metsäsuunnitel-
ma 

  Kyllä 
Ei  
Ei osaa sanoa   

 
 

53  
41  
6  

100  

 
 

48  
52  

 
100  

Kokonaispuusto keskimäärin m3 4 619 m3  

Hakkuukypsä puusto keskimäärin m3 1 495 m3  

Metsänomistus muissa kunnissa 
Kyllä 
Ei 

 
13  
87  

100  

 

 

 

                                                           
3 Karppinen et al. 2002. Suomalainen metsänomistaja 2000. Aineisto kerätty vuonna 
1999. 
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3.5  Analyysimenetelmät ja metsänomistajien 

ryhmittely 
 

Metsänomistajien  ja metsätilojen taustapiirteiden kuvailussa käytettiin suo-

ria jakaumia ja keskiarvoja. Muuttujien välistä riippuvuutta kuvattiin ristiin-

taulukoinneilla ja riippuvuuksien tilastollisia merkitsevyyksiä 2χ -testin avul-

la.  

Metsänomistajan puunmyyntiaikomuksia ja veromuodon valintaa kuvat-

tiin lisäksi logistisella regressiomallilla (Greene 1997; Maddala 1984; Pindyck 

& Rubinfeld 1998). Selitettävinä muuttujina logit-malleissa olivat metsän-

omistajan kuuluminen kuhunkin veromuotoon sekä puunmyyntiaikomukset 

verojärjestelmän siirtymäkauden lopulla 2004-2005 ja siirtymäkauden jäl-

keen 2006-2007. Tilastollisen merkitsevyyden riskitasona pidettiin kymmen-

tä prosenttia. Selittäjien vaikutuksen suuruutta kuvataan vetosuhteella. Ve-

tosuhde on vetoina kuvattujen todennäköisyyksien suhteellinen muutos. Se 

- Kyselyyn vastanneet metsänomistajat vastasivat melko hyvin suoma-

laista metsänomistajakuntaa, kun tutkimuksen metsänomistajien 

taustapiirteitä vertaillaan Metlan metsänomistajatutkimukseen, jonka 

aineisto kerättiin vuonna 1999 (Karppinen ym. 2002). 

- Pinta-alaverotuksen piirissä olevilla metsänomistajilla on tutkimuk-

sessa kuitenkin selkeä yliedustus. Heidän osuutensa oli 43 % vastaa-

jista, kun pinta-alaverotuksen valitsi vuonna 1993 siirtymäajan vero-

muodoksi 34 % metsänomistajista.  

- Tutkimuksen aineiston metsänomistajat poikkesivat vertailuaineistos-

ta selvästi myös seuraavasti:   

o Keski-ikä korkeampi 

o Eläkeläisten osuus suurempi 

o Metsätilojen keskimääräinen koko suurempi 

o Voimassa oleva metsäsuunnitelma tiloilla yleisempi 

- Poikkeamat vertailuaineistosta erityisesti eläkeläisten osuuden ja kor-

keamman keski-iän osalta vastaavat yleisesti ennakoitua kehitystä 

(aineistojen keräysajankohtien välinen aika 4 vuotta). 
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kertoo, kuinka erilaisia kaksi todennäköisyyttä ovat tai kuinka kaukana ne 

ovat toisistaan (Rita, H. 2004). Vertailtavat todennäköisyydet ovat peräisin 

kahdesta jatkuvan muuttujan yhden yksikön etäisyydellä olevista arvoista tai 

luokitellun muuttujan kahdesta luokasta.  

 Metsänomistajien ryhmittelyssä käytettiin faktorianalyysiä ja ryhmitte-

lyanalyysiä sekä ryhmien taustapiirteiden kuvailussa logit-malleja (tarkem-

min Lindroos 2004). Metsänomistajia pyydettiin arvioimaan metsänomistuk-

seen liittyvien tavoitteiden merkitystä oman metsänomistuksensa kannalta 

(liite 1, kysymys D6). Alkuperäiset 22 tavoitevaihtoehtoa tiivistettiin faktori-

analyysillä  seuraavaan kolmeen ulottuvuuteen: taloudelliset tavoitteet, ai-

neettomat tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Saadut ulottuvuudet tulkit-

tiin alkuperäisten muuttujien kullakin faktorilla saamien latausten avulla.  

 Saatujen tavoiteulottuvuuksien avulla metsänomistajat ryhmiteltiin nel-

jään ryhmään. Suurimman ryhmän muodostivat monitavoitteiset metsän-

omistajat. Näille metsänomistajille kaikki kolme metsänomistukseen liittyvää 

tavoiteulottuvuutta olivat tärkeitä. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat 

metsänomistajat, jotka korostivat taloudellisia tavoitteita. He painottivat 

metsän antamaa taloudellista turvaa ja metsää sijoituskohteena. Kolmas 

ryhmä koostui metsänomistajista, joille vain aineettomat tavoitteet olivat 

tärkeitä. Nämä metsänomistajat painottivat luonnon suojelua ja monimuo-

toisuutta sekä metsän tarjoamia elämyksiä. Neljännessä ryhmässä painotet-

tiin toiminnallisia tavoitteita, jolloin metsän merkitys marjastus- ja sienes-

tyspaikkana sekä hoitotyömahdollisuuksien ja metsästyksen kannalta koros-

tui. 
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4.  TULOKSET 
 

 

4.1  Metsänomistajat eri verojärjestelmissä 
 

4.1.1  Metsänomistajiin ja tiloihin liittyvät taustapiirteet vero-
muodoittain  

 

Kyselyyn vastanneista metsänomistajista noin 56 prosenttia kuului puun 

myyntitulojen verotukseen ja noin 43 prosentilla oli pinta-alaverotus. Puun 

myyntitulojen verotus oli keskimääräistä yleisempää Etelä-Suomen läänin ja 

Itä-Suomen läänin alueella. Puun myyntituloverotettujen osuus Etelä-

Suomen läänin alueella oli noin 64 prosenttia metsänomistajista ja Itä-

Suomen läänin alueella noin 59 prosenttia metsänomistajista. Pinta-

alaverotettuja metsänomistajia oli keskimääräistä enemmän Oulun ja Lapin 

läänin alueella. Oulun läänin alueella noin 48 prosentilla oli pinta-alaverotus 

ja Lapin läänin alueella noin 57 prosentilla.   

 Perus- ja ammattikoulutuksen perusteella eri metsäverojärjestelmissä 

olevat metsänomistajat eroavat toisistaan. Pinta-alaverotuksessa olevilla 

metsänomistajilla on puun myyntitulojen verotuksessa olevia metsänomista-

jia alhaisempi koulutustaso. Koulutustason noustessa puun myyntitulojen 

verotus tulee yleisemmäksi verojärjestelmäksi. Akateemisesti koulutettujen 

metsänomistajien joukossa 78 prosentilla on puun myyntitulojen verotus. 

Sitä vastoin metsänomistajista, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, 49 pro-

sentilla on puun myyntitulojen verotus (Taulukko 5).   

 Eri verojärjestelmissä olevat metsänomistajat eroavat toisistaan myös 

ammattiaseman perusteella. Pinta-alaverotus on yleinen maa- ja metsätalo-

usyrittäjien keskuudessa. Pinta-alaverotuksen osuus maa- ja metsätalous-

yrittäjillä on noin 52 prosenttia. Puun myyntitulojen verotus on puolestaan 

pinta-alaverotusta yleisempi palkansaajilla ja muilla itsenäisillä yrittäjillä: 

Noin kaksi kolmesta kuuluu näissä ryhmissä puun myyntitulojen verotuk-

seen. Eläkeläisten osuus on molemmissa verojärjestelmissä lähes yhtä suuri 

(Taulukko 5).  
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Taulukko 5.   Metsänomistajiin liittyvät taustapiirteet veromuodoittain. 
 Pinta-alavero-

tuksessa olevat 
% metsänomista-

jista 

Myyntiverotuk-
sessa olevat 

% metsänomista-
jista 

Ikä, keskimäärin          60 vuotta 
(n=339) 

58 vuotta 
(n=450) 

Sukupuoli (ero ei tilastollisesti mer-
kitsevä) 

mies  
nainen 

 
 

76  
24  

          100    
        (n=331) 

 
 

74  
26  

         100   
       (n=451) 

Peruskoulutus 
kansa- tai kansalaiskoulu 
keskikoulu 
peruskoulu 
ylioppilastutkinto 

 
70  
10  
10  
10   

          100     
        (n=360) 

 
57  
13  
11  
19  

         100  
      (n=470) 

Ammattikoulutus 
ei tutkintoa 
koulutaso (esim. ammatti-
koulu) 
opistotaso 
akateeminen 

 
50  

 
28  
17  
5  

          100  
       (n=312) 

 
36  

 
27  
24  
13  

         100   
      (n=427) 

Ammattiasema 
palkansaaja 
maa- tai metsätalousyrittäjä 
muu itsenäinen yrittäjä 
eläkeläinen 
muu (esim. työtön, opiskeli-
ja, kotirouva) 

 
24  
24  
4  
46 
2  

          100    
         (n=341) 

 
34  
16  
7  
40 
3  

         100 
      (n=448) 

Asuminen tilalla 
vakinaisesti tilalla 
tilan sijaintikunnassa 
sijaintikunnan ulkopuolella 

samassa maakunnassa 
eri maakunnassa 

 
58  
17  

 
13  
12  

          100    
        (n=359) 

 
42  
20  

 
15   
23  

          100    
       (n=474) 

Asuinympäristö nykyisin 
maaseutu 
taajama / pieni kaupunki 
kaupunki, 20 000 – 100 000 
asukasta 
kaupunki, yli 100 000 asuk 

 
69  
15  
9  
7  

   100    (n=346) 

 
54  
21  
15  
10  

   100    (n=442) 
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Asuinympäristö lapsuudessa/ nuo-
ruudessa 

maaseutu 
taajama / pieni kaupunki 
kaupunki, 20 000 – 100 000 
asukasta 
kaupunki, yli 100 000 asu-
kasta 

 
 

95  
3  
 

1  
 

0  
         100  
       (n=365) 

 
 

88  
6  
 

4  
 

2  
        100     
     (n=478) 

Asuinpaikan etäisyys metsätilasta  
keskimäärin km  (ero ei mer-
kitsevä) 

 
         110 km    
        (n=154) 

 
         112 km 
       (n=273) 

Erot tilastollisesti merkitseviä (p<0,05) 

 

Verojärjestelmien jakautumista koulutuksen ja ammattiaseman perusteella 

selittää osin verotettavien ansiotulojen määrän erilaisuus eri ammattiase-

massa olevien metsänomistajien välillä. Mikäli metsänomistajalla oli paljon 

verotettavaa ansiotuloa, puun myyntitulojen verojärjestelmä oli usein vero-

valintana vuonna 1993. Tämä johtuu siitä, että metsätalouden laskennallinen 

tulo on pinta-alaverotuksessa ansiotuloa, jota verotetaan progressiivisen ve-

roasteikon mukaisesti. Mikäli metsänomistajalla on paljon ansiotuloja, met-

sätalouden laskennallisesta tulosta maksettavan veron suuruus nousee kor-

keaksi. Palkansaajat, joilla tulot ovat pääasiassa ansiotuloja, ovat siten use-

ammin valinneet puun myyntitulojen verotusjärjestelmän. 

 Tilalla asuvilla on keskimääräistä useammin pinta-alaverotus. Tilalla 

asuvista 50 prosentilla on pinta-alaverotus, kun keskimäärin pinta-

alaverotus on 42 prosentilla kyselyyn vastanneista metsänomistajista. Muu-

alla tilan sijaintikunnassa asuvien metsänomistajien keskuudessa puun 

myyntitulojen verotus on keskimääräistä yleisempi verojärjestelmä. Mitä 

kauempana tilasta metsänomistaja asuu sitä varmemmin hänellä on puun 

myyntitulojen verotus. Tilan sijaintikunnan ulkopuolella ja eri maakunnassa 

asuvista metsänomistajista 69 prosentilla on puun myyntitulojen verotus 

(Taulukko 5). 

 Maaseudulla asuvilla metsänomistajilla on keskimääräistä useammin 

pinta-alaverotus. Taajamissa, pienissä kaupungeissa ja suurissa kaupungeis-

sa asuvilla metsänomistajilla puolestaan on keskimääräistä useammin puun 

myyntitulojen verotus. Tiloilla, joissa metsäsuunnitelma on tehty ennen 

vuotta 1998, on pinta-alaverotus keskimääräistä yleisempi. Vastaavasti tilat, 
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joissa on uusi metsäsuunnitelma (tekovuosi vuoden 2000 jälkeen), ovat kes-

kimääräistä useammin puun myyntitulojen verotuksessa (Taulukko 5).  

 

Taulukko 6.  Metsänomistajien tiloihin liittyvät taustapiirteet veromuo-

doittain.  
 
Tilastollisesti merkitsevät erot merkitty 
tähdillä. 

Pinta-alavero-
tuksessa olevat

% metsän     
omistajista 

Myyntiverotuk-
sessa olevat 

% metsän     
omistajista 

Tilan hallintatapa* 
yhden henkilön omistuksessa 
omistus yhdessä puolison/lasten 
kanssa 
yhtymä 
perikunta 

 
44  

 
30  
7  

           19   
       (n=366) 

 
46  

 
31  
9  

           14 
       (n=480) 

Yhtymissä jäseniä keskimäärin 
Perikunnissa jäseniä keskimäärin 

   2,9    (n=27) 
   4,2    (n=69) 

  3,15   (n=46) 
  3,9     (n=66) 

Tilan saanto** 
perintö 
osto sukulaisilta 
osto vapailta markkinoilta 
tilasta muodostettu perikunta 
muu (esim. perintö & osto) 

 
34  
43  
  6  
13  

             4    
       (n=364) 

 
32  
40  
12  
8  

            8     
     (n=477) 

Tilan hallinta-aika, keksimäärin **  25 v.      (n=347)  21 v     (n=452) 

Tilalla vietetty aika, päivää vuodessa 
keskimäärin (tilan ulkopuolella asuvat) 

             43 p   
       (n=126) 

           45 p  
      (n=244) 

Metsäpinta-ala, keskimäärin ha    45 ha   (n=356)  42 ha    (n=468) 

Peltopinta-ala, ha    13 ha   (n=218)  13 ha    (n=278) 

Tilalla voimassa oleva metsäsuunnitel-
ma 

kyllä 
ei 
ei osaa sanoa 

 
 

53  
40  

             7     
       (n=349) 

 
 

55  
40  

            5    
      (n=448) 

Kokonaispuusto keskimäärin        4 451,6 m3  
      (n=160) 

     4 797,2 m3   
     (n=200) 

Hakkuukypsä puusto keskimäärin        1 611,4 m3    
      (n=147) 

      1 401 m3    

       (n=168) 
Metsänomistus muissa kunnissa 

omistaa metsää muissa kunnissa 
ei omista 

 
10  

           90   
      (n=348) 

 
15  

            85    
       (n=439) 

**Erot tilastollisesti merkitseviä (p<0,05) 
* Ero tilastollisesti merkitsevä  (p<0,1) 
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Perikuntien keskuudessa metsäverojärjestelmänä on keskimääräistä use-

ammin pinta-alaverotus. Kun pinta-alaverotuksen osuus kyselyyn vastan-

neista tiloista on 42 prosenttia, perikunnista 52 prosenttia on pinta-

alaverotuksessa. Perikuntien pinta-alaverovalinta johtuu usein siitä, että pe-

rikunnat ovat erillisverotettavia, jolloin laskennallista metsätalouden ansiotu-

loa pinta-alaverotuksessa ei yhdistetä perikunnan osakkaiden muiden tulojen 

kanssa. Tällöin ansiotulojen verotuksen progressio ei vaikuta perikuntien 

metsätulojen verotukseen ja metsän laskennallisen tulon verotus on pää-

omaveroa keveämpää (Taulukko 6).      

 

 

4.1.2  Metsäveromuodon valintaan liittyvät taustatekijät 
 

Metsänomistajien suoraan havaittavista taustatekijöistä tunnistettiin logit-

mallin avulla metsäveromuodon valintaa merkittävimmin selittävät tekijät. 

Verojärjestelmän valintaa selittivät asuinlääni, tilan hallinta-aika, ammat-

tiasema, tilan hallintatapa sekä puun myyntiaikomukset siirtymäkauden lo-

pulla ja sen jälkeen.  

 Pinta-alaverotuksen piirissä olevat metsänomistajat asuvat todennäköi-

semmin Pohjois-Suomessa (Oulun ja Lapin läänit) kuin Etelä-Suomessa (Ete-

lä-, Itä- ja Länsi-Suomen läänit) ja he ovat todennäköisemmin maa- tai met-

sätalousyrittäjiä kuin muiden ammattiryhmien edustajia. Myyntituloverotuk-

sen valinneet metsänomistajat asuvat vastaavasti todennäköisemmin Etelä-

Suomessa ja edustavat muita ammattiryhmiä kuin maa- tai metsätalousyrit-

täjiä.  

 Pinta-alaverotuksen piiriin kuuluvat metsänomistajat ovat omistaneet 

tilan keskimääräistä kauemmin ja myyntituloverotuksen piiriin kuuluvat met-

sänomistajat vastaavasti keskimääräistä vähemmän aikaa. Kun tilan hallin-

ta-aika kasvaa,  pinta-alaverotukseen kuulumisen todennäköisyys nousee ja 

todennäköisyys kuulua myyntiverotukseen laskee. Pinta-alaverotukseen kuu-

lumisen todennäköisyys kasvaa myös silloin, kun tilan hallintatapa on peri-

kunta. (Liite 3, taulukko 26). 

 Pinta-alaverotuksessa olevia metsänomistajia voimakkaimmin selittävät 

taustatekijät: 

- Asuvat todennäköisemmin Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa 
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- Ovat olleet metsänomistajia kauemmin kuin myyntituloverotetut (mitä 

kauemmin omistanut metsää, sitä todennäköisemmin kuuluu pinta-

alaverotettuihin) 

- Todennäköisemmin myy puuta vuosina 2004-2005 tai on myyntiaikeis-

saan epävarma (kuin on myymättä puuta) 

- Todennäköisemmin ei myy puuta vuosina 2006-2007 tai on myyn-

tiaikeissaan epävarma (kuin myy puuta) 

- Pinta-alaverotuksen todennäköisyys kasvaa, kun tila on perikunta  

 Puun myyntitulojen verotuksessa olevia metsänomistajia voimakkaim-

min selittävät taustatekijät. 

- Asuvat todennäköisemmin Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa  

- Ovat olleet metsänomistajia suhteellisesti ottaen vähän aikaa  

- Todennäköisemmin eivät myy puuta vuosina 2004-2005 tai ovat myyn-

neissään epävarmoja (kuin myyvät puuta) 

- Todennäköisemmin myyvät puuta vuosina 2006-2007 tai ovat myyn-

tiaikeissaan epävarmoja (kuin eivät myy puuta) 

 Puun myyntiaikeet olivat selkeästi yhteydessä verotusmuotoon. Metsän-

omistajat, jotka aikoivat myydä puuta vuosina 2004-2005, kuuluivat toden-

näköisemmin pinta-alaverotuksen piiriin kuin metsänomistajat, jotka eivät 

aikoneet myydä puuta samana ajanjaksona. Pinta-alaverotus oli myös to-

dennäköisempi silloin, kun metsänomistaja aikoi olla myymättä puuta vuosi-

na 2006-2007. Metsänomistajat, jotka ilmoittivat, etteivät aio myydä puuta 

vuosina 2004-2005, olivat todennäköisemmin myyntituloverotuksen piirissä 

kuin metsänomistajat, jotka aikoivat myydä puuta samana ajanjaksona. 

Myyntiverotus oli todennäköisempi myös, jos metsänomistaja aikoi myydä 

puuta vuosina 2006-2007 verrattaessa niihin, jotka eivät aikoneet myydä 

puuta tuona ajanjaksona. 

 Tutkimuksessa selvitettiin myös aiotun puukauppatavan, puukauppaso-

pimuksien valinnan tai metsänhoitoyhdistyksiltä saadun puukauppa-avun 

yhteyttä metsäveromuotoon.  Nämä tekijät eivät kuitenkaan nousseet tilas-

tollisesti merkitseviksi selittäjiksi. Myöskään metsänomistajien näkemykset 

hintojen ja myyntien kehityksestä siirtymäkauden lopulla ja sen jälkeen eivät 

merkitsevästi selittäneet eri veromuotojen valintaa.   
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- Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat tyypillisesti asuvat Poh-

jois-Suomessa, ovat olleet metsänomistajia pidemmän aikaa, myy-

vät puuta vuosina 2004-2005, eivät myy puuta vuosina 2006-2007. 

Perikunta tilan hallintatapana on pinta-alaverotiloilla yleisempi kuin 

myyntiverotukseen kuuluvilla tiloilla.  

- Puun myyntitulojen verotuksessa olevat metsänomistajat tyypillisesti 

asuvat Etelä-Suomessa, ovat olleet metsänomistajia suhteellisesti 

ottaen vähän aikaa, eivät myy puuta vuosina 2004-2005, mutta 

myyvät puuta vuosina 2006-2007.  

 

 

4.2   Metsänomistajien arviot puumarkkinoiden yleisestä 
kehityksestä vuosina 2004-2007 

 

4.2.1  Arviot puun hintakehityksestä 
 

Kyselyssä metsänomistajia pyydettiin arvioimaan puun hinnan kehitystä se-

kä vuosina 2004-2005 että vuosina 2006-2007 verrattuna syksyn 2003 hin-

toihin. Metsänomistajista 26 prosenttia arvioi puun hinnan nousevan metsä-

verotuksen siirtymäkauden loppuvuosina 2004-2005 vuoden 2003 syksyn 

hinnasta. Vastaavasti 26 prosenttia vastaajista arvioi hinnan laskevan syk-

systä 2003. Puun hintojen pysymistä vuoden 2003 syksyn tasolla ennakoi 28 

prosenttia vastanneista. Voimakkaaseen eli yli 10 prosentin hinnan nousuun 

tai hinnan laskuun uskoi vain harva metsänomistaja (Taulukko 7). 

 Vuosina 2006-2007 suuri osa (57 %) metsänomistajista uskoi puun hin-

nan olevan syksyn 2003 hintoja korkeampi. Noin neljännes vastanneista us-

koi puun hinnan olevan yli 11 prosenttia syksyn 2003 hintoja korkeampi. 

Vuoden 2003 syksyä alhaisempiin hintoihin vuosina 2006-2007 uskoi 9 pro-

senttia metsänomistajista. Jos vuosien 2004-2005 puun hintakehityksestä 

metsänomistajilla ei ollut selvää yhtenäistä käsitystä, niin sen sijaan vuosia 

2006-2007 leimaa selkeästi nousevat hintaodotukset (Taulukko 7).     
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Taulukko 7.    Metsänomistajien arviot puun hinnan kehityksestä vuosina 

2004-2005 ja 2006-2007.  

 
Puun keskimääräisen 
hinnan arvioitu kehitys?1)

 

Vuosina 2004-
2005 

% metsänomis-
tajista (n=772) 

Vuosina 2006-
2007 

% metsänomis    
tajista (n=765) 

puun hintataso on yli 20% 
korkeampi kuin syksyllä 
2003 

2  7  

puun hintataso on 11-20% 
korkeampi kuin syksyllä 
2003 

5  19  

puun hintataso on 2-10% 
korkeampi kuin syksyllä 
2003 

19  31  

puun hintataso pysyy  
syksyn 2003 tasolla 

28  13  

puun hintataso on 2-10% 
alhaisempi kuin syksyllä 
2003 

21  7  

puun hintataso on 11-20% 
alhaisempi kuin syksyllä 
2003 

4  1  

puun hintataso on yli 20% 
alhaisempi kuin syksyllä 
2003 

1  1  

ei osaa sanoa 20  21  
 100  100  

1) Vertailu syksyn 2003 hintaan 

 

Puun hinnoista vuosina 2004-2005 oli puun myyntitulojen verotuksessa ole-

villa metsänomistajilla hiukan positiivisemmat odotukset kuin pinta-

alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla. Pinta-alaverotuksen piirissä olevi-

en metsänomistajien joukossa on kuitenkin ryhmä (noin 10 % pinta-

alaverotetuista), joka odotti puun hinnan vielä siirtymäkauden lopulla nouse-

van selvästi (Taulukko 8).  
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Taulukko 8.  Metsänomistajien arviot puun hinnan kehityksestä vuosina 

2004-2005 veromuodoittain. 

 

Puun keskimääräisen hinnan arvi-

oitu kehitys vuosina 2004-20051) 

 

 

Pinta-alaverotus 

(n=327) 

 

Myyntiverotus 

(n=430) 

puun hintataso on yli 20% korke-

ampi kuin syksyllä 2003 

3  1  

puun hintataso on 11-20% korke-

ampi kuin syksyllä 2003 

7  3  

puun hintataso on 2-10% korke-

ampi kuin syksyllä 2003 

16  22  

puun hintataso pysyy syksyn 2003 

tasolla 

27  29  

puun hintataso on 2-10% alhai-

sempi kuin syksyllä 2003 

22  22  

puun hintataso on 11-20% alhai-

sempi kuin syksyllä 2003 

4  4  

puun hintataso on yli 20% alhai-

sempi kuin syksyllä 2003 

1  1  

ei osaa sanoa 20  18  

100  100  
1) Vertailu syksyn 2003 hintaan  

Erot tilastollisesti merkitseviä (p=,010) 

 

Molemmissa metsäverojärjestelmissä metsänomistajat uskoivat yleisesti 

puun hinnan olevan vuosina 2006-2007 vuoden 2003 syksyä korkeampi. 

Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat uskoivat puun myyntitulojen 

verotuksessa olevia metsänomistajia voimakkaampaan puun hinnan nou-

suun. Pinta-alaverotuksessa olevista metsänomistajista joka kymmenes 

odotti puun hinnan olevan yli 20 prosenttia syksyn 2003 hintaa korkeampi 

(Taulukko 9).  
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Taulukko 9.  Metsänomistajien arviot puun hinnan kehityksestä vuosina 

2006-2007 veromuodoittain. 

 
Puun keskimääräisen hinnan arvi-
oitu kehitys vuosina 2006-20071 

 

 
Pinta-alaverotus

(n=320) 

 
Myyntiverotus 

(n=430) 
puun hintataso on yli 20% korke-
ampi kuin syksyllä 2003 

10  6  

puun hintataso on 11-20% korke-
ampi kuin syksyllä 2003 

18  19  

puun hintataso on 2-10% korke-
ampi kuin syksyllä 2003 

28  33  

puun hintataso pysyy syksyn 2003 
tasolla 

14  13  

puun hintataso on 2-10% alhai-
sempi kuin syksyllä 2003 

8  6  

puun hintataso on 11-20% alhai-
sempi kuin syksyllä 2003 

1  2  

puun hintataso on yli 20% alhai-
sempi kuin syksyllä 2003 

1  1  

ei osaa sanoa 20  20  
100  100  

1 Vertailu syksyn 2003 hintaan  
Erot tilastollisesti merkitseviä (p=,061) 

 

 

4.2.2  Arviot puunmyyntimäärien yleisestä kehityksestä ja puun 
tuonnista   

 

Puun hintakehityksen lisäksi metsänomistajia pyydettiin kyselyssä arvioi-

maan muiden metsänomistajien puun myyntimäärien kehitystä vuosina 

2004-2005 ja 2006-2007 verrattuna vuosien 2002-2003 myyntimääriin. 

Metsänomistajista 40 prosenttia arvioi puun myyntimäärien kasvavan vuosi-

na 2004-2005 suhteessa vuosien 2002-2003 myyntimääriin. Selvää, yli 11 

prosentin kasvua, odotti joka viides. Puun myyntimäärien laskua odotti 16 

prosenttia eli myyntimäärien laskua odottavien määrä oli selvästi vähäisempi 

kuin kasvua odottavien määrä (Taulukko 10).  

Vuosien 2006-2007 osalta runsas kolmannes metsänomistajista odotti 

puun myyntimäärien laskua suhteessa vuosien 2002-2003 myyntimääriin. Yli 

11 prosentin laskua odotti 17 prosenttia metsänomistajista. Puun myynti-

määrien nousua odotti neljännes (Taulukko 10). 
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Taulukko 10.  Metsänomistajien arvioit muiden metsänomistajien puun-

myyntiaikomuksista vuosina 2004-2005 ja 2006-2007. 

 
Arviot muiden metsän-
omistajien puunmyyn-

timäärien kehityksestä1 
 

Vuosina 2004-2005 
osuus  metsänomista-

jista % 
(n=780) 

Vuosina 2006-2007 
osuus metsänomista-

jista % 
(n=766) 

kasvaa yli 20% 7  2  
kasvaa 11-20%  13  6  
kasvaa 2-10%  20  17  
pysyy vuosien 2002-2003 
tasolla 

22  17  

laskee 2-10%  10  20  
laskee 11-20%  4  10  
laskee yli 20%  2  7  
ei osaa sanoa 22  21  

 100  100  
1) Vertailu vuosien 2002-2003 myyntimääriin 

 

Metsänomistajien käsitykset metsäverotuksen siirtymäkauden loppuvuosien 

tapahtumista puumarkkinoilla vastaavat pitkälti yleisiä ennakko-odotuksia. 

Puun hintatasossa ei arvioida tapahtuvan dramaattisia muutoksia. Sen sijaan 

puun myyntimäärien arvioidaan kasvavan.  

 Metsäverotuksen siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007 metsän-

omistajat arvioivat puun hintojen nousevan ja puun myyntimäärien laskevan 

vuosien 2002-2003 tasolta. Tämän kehityksen toteutuminen merkitsee käy-

tännössä puun tarjonnan varsin voimakasta supistumista, koska puun myyn-

timäärien odotetaan laskevan huolimatta puun hinnan noususta.  

 

Arviot puun tuonnin kehityksestä 

 Metsänomistajia pyydettiin arvioimaan myös puun tuonnin kehitystä vuosina 

2004-2007 verrattuna vuoden 2003 tasoon. Kyselyyn vastanneista metsän-

omistajista 53 prosenttia arvioi puun tuonnin lisääntyvän. Puun tuonnin vä-

henemiseen uskoi vain 7 prosenttia metsänomistajista. Odotuksissa puun 

tuonnin kehityksestä ei ollut eri metsäverojärjestelmissä olevien metsän-

omistajien kesken suuria eroja. Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomista-

jien  keskuudessa puun tuonnin arvioitiin kasvavan hiukan puun myyntitulo-

jen verotuksessa olevia metsänomistajia yleisemmin. 
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Taulukko 11.  Yksityismetsänomistajien käsitykset puumarkkinoiden ylei-

sestä kehityksestä metsäverotuksen siirtymäkauden lopulla 

ja sen jälkeen. 

 
Siirtymäkauden loppu 

2004-2005 
Siirtymäkauden jälkeinen 

aika 2006-2007 
 

Pinta-ala-
verotuksen 
valinneet 

Myyntivero-
tukseen heti 
siirtyneet  

Pinta-ala-
verotuksen 
valinneet 

Myyntivero-
tukseen heti 
siirtyneet  

Metsänomistaji-
en käsitykset 
tarjonnasta ylei-
sesti 

 
Tarjonta kasvaa (++) 

 
Tarjonta supistuu (--) 

Metsänomistaji-
en käsitykset 
puunhinnasta 
yleisesti 

 
Ei yhtenevää käsitystä 

 
Hinnat nousevat (++) 

Merkkien selitys: ++/-- = kasvaa/vähenee selvästi 

 

 

- Metsänomistajilla ei ollut selvää yhtenäistä käsitystä puun hintakehityk-

sestä vuosina 2004-2005 

- Vuosina 2006-2007 yli puolet metsänomistajista uskoi puun hinnan ole-

van syksyn 2003 tasoa korkeampi.  

- Puun myyntitulojen verotuksessa olevilla metsänomistajilla oli hiukan 

pinta-alaverotettuja positiivisemmat hintanäkemykset vuosille 2004-

2005. 

- Sen sijaan vuosien 2006-2007 hintakehityksestä pinta-alaverotuksen 

piirissä olevilla metsänomistajilla oli positiivisemmat näkemykset kuin 

myyntituloverotuksen piirissä olevilla. 

- Puun myyntimäärien odotetaan kasvavan vuosina 2004-2005 ja vähe-

nevän vuosina 2006-2007 suhteessa vuosien 2002-2003 määriin.  

- Odotukset vuosien 2006-2007 kehityksestä kertovat metsänomistajien 

uskovan puun tarjonnan supistuvan varsin voimakkaasti, sillä puun 

myyntimäärien odotetaan laskevan huolimatta puun hinnan noususta.  

- Puun tuonnin metsänomistajat arvioivat lisääntyvän vuosina 2004-2007 

verrattuna vuoteen 2003. 
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4.3  Metsänomistajien omat puunmyyntiaikomukset vuo-
sina 2004-2007 

 

 

4.3.1  Metsänomistajien puunmyynnit vuosina 2002-2003 
 

Kyselyyn vastanneista metsänomistajista 27 prosenttia oli myynyt puuta 

vuosina 2002-2003. Puun ei ollut myynyt 42 prosenttia. Noin kolmannes ei 

kertonut puun myynneistään vuosina 2002-2003.   

 Alueellisesti puukauppaa olivat tehneet ahkerimmin Länsi-Suomen lää-

nin metsänomistajat. Siellä 32 prosenttia kyselyyn vastanneista metsän-

omistajista oli myynyt ja 38 prosenttia ei ollut myynyt puuta vuosina 2002-

2003. Vajaa kolmannes ei kertonut myyntejään. Myös Lapin läänin alueella 

puukauppaa oli tehty koko maata vilkkaammin. Keskimääräistä vähemmän 

puukauppaa oli tehty Oulun läänin alueella. Siellä puuta oli myynyt 14 pro-

senttia metsänomistajista ja 55 prosenttia ei ollut myynyt. 

 Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ovat olleet puun myynti-

tulojen verotuksessa olevia metsänomistajia aktiivisemmin puumarkkinoilla 

(Taulukko 12). Pinta-alaverotuksessa olevista metsänomistajista 29 prosent-

tia ilmoitti myyneensä puuta vuosina 2002-2003, kun vastaava luku puun 

myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien keskuudessa oli 27 

prosenttia. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien joukossa oli enemmän 

kuin pinta-alaverotettujen keskuudessa sellaisia metsänomistajia, jotka eivät 

olleet myyneet puuta vuosina 2002-2003. 

 

Taulukko 12.  Metsänomistajien puunmyyntikäyttäytyminen vuosina 2002-

2003 veromuodoittain. 

 
Metsänomistajien puunmyynnit veromuodoittain 

vuosina 2002-2003 

 Ei myyn-
tejä 

On myy-
nyt 

Ei vas-
tannut 

 

Pinta-alaverotetut (n=369) 38 % 29 % 33 % 100 % 

Myyntituloverotetut (n=482) 45 % 27 % 28 % 100 % 

Ero tilastollisesti merkitsevä ( p=.050) 
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Taulukko 13.  Metsänomistajien puunmyyntimäärät vuosina 2002-2003 

veromuodoittain 

 
Toteutuneet puunmyyntimäärät veromuodoittain 

vuosina 2002-2003 
Luokiteltu myyntimäärä   Pinta-alaverotus 

(n=109) 
Myyntiverotus 

(n=129) 
alle 500 m3 56 % 67 % 
501-1 000 m3 18 % 20 % 
yli 1 000 m3 26 % 13 % 
 100 % 100 % 

Ero tilastollisesti merkitsevä (p=.030) 

 

Keskimääräinen puunmyyntimäärä vuosina 2002-2003 oli noin 840 kuutio-

metriä. Molemmissa verojärjestelmissä suurin osa metsänomistajista on teh-

nyt alle 500 kuutiometrin puukaupan (Taulukko 13). Suuria, yli 1 000 kuu-

tiometrin puukauppoja ovat tehneet suhteellisesti tarkastellen selvästi use-

ammin pinta-alaverotetut kuin myyntituloverotetut metsänomistajat. Pinta-

alaverotuksessa olevien metsänomistajien puukaupoista vuosina 2002-2003 

noin joka neljäs puukauppa on ollut yli 1 000 kuutiometriä. Tähän joukkoon 

mahtuu myös erityisen suuria puukauppoja, koska puukaupan keskimääräi-

seksi kooksi muodostui tässä tutkimuksessa 840 kuutiometriä.     

 

 

- 27 prosenttia metsänomistajista oli myynyt puuta vuosina 2002-2003. 

- Ahkerimmin puukauppaa oli tehty Länsi-Suomen läänissä – vähiten Ou-

lun läänissä. 

- Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ovat olleet aktiivisemmin 

puumarkkinoilla kuin myyntitulojen verotuksessa olevat metsänomista-

jat. 

- Suurin osa tehdyistä puukaupoista oli alle 500 m3. 

- Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien kaupat ovat olleet kool-

taan keskimäärin suurempia kuin myyntituloverotuksessa olevien – joka 

neljäs pinta-alaverotetun tekemä kauppa oli yli 1 000 m3. 
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4.3.2  Metsänomistajien puuvarat ja hakkuumahdollisuudet 
vuonna 2003 

 

Metsänomistajien puuvarat ja hakkuumahdollisuudet ovat keskeisiä ajatellen 

puun tarjontaa metsäverotuksen siirtymäkauden lopulla ja siirtymäkauden 

jälkeen. Tutkimukseen vastanneista 880 metsänomistajasta 360 (41 %) il-

moitti tilan kokonaispuuston ja 315 (36 %) tilan hakkuukypsän puuston (ks. 

taulukko 6. s. 34). Kyselylomakkeella tilan kokonaispuusto ja tilan hakkuu-

kypsä puusto pyydettiin kertomaan joko metsäsuunnitelman tietojen perus-

teella tai arvioimaan muutoin. Kyselyyn vastanneista 53 prosentilla oli met-

säsuunnitelma.  

 Tilan kokonaispuuston ilmoittaneilla oli keskimäärin noin 4 600 kuutiota 

puuta tilallaan. Kun tutkimuksen metsänomistajien tilojen keskipinta-ala oli 

43,5 hehtaaria, oli tiloilla keskimäärin puuta hehtaarilla noin 106 kuutiota. 

Tämä vastaa likimain valtakunnan metsien inventoinnissa määritettyä yksi-

tyismetsien keskimääräistä puuston tilavuutta, joka on 110 kuutiometriä 

hehtaarilla (Metsätilastollinen vuosikirja 2003).  

 Luokiteltaessa tilat lääneittäin kokonaispuuston perusteella kuuteen 

osaan havaitaan, että Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Oulun ja Lapin läänien 

alueella 33-45 prosentilla tiloista kokonaispuusto on alle 2 000 kuutiometriä. 

Itä-Suomen lääni on poikkeus ja siellä suurimman ryhmän (29 % tiloista) 

muodostavat tilat, joiden kokonaispuusto on 2 000-4 000 kuutiometriä. Lu-

kumääräisesti suurimmalla osalla tiloista kokonaispuusto on alle keskimää-

räisen 4 600 kuutiometrin. Korkeaan keskiarvoon ovat syynä kokonaispuus-

toltaan suuret (yli 10 000 kuutiometriä) tilat, joita oli noin 10 prosenttia kai-

kista tiloista.  

 Pinta-alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla keskipuusto oli noin 

4 450 kuutiometriä ja puun myyntitulojen verotuksessa olevilla metsänomis-

tajilla noin 4 800 kuutiota. Mikäli oletetaan pinta-alaverotuksessa ja puun 

myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomistajien tilojen olevan yhtä 

suuria, on molemmissa verojärjestelmissä olevilla metsänomistajilla likimain 

samansuuruiset keskipuustot tiloillaan. Vuoden 1993 alussa pinta-

alaverotukseen jääneiden metsänomistajien metsien arvioitiin olevan selvästi 

puun myyntitulojen verotukseen siirtyneiden metsänomistajien metsiä run-

saspuustoisempia. Tulosten mukaan ero eri verojärjestelmissä olevien met-

sänomistajien tilojen keskipuustoissa näyttäisi metsäverotuksen siirtymä-

kauden aikana tasoittuneen. Tämä merkitsee sitä, että pinta-alaverotuksessa 
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olevat metsänomistajat ovat siirtymäkauden aikana ennakko-oletusten mu-

kaisesti hakanneet runsaasti puuta tilaltaan.  

 Hakkuukypsä puusto oli kyselyyn vastanneilla metsänomistajilla keski-

määrin noin 1 500 kuutiota. Pinta-alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla 

hakkuukypsä puusto oli noin 1 600 kuutiometriä ja puun myyntitulojen vero-

tuksessa olevilla metsänomistajilla noin 1 400 kuutiometriä. Tulosten perus-

teella pinta-alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla näyttäisi olevan edel-

leen keskimääräistä enemmän hakkuukypsää puuta tiloillaan. Tällä perus-

teella pinta-alaverotuksessa olevilla tiloilla on puun myyntimahdollisuuksia 

vielä metsäverotuksen siirtymäkauden loppuvuosina 2004-2005.  

 Luokiteltaessa tilat hakkuukypsän puuston määrän perusteella havai-

taan, että lukumääräisesti suurimmalla osalla (40-60 %) tiloista hakkuukyp-

sän puuston määrä on alle 500 kuutiometriä. Keskiarvoa nostavat ne noin 10 

prosenttia tiloista, joiden hakkuukypsä puusto oli yli 2 500 kuutiometriä.  

 

 

- Tilojen kokonaispuusto oli keskimäärin 4 600 m3 eli 106 kuutiometriä 

hehtaarilla, mikä vastaa yksityismetsien keskimääräistä puuston tila-

vuutta. 

- Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Oulun ja Lapin läänien alueella 33-45 

prosentilla tiloista kokonaispuusto oli alle 2 000 kuutiometriä. 

- Itä-Suomen läänin alueella oli muuta maata enemmän runsaspuustoisia 

tiloja. 

- Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien tilojen keskipuusto oli 

likimain samansuuruinen kuin keskipuusto puun myyntitulojen verotuk-

sessa olevilla tiloilla.  

- Hakkuukypsän puuston osuus oli keskimäärin 1 500 m3 per tila. 

- Hakkuukypsän puuston määrässä ei ollut eroja eri veromuodossa olevil-

la tiloilla. 

- Pinta-alaverotiloilla oli edelleen hyvät hakkuumahdollisuudet – sekä siir-

tymäkauden loppuvuosille että siirtymäkauden jälkeiselle ajalle.  
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4.3.3  Puunmyyntiaikomukset vuosina 2004-2005 
 

Puumarkkinoiden yleisen kehityksen lisäksi metsänomistajilta tiedusteltiin 

heidän omia puunmyyntiaikeitaan vuosina 2004-2005 ja 2006-2007. Met-

sänomistajista 25 prosenttia aikoi varmuudella myydä puuta vuosina 2004-

2005 (Taulukko 14). Määrä on hiukan pienempi kuin vuosina 2002-2003 

puuta myyneiden metsänomistajien määrä (27 %). Puuta 2004-2005 myy-

vistä metsänomistajista 36 prosenttia aikoi myydä enemmän kuin vuosina 

2002-2003 ja 45 prosenttia vähemmän. Puun myyntejään aikoivat kasvattaa 

pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ja vähentää myyntiverotuk-

sessa olevat metsänomistajat. Niiden metsänomistajien osuus, jotka ilmoitti-

vat olevansa myymättä puuta vuosina 2004-2005 oli 38 prosenttia. Metsän-

omistajista 42 prosenttia ilmoitti, ettei ollut myynyt puuta vuosina 2002-

2003. Tämä merkitsisi sitä, että puuta myymättömien määrä pienenisi vuo-

sista 2002-2003. Tosin muutama metsänomistaja saattoi vielä tehdä puu-

kaupan kyselyn jälkeen vuoden 2003 lopulla. 

 Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat aikovat olla vuosien 

2002-2003 tapaan aktiivisemmin puumarkkinoilla kuin puun myyntitulojen 

verotuksessa olevat metsänomistajat: Puuta aikoo vuosina 2004-2005 myy-

dä 29 prosenttia pinta-alaverotuksessa olevista metsänomistajista, kun vas-

taava joukko puun myyntitulojen verotuksessa on 23 prosenttia (Taulukko 

15). 

 Vuosina 2004-2005 puuta aikoo myydä suhteellisesti yhtä suuri osuus 

pinta-alaverotuksessa olevista kuin vuosina 2002-2003 oli myynyt. Koska 

osa pinta-alaverotetuista myyjistä aikoo kuitenkin myydä suurempia määriä, 

kasvaa pinta-alaverollisten metsänomistajien puunmyyntiaikomukset vuosi- 

 

Taulukko 14. Metsänomistajien puunmyyntiaikomukset vuosina 2004-2005. 

 
Puunmyyntiaikomukset 
vuosina 2004-2005 

Osuus metsänomistajista % 
(n=848) 

38  
37  
25  

100  

Ei aio myydä  
Ei osaa sanoa  
Aikoo myydä, joista 
             
   enemmän kuin v. 2002-2003          
   yhtä paljon kuin v. 2002-2003 
   vähemmän kuin v. 2002-2003        

                       36  
                       19  
                       45  
                     100  
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Taulukko 15.  Metsänomistajien puunmyyntiaikomukset vuosina 2004-2005 

veromuodoittain. 

 

Puunmyyntiaikomukset veromuodoittain vuosina 2004-2005 
 n= Aikoo 

myydä 
Ei aio 
myydä 

Ei osaa 
sanoa 

 

  Pinta-alaverotetut  356 29 % 32 % 39 % 100 % 
  Myyntituloverotetut  469 23 % 42 % 35 % 100 % 

Ero tilastollinen merkitsevä (p=.003) 

 

na 2004-2005 suhteessa vuosina 2002-2003 toteutuneisiin myynteihin. Puun 

myyntitulojen verotuksessa olevien keskuudessa puun myyntiä suunnittele-

vien metsänomistajien joukko on vuosina 2004-2005 pienempi kuin vuosina 

2002-2003 puuta myyneiden osuus. Lisäksi osa aikoo myydä pienempiä 

määriä kuin vuosina 2002-2003. Täten myyntiverollisten metsänomistajien 

myyntiaikomukset vuosina 2004-2005 ovat vuosien 2002-2003 toteutuneita 

myyntejä pienemmät. Kaikkiaan metsänomistajien puunmyyntiaikomukset 

vuosina 2004-2005 ovat 5-10 prosenttia (arviolta noin 7 %) pienemmät kuin 

vuosina 2002-2003 toteutuneet myynnit.  

 

Hinnan vaikutus myyntiaikeisiin 

Puun tarjonnan kehityksen suhteen ratkaisevassa asemassa ovat ne 37 pro-

senttia metsänomistajista, jotka ilmoittivat etteivät osaa sanoa myyvätkö 

puuta vai eivätkö myy puuta vuosina 2004-2005. Pinta-alaverotuksessa ole-

vien metsänomistajien keskuudessa epätietoisten osuus oli myyntiverollisia 

metsänomistajia hieman suurempaa. Yhtenä epätietoisuutta aiheuttavana 

tekijänä on puun hintataso vuosina 2004-2005: Myöhemmin luvussa 4.3.7 

tulee esille, että keskeisin puun myyntipäätökseen vaikuttava tekijä vuosina 

2004-2007 on puun hinta.  

 Kyselyssä testattiin metsänomistajilta puun hinnan vaikutusta myyn-

tiaikomuksiin vuosina 2004-2005 siten, että puun hintaa vuosina 2004-2005 

verrattiin syksyn 2003 hintatasoon. Koska kysely tehtiin syksyllä 2003, met-

sänomistajat saivat verrata tulevaa hintatasoa silloin vallinneeseen hinta-

tasoon. Puun hintatasoa vuosina 2004-2005 kuvattiin tietyllä asteikolla joko 

syksyä 2003 korkeammaksi tai matalammaksi ja metsänomistajilta kysyttiin 

myyntiaikomuksia eri tasoilla. 

 Vastausten perusteella hinnalla näyttää olevan selvä vaikutus puun 

myyntiaikomuksiin (Taulukko 16). Mikäli puun hinta säilyy vuosina 2004-
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2005 samana kuin syksyllä 2003, 22 prosenttia metsänomistajista aikoi 

myydä puuta, epävarmojen osuus oli 30 prosenttia ja niiden metsänomista-

jien osuus, jotka eivät aikoneet myydä puuta, oli 48 prosenttia. Tulos kuvaa 

sitä, että tieto puun hinnasta saa osan epävarmoista tekemään päätöksen, 

joka tässä tapauksessa on olla myymättä. Vastaavasti osa myyntiä aikovista 

ei aio myydä, jos hinta on sama kuin syksyllä 2003. Kaikkiaan hinnan säily-

essä syksyn 2003 tasolla, puun myynnit vuosina 2004-2005 muodostuisivat 

vuosien 2002-2003 myyntejä alhaisemmaksi.    

 Mikäli puun hinta olisi 2-10 prosenttia syksyn 2003 hintaa korkeampi, 

31 prosenttia metsänomistajista aikoisi myydä puuta, 30 olisi edelleen epä-

varmoja ja 39 prosenttia ei myisi. Hinnan nousu saisi siten 6 prosenttia epä-

varmoista siirtymään myyntiä aikovien joukkoon ja yhden prosentin niiden 

metsänomistajien joukkoon, jotka eivät myy. Tätä suuremmat hinnan nousut 

lisäävät puun myyjien joukkoa ja pienentävät sekä epävarmojen metsän-

omistajien että niiden metsänomistajien ryhmää, jotka eivät aio myydä. 

Myös hinnan lasku syksyn 2003 hintaa alhaisemmaksi saa epävarmat met-

sänomistajat tekemään puun myynteihin liittyviä päätöksiä. Hinnan lasku 

siirtää epävarmoja metsänomistajia niiden joukkoon, jotka eivät aio myydä.  

 Kaikkiaan puun tarjonta vuosina 2004-2005 näyttää myyntiä harkitsevi-

en määrän perusteella säilyvän vuosien 2002-2003 suuruisena muutaman 

prosentin hintojen nousulla. Mikäli hintojen nousu olisi tätä suurempaa, tar-

jonta kasvaisi vuosista 2002-2003. Vastaavasti hinnan lasku syksyä 2003 

alhaisemmaksi laskisi puunmyyntiaikomuksia vuosina 2002-2003 toteutu-

neista myynneistä. Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ovat 

myyntiverotettuja aktiivisemmin puumarkkinoilla vuosina 2004-2005, mutta 

erityistä pinta-alaverotettujen myyntiaikomusten kasvua ei syksyn 2003 hin-

tatasolla tapahdu. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien myyntiaikomuk-

set näyttävät laskevan vuosista 2002-2003.     
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Taulukko 16.  Hinnan vaikutus metsänomistajien puunmyyntiaikeisiin 

vuosina 2004-2005. 

 

Hinnan vaikutus aikomuksiin vuosina 2004-
20051) 

Osuus metsän-
omistajista % 

Jos puun hintataso yli 20% korkeampi  (n=637) 
Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 
Myy varmasti 

 
23  
20  
31  
26  

100  
Jos puun hintataso 11-20% korkeampi   (n=546) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

Myy varmasti 

 
24  
28  
34  
14  

100  
Jos puun hintataso 2-10% korkeampi     (n=551) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

      Myy varmasti 

 
30  
39  
22  
  9   

100  
Jos puun hintataso sama                         (n=554) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 
Myy varmasti 

 
30  
48  
18  
4  

100  
Jos puun hintataso 2-10% alhaisempi    (n=550) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 
Myy varmasti 

 
23  
68  
7  
2  

100  
Jos puun hintataso 11-20% alhaisempi  (n=545) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

      Myy varmasti 

 
22  
75  
2  
1  

100  
Jos puun hintataso yli 20% alhaisempi  (n=545) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

      Myy varmasti 

 
19  
78  
2  
1  

100  
1) Vertailu syksyn 2003 hintaan 
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- Puunmyyntiaikomukset vuosina 2004-2005 säilyvät vuosina 2002-2003 

toteutuneiden myyntien suuruisena, jos puun hinnat nousevat muuta-

man prosentin syksystä 2003.  

- Mikäli hintojen nousu olisi tätä suurempaa, myyntiaikomukset kasvaisi-

vat vuosina 2002-2003 toteutuneista myynneistä. 

- Vastaavasti hinnan lasku syksyä 2003 alhaisemmalle tasolle vähentäisi 

puunmyyntiaikeita vuosista 2002-2003. 

- Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat ovat myyntiverotettuja 

aktiivisemmin puumarkkinoilla vuosina 2004-2005, mutta erityistä pin-

ta-alaverotettujen myyntien kasvua ei tapahdu. 

- Puun myyntitulojen verotuksessa olevien tarjontahalukkuus näyttää las-

kevan vuosista 2002-2003.    

 

 

4.3.4  Metsänomistajien puunmyyntiaikomuksia vuosina 2004-
2005 selittävät taustatekijät 

 

Puunmyyntiaikeissa 2004-2005 olevat metsänomistajat 

 

Metsänomistajien puunmyyntiaikomuksiin vuosina 2004-2005 liittyviä taus-

tapiirteitä tunnistettiin logit-mallien avulla. Ennen siirtymäkauden loppua, 

vuosina 2004-2005 puunmyyntiaikeissa olevia metsänomistajia voidaan ku-

vata veromuodon, metsäalan, seuraavan kauden myyntiaikeiden ja met-

sänomistukseen liittyvien tavoitteiden avulla. Parhaiten näitä metsänomista-

jia kuvaa seuraavien tekijöiden yhdistelmä (Taulukko17 & Liite 3, taulukko 

27):  

• Pinta-alaverotus  

• Metsätila keskimääräistä suurempi (Metsäalan kasvaessa todennä-

köisyys kuulua puunmyyntiaikeissa oleviin metsänomistajiin kasvaa.)  

• Aikoo myydä puuta myös vuosina 2006-2007  

• Metsänomistuksen tavoitteissa korostuvat kaikki tavoiteulottuvuudet 

(monitavoitteisuus).4  

                                                           
4 Metsänomistuksen tavoitteet voidaan jakaa neljään ryhmään: Taloudelliset tavoit-
teet, aineettomat tavoitteet, toiminnalliset tavoitteet ja monitavoitteisuus. Taloudelli-
siin tavoitteisiin kuuluvat metsän antama taloudellinen turva sekä metsä sijoituskoh-
teena. Aineellisiin tavoitteisiin kuuluvat luonnonsuojelu, metsän monimuotoisuus ja 
erilaiset elämykset. Toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluvat marjastus, sienestys, omatoi-
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Metsänomistajat, jotka eivät aio myydä puuta vuosina 2004-2005  

 

Ennen metsäverotuksen siirtymäkauden loppua puunmyynneistä pidättäyty-

viä metsänomistajia voidaan kuvailla veromuodon, metsäalan ja seuraavan 

kauden myyntiaikeiden avulla (Taulukko 17 & Liite 3, taulukko 28). Metsän-

omistajaa, joka ei aio myydä puuta vuosina 2004-2005, kuvaa parhaiten 

seuraavien tekijöiden yhdistelmä:  

• Myyntituloverotus 

• Metsätila on keskimääräistä pienempi. (Metsäalan kasvu pienentää 

todennäköisyyttä olla myymättä puuta vuosina 2004-2005)  

• Ei aio myydä puuta myöskään vuosina 2004-2005  

 

Puunmyyntiaikeistaan vuosina 2004-2005 epävarmat metsänomistajat 

 

Ennen metsäverotuksen siirtymäkauden loppua (vuosina 2004-2005) myyn-

neistään vielä epävarmoja metsänomistajia voidaan kuvailla ammattiase-

man, siirtymäkauden jälkeisten myyntiaikeiden sekä tilan hallintatavan avul-

la (Taulukko 17 & Liite 3, taulukko 29). Seuraavat tekijät kuvaavat parhaiten 

myyntiaikeistaan epävarmoja metsänomistajia: 

• Itsenäinen yrittäjä tai palkansaaja  (vähemmän todennäköisesti 

maa- tai metsätalousyrittäjä) 

• Perikunta  

• Epävarma myyntiaikeista myös siirtymäkauden jälkeisinä vuosina 

2006-2007. 

 

                                                                                                                                             
minen työskentely metsässä sekä metsästys. Monitavoitteisilla metsänomistajilla kaik-
ki mainitut tavoiteulottuvuudet ovat tärkeitä.  
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Taulukko 17.  Metsänomistajien puunmyyntiaikomuksien taustalla vuosina 

2004-2005 vaikuttavat tekijät.* 

 
 
Muuttuja 

Aikoo myydä 
2004-2005 

Ei aio myydä 
2004-2005 

On aikeis-
taan epä-
varma 
2004-2005

Veromuoto 
Pinta-alaverotus 
Myyntiverotus 

 
+ 
- 

 
- 
+ 

 

 
Metsäpinta-alan kasvu 

 
+ 

 
- 

 

Tilan hallintatapa 
Perikunta 
Muu 

 
 

  
+ 
- 

Ammattiasema 
Maa- tai metsätalousyrittäjä 
Muu itsenäinen yrittäjä 
Palkansaaja 

 
 

  
- 
+ 
+ 

Metsänomistuksen tavoitteet 
Monitavoitteinen 
Taloudellisia tavoitteita koros-
tava 
Aineettomia tavoitteita koros-
tava 

 
+ 
 
- 
 
- 

  
 

Myyntiaikeet 06-07 
Aikoo myydä 
Ei aio myydä 
Ei osaa sanoa aikeita 

 
+ 
- 
+ 

 
- 
+ 

 
- 
+ 
+ 

+  tekijä lisää todennäköisyyttä  / - tekijä vähentää todennäköisyyttä 

*   tarkempi analyysikuvaus liitteessä 3, taulukot  27, 28 ja 29. 

 

Kaudella 2004-2005 

- Puuta myyville metsänomistajille tyypillisiä piirteitä: Pinta-alaverotus, 

pinta-alaltaan suuret tilat, monitavoitteellisuus ja toiminnallisuus, sään-

nölliset puun myynnit - aikovat myydä myös 2006-2007.  

- Tyypillisiä piirteitä metsänomistajille, jotka eivät myy puuta: Puun 

myyntitulojen verotus, pinta-alaltaan pienet tilat, passiivisia puun 

myynneissään – eivät aio myydä myöskään 2006-2007. 

- Epävarmoille metsänomistajille tyypillisiä piirteitä: Perikuntia, epävar-

moja myynneissään myös 2006-2007.  
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4.3.5  Puunmyyntiaikomukset vuosina 2006-2007 
 

Vuosien 2004-2005 puunmyyntiaikomusten lisäksi metsänomistajilta kysyt-

tiin siirtymäkauden jälkeisen ajan myyntiaikomuksista. Metsänomistajista 20 

prosenttia aikoi myydä puuta vuosina 2006-2007 (Taulukko 18). Tämä on 

selvästi pienempi määrä kuin vuosina 2002-2003 puuta myyneiden metsän-

omistajien määrä (27 prosenttia). Puunmyyntiaikomuksissa vuosina 2006-

2007 olevista metsänomistajista 43 prosenttia aikoo myydä enemmän kuin 

vuosina 2002-2003 ja 39 prosenttia vähemmän kuin vuosina 2002-2003. 

Niiden metsänomistajien osuus, jotka eivät aikoneet myydä puuta vuosina 

2006-2007, oli 27 prosenttia. Vuosina 2002-2003 vastaavan ryhmän suu-

ruus oli 42 prosenttia eli niiden metsänomistajien määrä, jotka eivät myy 

puuta, siten pienenisi vuosista 2002-2003.  

 Puun myyntitulojen verotuksessa olevat metsänomistajat aikovat vuosi-

na 2006-2007 olla selvästi pinta-alaverotuksessa olevia metsänomistajia ak-

tiivisemmin puumarkkinoilla (Taulukko 19). Vuosina 2002-2003 ja siirtymä-

kauden lopulla vuosina 2004-2005 tilanne on päinvastainen. Puun myyntitu-

lojen verotuksessa olevista metsänomistajista puuta aikoo vuosina 2006-

2007 myydä 26 prosenttia, kun vastaava luku pinta-alaverotuksessa olevien 

metsänomistajien keskuudessa on 14 prosenttia. Puun myyntitulojen vero-

tuksessa olevista metsänomistajista hiukan suurempi osuus aikoo myydä 

puuta vuosina 2006-2007 kuin myi 2004-2005. Näistä puun myyntiä aikovis-

ta kaksi kolmannesta aikoo myös lisätä myyntimäärää suhteessa vuosien 

2002-2003 myyntimääriin. Sen sijaan pinta-alaverotuksessa olevien met-

sänomistajien keskuudessa puuta myyvien joukko on vuosina 2006-2007 

selvästi pienempi kuin vuosina 2002-2003. Kun vuosina 2002-2003 puuta 

myi 29 prosenttia metsänomistajista, on siirtymäkauden jälkeen puuta myy-

vien joukko supistunut 14 prosenttiin. Lisäksi puuta myyvien joukossa myyn-

timäärää aikoo vähentää liki 70 prosenttia. Kaikkiaan puunmyyntiaikomukset 

vuosina 2006-2007 näyttävät olevan 25 prosenttia alhaisemmat kuin vuosi-

na 2002-2003 toteutuneet myynnit. 

 



 55

Taulukko 18. Metsänomistajien puunmyyntiaikomukset vuosina 2006-2007. 

 

Myyntiaikomukset 
vuosina 2006-2007 

Osuus metsänomistajista % 
(n=836) 

        27  
        53  
        20   
      100  

Ei aio myydä  
Ei osaa sanoa  
Aikoo myydä,   joista            
 
    
     
enemmän kuin v. 2002-2003    
yhtä paljon kuin v. 2002-2003
vähemmän kuin v. 2002-2003  

 
 
       43     

    18     
     39  
   100  

Pinta-ala- 
verotus1) 
      13  
      19  
      68   
    100   

Myynti-
verotus1) 

       56  
       18  
       26  
     100  

1)Erot tilastollisesti merkitseviä ( p=,025) 

 

Taulukko 19.  Metsänomistajien puunmyyntiaikomukset vuosina 2006-

2007 veromuodoittain. 

 

Puunmyyntiaikomukset veromuodoittain vuosina 2006-2007 
 n= Aikoo 

myydä 
Ei aio 
myydä 

Ei osaa 
sanoa 

 

 Pinta-alaverotetut  352 14 % 30 % 56 % 100 % 
 Myyntituloverotetut  463 26 % 23 % 51 % 100 % 

Erot tilastollisesti merkitseviä (p=.000) 

 

 

Hinnan vaikutus puunmyyntiaikomuksiin 

Yli puolet metsänomistajista ilmoitti olevansa epävarma puun myynnin suh-

teen vuosina 2006-2007. Pinta-alaverotuksessa olevien keskuudessa epä-

varmuus oli hiukan puun myyntituloverotettuja suurempaa. Kaikkiaan epä-

varmojen metsänomistajien määrä on erittäin suuri ja heidän käyttäytymi-

sensä on hyvin ratkaisevaa puun tarjonnassa vuosina 2006-2007. 

 Kuten vuosina 2004-2005 myös vuosina 2006-2007 yhtenä epävar-

muutta aiheuttavana tekijänä on epätietoisuus puun tulevasta hinnasta. Ky-

selyssä puun hinnan vaikutusta myyntiaikomuksiin selvitettiin samoin kuin 

vuosien 2004-2005 osalla antamalla metsänomistajille vaihtoehtoisia hinta-

tasoja vuosille 2006-2007. Metsänomistajat saivat verrata vuosien 2006-
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2007 puun hintaa syksyn 2003 hintaan ja arvioida omaa myyntihalukkuut-

taan. 

 Mikäli puun hinta olisi vuosina 2006-2007 sama kuin syksyllä 2003, 12 

prosenttia metsänomistajista aikoisi myydä puuta, 50 prosenttia ei myisi ja 

epävarmoja olisi 38 prosenttia. Tieto puun hinnasta saisi 15 prosenttia epä-

varmoista tekemään päätöksen, joka tässä tapauksessa on olla myymättä. 

Puun hinnan säilyminen samana kuin syksyllä 2003 saisi myös 8 prosenttia 

puun myyntiä aikoneista siirtymään niiden joukkoon, jotka eivät myy.  

 Mikäli puun hinta olisi 2-10 prosenttia syksyn 2003 hintaa korkeampi, 

26 prosenttia metsänomistajista aikoisi myydä puuta, puuta ei myisi 33 pro-

senttia ja 41 prosenttia oli epävarmoja (Taulukko 20). Hinnan nousu saisi 

siten 6 prosenttia epävarmoista siirtymään puun myyjiin ja 6 prosenttia nii-

den joukkoon, jotka eivät myy. Hinnan 2-10 prosentin nousu saisi erityisesti 

puun myyntitulojen verotuksessa olevia metsänomistajia siirtymään myyjik-

si. Sen sijaan pinta-alaverotettujen metsänomistajien ryhmässä 2-10 pro-

sentin hinnan nousu ei aiheuttaisi vielä merkittävää aktivoitumista myyn-

neissä. Kokonaisuutena 2-10 prosentin hinnan nousulla puuta myyvien osuus 

metsänomistajista nousisi vuosia 2002-2003 vastaavaksi. Pinta-

alaverotuksessa olevien osuus myyjistä olisi kuitenkin selvästi vuosia 2004-

2005 alhaisempi. Tämä saattaa näkyä pienempänä keskimääräisenä myyn-

tierän kokona, sillä pinta-alaverotuksen piirissä olevat metsänomistajat oli-

vat tehneet keskimäärin suurempia puukauppoja kuin myyntiverotetut. 

 Mikäli puun hinta nousisi 11-20 prosenttia syksyn 2003 hintoja korke-

ammaksi vuosina 2006-2007, 46 prosenttia metsänomistajista ilmoitti aiko-

vansa myydä puuta, 21 prosenttia ei myisi ja 33 prosenttia metsänomistajis-

ta oli epävarmoja aikeistaan. Hinnan nousu saisi siten 20 prosenttia epävar-

moista siirtymään myyjiin ja lisäksi 6 prosenttia niistä, joilla ei ollut myyn-

tiaikeita, siirtymään myös myyjien ryhmään. Tämän suuruinen hinnan nousu 

saisi sekä puun myyntitulojen verotuksessa olevia että myös pinta-

alaverotettuja siirtymään myyjien joukkoon. Kyseisellä hinnannousulla pinta-

alaverotettujen metsänomistajien puunmyyntiaikomukset itse asiassa nousi-

sivat vuosien 2002-2003 toteutuneita myyntejä suuremmaksi. Tätä suu-

remmat puun hinnannousut kasvattavat edelleen puun myyjien ryhmää ja 

pienentävät niiden joukkoa, jotka eivät myy, mutta eivät muuta enää epä-

varmojen osuutta. Siten noin joka kolmannella metsänomistajalla epävar-

muutta myynnin suhteen aiheuttaa jokin muu syy kuin puun hinta.   
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Taulukko 20.  Hinnan vaikutus metsänomistajien puunmyyntiaikomuksiin 

vuosina 2006-2007. 

 
Hinnan vaikutus aikomuksiin vuosina 2006-
20071) 
 

Osuus 
metsän-

omis-
tajista % 

Erot veromuo-
doittain  
pinta-ala-  myynti- 
vero          vero 

Jos puun hintataso yli 20% korkeampi  (n=647) 
Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 
Myy varmasti 

 
32  
14  
30  
24  

100  

 
34 
15 
32 
19 

100 

 
31 
13 
29 
27 

100 
Jos puun hintataso 11-20% korkeampi   (n=546) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

       Myy varmasti 

 
33  
21  
36  
10  

100  

2) 
34  
26  
34  
6  

100 

2) 
32  
17  
37  
14 

100 
Jos puun hintataso 2-10% korkeampi     (n=528) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

       Myy varmasti 

 
41  
33  
21  
  5   

100  

3) 
41  
38  
17  
4  

100 

3) 
41  
28  
25  
6  

100 
Jos puun hintataso sama                       (n=538) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 
Myy varmasti 

 
38  
50  
10  
2  

100  

 
36 
55 
7 
2 

100 

 
39 
47 
12 
2 

100 
Jos puun hintataso 2-10% alhaisempi    (n=529) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 
Myy varmasti 

 
31  
65  
3  
1  

100  

 
28 
67 
4 
1 

100 

 
33 
63 
3 
1 

100 
Jos puun hintataso 11-20% alhaisempi  (n=529) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

      Myy varmasti 

 
28  
70  
2  
0  

100  

 
27 
71 
2 
0 

100 

 
29 
69 
1 
1 

100 
                                                                                                   jatkuu seuraavalla sivulla 
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Jos puun hintataso yli 20% alhaisempi  (n=529) 

Ei osaa sanoa 
Ei myy 
Myy todennäköisesti 

      Myy varmasti 

 
 

27  
72  
1  
0  

100  

 
 

26 
73 
1 
0 

100 

 
 

28 
70 
1 
1 

100 
1) Vertailu syksyn 2003 hintaan      

2) Erot tilastollisesti merkitseviä (p=,025);    
3) Erot tilastollisesti merkitseviä (p=,028) 

 

Kaikkiaan kyselyyn vastanneiden metsänomistajien omissa puunmyyn-

tiaikomuksissa heijastuu metsänomistajien yleinen käsitys siitä, että puun 

hinta nousee metsäverotuksen siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007. 

Tällä perusteella puun tarjonta säilyy vuosien 2002-2003 suuruisena, mikäli 

puun hinnat nousevat 2-10 prosenttia syksystä 2003. Puun hintojen 2-10 

prosentin nousu saa erityisesti puun myyntitulojen verotuksessa olevat met-

sänomistajat lisäämään myyntiaikeitaan verrattuna vuosiin 2004-2005. Sen 

sijaan kyseisellä hinnannousulla pinta-alaverotettujen myynti jäänee vielä 

alle vuosien 2004-2005 tason. Mikäli puun hintojen nousu on tätä suurem-

paa, myös pinta-alaverotuksessa olevat ilmoittavat enenevässä määrin siir-

tyvänsä pois niiden joukosta, jotka eivät aio myydä, puuta myyvien joukkoi-

hin.  

 

 

Kaudella 2006-2007 

- Puun tarjonnan säilyminen vuosien 2002-2003 suuruisena edellyttää 

puun hintojen nousua –hintojen tulisi nousta noin 6-7 prosenttia (2-

10 %) syksyn 2003 hinnoista. 

- Hintojen nousu saa osan myyntipäätöksessään epävarmoista metsän-

omistajista, joita oli yli puolet kyselyyn vastanneista,  myymään 

puuta.  

- Puun hintojen nousu 2-10 prosentilla kasvattaa puun myyntitulojen ve-

rotuksessa olevien metsänomistajien puun myyntejä vuosia 2002-

2003 suuremmaksi.  

- Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien puun myynti nousee 

vuosia 2002-2003 suuremmaksi vasta 11-20 prosentin hintojen nou-

sulla.     

  



 59

4.3.6  Metsänomistajien puunmyyntiaikomuksia vuosina 2006-
2007 selittävät taustatekijät 

 

Puunmyyntiaikeissa vuosina 2006-2007 olevat metsänomistajat 

 

Puunmyyntiaikeissa siirtymäkauden jälkeisinä vuosina 2006-2007 olevia 

metsänomistajia voidaan kuvailla veromuodon, metsäalan sekä metsäsuun-

nitelman ja edellisen kauden myyntien avulla (Taulukko 21 & Liite 3, tauluk-

ko 30). Vuosina 2006-2007 puuta myyviä metsänomistajia kuvaa parhaiten 

seuraavien tekijöiden yhdistelmä:  

• Myyntituloverotus.  

• Keskimääräistä suurempi metsäala. (Metsäalan kasvu vaikuttaa 

myyntiaikeita lisäävästi.) 

• Voimassa oleva metsäsuunnitelma. 

• Puuta on myyty myös ennen siirtymäkauden loppua (2004-2005).  

 

Metsänomistajat, jotka eivät aio myydä puuta vuosina 2006-2007  

 

Niitä metsänomistajia, jotka eivät aio myydä puuta siirtymäkauden jälkeen 

vuosina 2006-2007 voidaan kuvailla veromuodon, tilan ja asuinpaikan väli-

sen etäisyyden sekä edellisen kauden myyntiaikeiden ja metsänomistukseen 

liittyvien tavoitteiden5 avulla (Taulukko 21 & Liite 3, taulukko 31). Näitä 

metsänomistajia kuvaa parhaiten seuraavien tekijöiden yhdistelmä: 

• Pinta-alaverotus.  

• Tilan ja asuinpaikan välinen etäisyys on pitkä (etäisyyden kasvu lisää 

todennäköisyyttä olla myymättä).  

• Ei aio myydä puuta myöskään siirtymäkauden lopulla vuosina 2004-

2005.  

• Metsänomistaja painottaa metsänomistuksessaan aineettomia arvo-

ja.  

 

 

                                                           
5Metsänomistuksen tavoitteet voidaan jakaa neljään ryhmään: Taloudelliset tavoitteet, 
aineettomat tavoitteet, toiminnalliset tavoitteet ja monitavoitteisuus. Taloudellisiin 
tavoitteisiin kuuluvat metsän antama taloudellinen turva sekä metsä sijoituskohteena. 
Aineellisiin tavoitteisiin kuuluvat luonnonsuojelu, metsän monimuotoisuus ja erilaiset 
elämykset. Toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluvat marjastus, sienestys, omatoiminen 
työskentely metsässä sekä metsästys. Monitavoitteisilla metsänomistajilla kaikki mai-
nitut tavoiteulottuvuudet ovat tärkeitä.   
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Puunmyynneistä vuosina 2006-2007 epävarmat metsänomistajat 

 

Metsäverojärjestelmän siirtymäkauden jälkeisiin puunmyyntiaikeisiin (vuosi-

na 2006-2007) liittyvään epävarmuuteen ei löytynyt erityisen voimakkaasti 

selittäviä tekijöitä. Näitä metsänomistajia kuvaa kuitenkin epävarmuus 

myyntiaikeistaan myös siirtymäkauden lopulla (2004-2005).  

 Lisäksi eroja esiintyi sukupuolten välillä siten, että  naiset olivat epä-

varmempia myyntiaikeistaan kuin miehet.  Sukupuoli todennäköisesti kui-

tenkin heijastaa muiden taustalla olevien tekijöiden yhteisvaikutusta. Tällai-

sia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ikä, tilan hallintatapa ja metsätilan koko: 

Naiset hallinnoivat usein perikuntia. Lisäksi nämä tilat ovat usein melko pie-

niä. Myös tässä tutkimuksessa mainittujen tekijöiden välillä voitiin havaita 

heikkoa korrelaatiota. 

 Verotuksen siirtymäkausi ja erilaiset verovalinnat vaikuttavat aiottuun 

myyntikäyttäytymiseen ennakko-oletusten mukaisella tavalla: Siirtymäkau-

den lopulla todennäköisin myyjä on pinta-alaverotuksessa oleva metsän-

omistaja ja siirtymäkauden jälkeen myyntiverotukseen jo aiemmin siirtynyt. 

Tämän lisäksi puunmyyntikäyttäytymisen taustalla vaikuttanee myös aktii-

visten ja passiivisten metsänomistajien käyttäytyminen, sillä kausien puun-

myyntiaikomuksia selittää seuraavan tai edellisen kauden samanlainen ai-

komus. 
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Taulukko 21.  Metsänomistajien puunmyyntiaikomuksien taustalla vuosina 

2006-2007 vaikuttavat tekijät.* 

 
 

Muuttuja 
Aikoo 
myydä 
2006-
2007 

Ei aio 
myydä 
2006-
2007 

On aikeis-
taan epä-
varma 
2006-2007 

Veromuoto 
Pinta-alaverotus 
Myyntiverotus 

 
- 
+ 

 
+ 
- 

 

 
Metsäpinta-alan kasvu 

 
+ 

  

Metsäsuunnitelma 
On 
Ei ole 

 
+ 
- 

  

Tilan ja asuinpaikan välisen etäi-
syyden kasvu 

 +  

Metsänomistuksen tavoitteet 
Monitavoitteinen 
Aineettomia tavoitteita 
korostava 

  
- 
 

+ 

 

Myyntiaikeet 04-05 
Aikoo myydä 
Ei aio myydä 
Ei osaa sanoa aikeita 

 
+ 
- 

 
- 
+ 
+ 

 
- 
- 
+ 

+  tekijä lisää todennäköisyyttä /  - tekijä vähentää todennäköisyyttä 

* tarkempi analyysikuvaus liitteessä 3, taulukot  30, 31 

 

Kaudella 2006-2007 

- Puuta myyville metsänomistajille tyypillisiä piirteitä: Puun myyntitulojen 

verotus, säännölliset puun myynnit – aikovat myydä myös 2004-2005, 

miehiä, metsäsuunnitelma yleinen, pinta-alaltaan suuret tilat. 

- Tyypillisiä piirteitä metsänomistajille, jotka eivät myy puuta: Pinta-

alaverotus, puun myynneissään passiivisia – ei aio myydä myöskään 

2004-2005, alempi koulutustaso, asuinpaikka etäällä tilasta, metsän ai-

neettomat arvot korostuvat usein. 

- Myynneistään epävarmoille metsänomistajille tyypillisiä piirteitä: Ovat 

epävarmoja myynneissään myös 2004-2005 
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4.3.7  Puunmyyntipäätökseen vaikuttavat tekijät vuosina 2004-
2007 

 

Metsänomistajilta tiedusteltiin puun myyntipäätöksiin vuosina 2004-2007 

vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä. Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien 

keskuudessa tärkeimmäksi tekijäksi nousi puun hinta (Taulukko 22). Seu-

raavaksi tärkeimpinä pidettiin metsien metsänhoidollista tarvetta, metsäve-

rojärjestelmän muutosta ja rahan tarvetta. Metsänomistajista puolet piti 

puun hintaa erittäin tärkeänä myyntipäätökseen vaikuttavana tekijänä, mut-

ta rahantarvetta erittäin tärkeänä tekijänä piti 21 prosenttia.  

 Maisemaan ja virkistyskäyttöön liittyvät tekijät eivät olleet erityisen tär-

keitä syitä puun myyntipäätöksen taustalla. Ostajien yhteydenotoillakaan ei 

näyttänyt olevan suuresti merkitystä myyntipäätöksen kannalta.  

 

Taulukko 22.  Metsänomistajien puunmyyntipäätöksiin vaikuttavien teki-

jöiden tärkeys. 

 
 Tekijän tärkeys  (% metsänomistajista) 
Myyntipäätökseen 
vaikuttava tekijä 

erittäin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

en 
osaa 
sanoa 

melko 
merkitykse-

tön 

täysin 
merkitykse-
tön 

Puun hintataso           
(n=670) 

50 34 9 4 3 100 

Metsänhoidollinen 
tarve   (n=674) 

35 49 10 3 3 100 

Verojärjestelmän 
muutos  (n=674) 

26 23 15 13 23 100 

Oma rahan tarve        
(n=662) 

21 43 13 16 7 100 

Metsäsuunnitelma       
(n=633) 

15 47 19 12 7 100 

Metsäammattilaisten 
ohjeet   (n=642) 

14 50 20 10 6 100 

Maisemaan ja virkis-
tyskäyttöön liittyvät 
syyt  (n=628) 

8 28 27 23 14 100 

Ostajien yhteyden-
otot   (n=629) 

5 22 28 30 15 100 

Naapurien/tuttavien 
esimerkki  (n=628) 

1 5 18 29 47 100 

Muu   (n=99) 12 3 53 9 23 100 
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Metsäverojärjestelmän muutoksen merkitys puun myyntipäätökseen oli suuri 

pinta-alaverotuksessa olevien keskuudessa. Puun myyntitulojen verotukses-

sa olevien metsänomistajien keskuudessa verojärjestelmän muutos ei sen 

sijaan ollut järin merkityksellinen tekijä puun myyntipäätöksen kannalta 

(Taulukko 23).  

 

Taulukko 23.  Verojärjestelmän muutoksen vaikutus puunmyyntipäätök-

seen veromuodoittain. 

 

Verojärjestelmän muutoksen 
 merkitys myyntipäätökseen 
 vaikuttavana tekijänä   

Pinta-alaverotus 
% 

Myyntiverotus 
% 

täysin merkityksetön 6  37  
melko merkityksetön 7  19  
en osaa  sanoa 13  16  
melko tärkeä 30  17  
erittäin tärkeä 44 11  
 100  100  

Erot tilastollisesti merkitseviä (p=,000) 

 

 

- Puun myyntipäätökseen vaikuttavista tekijöistä tärkein oli puun hintata-

so. 

- Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä pidettiin metsien metsänhoidollista 

tarvetta, metsäverojärjestelmän muutosta ja rahan tarvetta. 

- Metsäverojärjestelmän muutos oli merkityksellinen pinta-alaverotuksen 

piirissä olevien metsänomistajien keskuudessa.   
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tavoitteet, aineisto ja menetelmät 

 

Metsäverotuksen vuodesta 1993 alkanut siirtymäkausi päättyy vuoden 2005 

lopussa, jonka jälkeen kaikki metsänomistajat siirtyvät puun myyntitulojen 

verotusjärjestelmään. Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla metsänomis-

tajien puun myyntiaikomuksia siirtymäkauden loppuvuosina 2004-2005 ja 

siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007 ja puun hinnan vaikutusta näihin 

aikomuksiin. Tämän lisäksi selvitettiin, millaiset olivat metsänomistajien 

puuvarat ja hakkuumahdollisuudet vuonna 2003, kun kymmenen vuotta 

metsäverotuksen siirtymäkautta on takanapäin.  

 Aineisto kerättiin syksyllä 2003 yksityismetsänomistajille suunnatulla 

kyselytutkimuksella. Kyselyn perusjoukon muodostivat kaikki metsänhoito-

maksua maksavat yksityiset metsänomistajat, perikunnat ja yhteisöt Suo-

messa, runsaat 259 000 metsätilaa. Perusjoukosta poimittiin otos syste-

maattisella satunnaisotannalla. Otoksen suuruus oli 2 000 metsänomistajaa. 

Kyselyyn saatiin hyväksyttyjä vastauksia 880, mikä vastaa noin 47 % otok-

sesta. Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien taustapiirteet vastasivat 

melko hyvin suomalaista metsänomistajakuntaa, joten aineiston voi katsoa 

olevan edustava otos metsänomistajista.   

 Metsänomistajien vastauksia analysoitiin suorin jakaumin ja ristiintaulu-

koinnein. Tutkimuksessa käytettiin myös logistista regressiomallia tunnista-

maan sellaisten metsänomistajien tyyppipiirteitä, jotka vuosina 2004-2005 

ja vuosina 2006-2007 aikoivat myydä puuta, eivät aikoneet myydä tai olivat 

myyntiaikeistaan epävarmoja. 
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Taulukko 24.  Yksityismetsänomistajien puunmyyntiaikomukset metsäve-

rotuksen siirtymäkauden lopulla ja siirtymäkauden jälkeen 

vuoden 2002-2003 myyntimääriin ja syksyn 2003 hinta-

tasoon verrattuna.  

 
Siirtymäkauden loppu 

2004-2005 
Siirtymäkauden jäl-

keinen aika 2006-2007 
 

Pinta-ala-
verotuksen 
valinneet 

Myyntivero-
tukseen 
heti siirty-
neet  

Pinta-ala-
verotuksen 
valinneet 

Myyntive-
rotukseen 
heti siirty-
neet  

Arviot omista  
puunmyynneistä 
(2002-2003 oli myy-
nyt 27 % metsän-
omistajista) 

Myynti-
aikomukset 
samat kuin 
vuosina 
2002-2003 
tai kasvaa 
hieman 
(0/+)1 

Myynti-
aikomukset 
pienemmät 
kuin vuosi-
na 2002-
2003  (-)1 

Myynti-
aikomukset 
pienemmät 
kuin vuosi-
na 2002-
2003 (--)1 

Myynti-
aikomukset 
samat kuin 
vuosina 
2002-2003  
(+/-0)1 

(ennakkohypotee-
si) 

(kasvaa) (supistuu) (supistuu) (kasvaa) 

Kokonaistarjonta 
(myyntiä harkitsevien 
metsänomistajien mää-
rän perusteella) 

Supistuu 5-10 % vuosista 
2002-2003 (-) 

Supistuu 25 % vuosista 
2002-2003 (--) 

Epävarmuus 39 % ai-
keistaan 
epävarma 

35% aikeis-
taan epä-
varma 

56 % ai-
keistaan 
epävarma 

51 % ai-
keistaan 
epävarma 

Hinnan vaikutus 
puunmyyntiaikei-
siin 

Puuta oltaisiin valmiita 
myymään yhtä paljon 
kuin vuosina 2002-2003, 
jos puun hinta nousee 
muutaman prosentin syk-
syn 2003 hintaa korke-
ammaksi. 

Puuta oltaisiin valmiita 
myymään yhtä paljon 
kuin vuosina 2002-2003, 
jos puun hinta nousee 2-
10 %2 syksyn 2003 hin-
taa korkeammaksi.3 

Plus ja miinus -merkkien selitys: +/- = kasvaa/vähenee hiukan; ++/-- = kas-
vaa/vähenee selvästi. 
1 Arvio perustuu lähinnä metsänomistajien aiempiin puun myynteihin ja myyntiaiko-
muksiin eri veromuodoissa.  
2 Arviolta 6-7 %. 
3 Todennäköisesti metsänomistajat vertaavat hintaa ennemmin vuoden 2005 hinta-
tasoon kuin syksyn 2003 hintatasoon. 
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Puuta on edelleen metsissä 

 

Kyselyn tulosten mukaan pinta-alaverollisilla metsänomistajilla näyttää ole-

van edelleen varsin runsaasti puuvaroja metsissään ja tilojen hakkuumah-

dollisuudet vastaavat myyntiverollisten tilojen hakkuumahdollisuuksia. Tällä 

perusteella arviot siitä, että pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat 

olisivat tyhjentäneet tilansa puuvarannon siirtymäkauden aikana, eivät pidä 

paikkaansa.    

 Kaikkiaan pinta-alaverollisten metsänomistajien puuvarat ja hakkuu-

mahdollisuudet antavat mahdollisuuden varsin suuriin puun myynteihin siir-

tymäkauden loppuvuosina. Pinta-alaverollisilla tiloilla lienee myös lähes yhtä 

suuret hakkuumahdollisuudet kuin myyntitulojen verotuksessa olevilla tiloilla 

myös siirtymäkauden jälkeiseen. Metsänomistajien puuvara- ja hakkuumah-

dollisuustietoihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, koska arviot perus-

tuvat kyselyyn, eikä tarkkoihin mittauksiin.  Metsien inventointitietoihin pe-

rustuvissa tutkimuksissa on kuitenkin saatu saman suuntaisia tuloksia (esim. 

Nuutinen ym. 2004).    

 

Metsänomistajien odotukset markkinoiden kehityksestä ja omat ai-

keet eivät käy yksiin siirtymäkauden lopulla 

 

Metsänomistajien käsitykset puumarkkinoiden yleisestä kehityksestä siirty-

mäkauden lopulla ja siirtymäkauden jälkeen ovat yleisten ennakkokäsitysten 

mukaisia. Metsänomistajat uskovat  puun tarjonnan lisääntyvän vuosina 

2004-2005 ja vähenevän vuosina 2006-2007 vuosiin 2002-2003 verrattuna. 

Metsänomistajat eivät odota kuitenkaan dramaattista, useiden kymmenien 

prosenttien muutosta puun tarjonnassa, vaan ennemminkin suhteellisen 

maltillista muutosta. Puun hintojen kehityksestä vuosina 2004-2005 met-

sänomistajilla ei ole yhtenevää käsitystä: Yhtä suuri osa uskoo niiden maltil-

liseen nousuun kuin laskuunkin. Myös odotukset hintamuutoksista ovat mal-

tillisia.  

 Metsänomistajien omat puunmyyntiaikomukset vuosina 2004-2005 

näyttäisivät olevan 5-10 % vuosina 2002-2003 toteutuneita puun myyntejä 

alhaisemmat. Metsänomistajien omat puunmyyntiaikomukset eivät siten tue 

metsänomistajien esittämää yleistä arviota puun tarjonnan kasvusta siirty-

mäkauden loppuvuosina.  
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 Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien puunmyyntiaikomukset 

näyttäisivät kyselyn tulosten mukaan hiukan kasvavan vuosina 2004-2005 

vuosista 2002-2003. Pinta-alaverotuksessa olevien metsänomistajien oletet-

tu tarjonnan kasvu siirtymäkauden lopulla näyttää siten toteutuvan, mutta 

odotuksia maltillisempana. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien met-

sänomistajien tarjonta näyttäisi heidän aikomustensa perusteella alenevan 

vuosista 2002-2003. Puun myyntitulojen verotuksessa olevien metsänomis-

tajien keskuudessa näyttäisi siten olevan aikeita ajoittaa puun myyntejä 

metsäverotuksen siirtymäkauden jälkeiselle ajalle. Kokonaisuutena kyselyn 

tulokset viittaavat siihen, että tarjonta ei vahvistu. 

 Hinnalla on selvä vaikutus puunmyyntiaikeisiin molemmissa metsävero-

järjestelmissä olevien metsänomistajien keskuudessa. Mikäli puun hinta las-

kisi 2-10 prosenttia syksystä 2003, myyntiaikeet alenisivat noin kolmannek-

seen vuosina 2002-2003 toteutuneista myynneistä. Vastaavasti 11-20 pro-

sentin hinnan nousu saisi joka toisen metsänomistajan myymään puuta eli 

tarjonta liki kaksinkertaistuisi vuosista 2002-2003. Jotta puun tarjonta säilyi-

si vuosina 2004-2005 vuosien 2002-2003 suuruisena, puun hinnan tulisi ky-

selyn mukaan nousta 3-5 prosentilla syksystä 2003.  

 

Myyntiaikeet vähenevät siirtymäkauden jälkeen 

 

Metsäverotuksen siirtymäkauden jälkeen vuosina 2006-2007 valtaosa met-

sänomistajista arvioi puun hinnan nousevan syksystä 2003. Samansuuntaisia 

tuloksia on saatu myös Etelä-Pohjanmaan metsänomistajien keskuudessa 

tehdyssä kyselytutkimuksessa (Ylihärsilä 2004). Joka kolmas metsänomista-

ja uskoo 2-10 prosentin hintojen nousuun. Tätä suurempaa hintojen nousua 

odottaa neljännes metsänomistajista.  

 Metsänomistajien omia puunmyyntiaikomuksia vuosina 2006-2007 lei-

maa epävarmuus. Noin joka toinen kyselyyn vastanneista metsänomistajista 

ei osannut arvioida vielä syksyllä 2003, myykö puuta vai ei vuosina 2006-

2007. Niistä metsänomistajista, jotka ilmoittivat myyvänsä varmasti /melko 

varmasti puuta, oli valtaosa puun myyntitulojen verotuksessa. Tällä perus-

teella puun myyntitulojen verotuksessa olevien puunmyyntiaikomukset näyt-

täisivät siirtymäkauden jälkeen olevan suurin piirtein vuosien 2002-2003 

toteutuneiden myyntien suuruiset. Vuosien 2004-2005 puun myyntiaikeisiin 

verrattuna tarjonta näyttäisi lisääntyvän. Pinta-alaverotuksessa olevien met-

sänomistajien keskuudessa puun myyjien määrä (myyntiä varmasti / melko 
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varmasti suunnittelevat) putoaa puoleen sekä vuosista 2002-2003 että siir-

tymäkauden lopun vuosista. Kokonaisuutena puun tarjonta näyttäisi vähene-

vän noin neljänneksellä vuosista 2002-2003 ja noin viidenneksellä siirtymä-

kauden lopulta.  

 Vuosina 2006-2007 puun myyntiä suunnittelevilla metsänomistajilla on 

odotuksia puun hintojen noususta. Mikäli puun hintataso säilyisi vuosina 

2006-2007  samana kuin syksyllä 2003, varmuudella myyvien metsänomis-

tajien tarjonta alenisi alle puoleen vuosien 2002-2003 myyntimääristä. Myös 

siirtymäkauden lopun myyntiaikomuksiin verrattuna tarjonta alenisi noin 

puoleen. Puun hintojen nousu kasvattaisi puun myyntiä suunnittelevien 

joukkoa ja pienentäisi sekä myyntipäätöksessään epävarmojen että niiden 

metsänomistajien määrää, jotka eivät aio myydä. Puun myyntitulojen vero-

tuksessa olevat metsänomistajat näyttäisivät olevan valmiita toteuttamaan 

tarjonnan lisäysaikeensa 2-10 prosentin hinnan nousulla. Pinta-

alaverotuksessa olevilla metsänomistajilla tarjonnan pysyminen vuosien 

2002-2003 ja 2004-2005 suuruisena edellyttäisi puun hintaan 10-20 prosen-

tin nousua. Kokonaisuutena puun hintojen 2-10 prosentin nousulla tarjonta 

säilyisi vuosien 2002-2003 ja 2004-2005 tasolla.  

 

Ketkä myyvät puuta – ketkä eivät? 

 

Pitkän aikavälin puun tarjonnan kannalta kiinnostavia tuloksia löytyi tarkas-

telussa, jossa kuvattiin puuta myyviä, myynneissään epävarmoja ja niitä 

metsänomistajia, jotka eivät aio myydä taustamuuttujiensa avulla. Vero-

muoto selitti odotetulla tavalla kuulumista myyjiin ja niihin, jotka eivät myy. 

Siirtymäkauden lopulla kuulumista puun myyjiin kuvasi yhtenä muuttujana 

pinta-alaverotus. Vastaavasti metsänomistajia, jotka eivät myy, kuvasi puun 

myyntitulojen verotus. Siirtymäkauden jälkeen tilanne oli päinvastainen – 

puun myyntitulojen verotuksessa olevat olivat myyjiä ja pinta-

alaverotuksessa niitä, jotka eivät myy.   

 Mielenkiintoista oli se, että tarkastelussa havaittiin metsänomistajien 

puukaupallisen aktiivisuuden suhteen erilaisia ryhmiä: aktiiviset, passiiviset 

epätietoiset. Eri ryhmät käyttäytyivät puumarkkinoilla tietyllä tavalla verojär-

jestelmästä riippumatta. Aktiivisesti puukauppaa käyvien ryhmä aikoi myydä 

puuta sekä siirtymäkaudella että siirtymäkauden jälkeen. Vastaavasti passii-

visten ryhmä ei aikonut myydä siirtymäkaudella eikä siirtymäkauden jäl-
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keen. Erävarmojen ryhmä oli epävarma toiminnastaan sekä siirtymäkaudella 

että sen jälkeen.  

 

Johtopäätökset  

 

Kaikkiaan eri metsäverojärjestelmissä olevien metsänomistajien käyttäyty-

misaikomukset vuosina 2004-2007 ovat varsin odotetun kaltaisia (Ovaskai-

nen & Ripatti 1998; Ovaskainen ym. 1992). Siirtymäkauden lopulla ei ole 

odotettavissa dramaattisia muutoksia puumarkkinoilla: Puun tarjonta ei kas-

va voimakkaasti. Pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat lisäävät 

puun myyntejään maltillisesti siirtymäkauden lopulla. Siirtymäkauden jäl-

keen pinta-alaverollisten metsänomistajien myyntiaikomukset vähenevät 

selvästi. Puun myyntitulojen verotuksessa olevat metsänomistajat näyttävät 

siirtävän puun myyntejään siirtymäkauden jälkeiselle ajalle puun hintaodo-

tusten saattelemana. Siirtymäkauden jälkeen puun myyntitulojen verotuk-

sessa olevien metsänomistajien myyntiaikeet reagoivat selvästi pinta-

alaverollisia alhaisempiin hintamuutoksiin.  

 Myyntiaikomusten ja puun hinnan välisen suhteen tarkastelussa käytet-

tiin vertailukohtana syksyn 2003 hintaa. Näin tehtiin, koska vuoden 2003 

syksyn hinta oli kyselyn hetkellä metsänomistajilla hyvin muistissa. Mitä 

kauemmas syksystä 2003 edetään sitä huonommin syksyn 2003 hinta on 

metsänomistajien mielessä. Myöhemmin puun myyntipäätökseen vaikuttaa 

luultavimmin puun hinnan muutos suhteessa lähimenneisyyteen. Siten vuo-

den 2006 kevään puun myyntipäätökseen vaikuttanee puun hinnan muutos 

suhteessa vuoden 2005 syksyn hintaan paljon selvemmin kuin muutos suh-

teessa syksyn 2003 hintoihin. Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että puun 

ostajien panostus henkilökohtaisiin yhteydenottoihin puukauppa-asioiden 

yhteydessä myötävaikuttaa metsänomistajan myyntipäätöksen syntymiseen 

odotettua vähemmän. 

 Metsänomistajien puunmyyntiaikomukset näyttivät reagoivan varsin 

voimakkaasti puun hintaan. Metsänomistajat nimesivätkin puun hinnan kes-

keisimmäksi myyntipäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi. Puun tarjonnan voi-

makas reagointi puun hintatasossa tapahtuviin muutoksiin tuli esiin myös 

Mutasen ja Toppisen (2004) puun tarjonta- ja kysyntäyhtälöiden estimointi-

tuloksissa. Tarkasteluajanjakso ajoittuu metsäverotuksen siirtymäkaudelle, 

joten tuloksia voi hyvin verrata tämän tutkimuksen antamiin tuloksiin.  
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 Tutkimuksessa tehdyt päätelmät puun tarjonnassa tapahtuvista muu-

toksista perustuvat pääosin puuta myyneiden ja puun myyntiä aikovien met-

sänomistajien lukumäärämuutoksiin. Tuloksia tulkittaessa oletetaan keski-

määräisen leimikkokoon säilyvän likimain ennallaan. Mikäli keskimääräisessä 

leimikkokoossa tapahtuu muutoksia, myös puun tarjonnassa tapahtuvat 

muutokset voivat olla erilaisia kuin puun myyntiä aikovien lukumäärässä 

olevat muutokset. Erityisesti metsäverotuksen siirtymäkauden jälkeen kes-

kimääräisen leimikkokoon voi olettaa olevan pienempi kuin siirtymäkauden 

loppuvuosina. Tällä perusteella tulokset voivat ennemmin yliarvioida kuin 

aliarvioida tarjontaa siirtymäkauden jälkeen.    

 Yksityismetsänomistajien puun tarjonnan kannalta passiivisten ja epä-

varmojen ryhmät ovat ongelmallisia. Ne ovat ryhmiä, jotka voivat hyvin jät-

täytyä puumarkkinoiden ulkopuolelle. Aktiivisesti puukauppaa käyvistä osa 

lienee metsäyhtiöiden sopimusasiakkaita. Tätä tukee se, että aktiivisten ryh-

mään kuulumisen todennäköisyys kasvaa metsäpinta-alan kasvaessa ja so-

pimusasiakkaiden metsätilat ovat suuria. Aktiivista puukauppaa harjoittavilla 

on myös yleisesti metsäsuunnitelma. Passiivisten ryhmässä metsätilat ovat 

usein pieniä, metsänomistajan koulutustaso on alhainen ja tämä asuu etäällä 

tilastaan. Epävarmojen joukossa on perikuntia suhteellisesti enemmän kuin 

muissa ryhmissä. Perikuntien epävarmuutta puukaupan teossa selittää osin 

päätöksentekoon liittyvät ongelmat. 

 Vaikka tutkimuksen aineiston muodostavat metsänomistajat edustavat-

kin suomalaista metsänomistajakuntaa melko hyvin, on pidettävä mielessä 

että kyselytutkimuksiin liittyy aina virhemahdollisuuksia. Kyselyn tulokset 

kuvaavat metsänomistajien ajatuksia syksyllä 2003. Toimintaympäristössä 

tapahtuvat muutokset voivat muuttaa myyntiaikomuksia ja puun hinnan ja 

myyntiaikomusten suhdetta. Eri kysymykset antoivat myös hieman ristiriitai-

sen kuvan metsänomistajien myyntiaikomuksista. Yli puolet metsänomista-

jista oli myyntiaikeistaan epävarma. Epävarmojen metsänomistajien lopulli-

nen käyttäytyminen voi muuttaa pääteltyjä myyntiaikeita tuntuvastikin. 

 Tutkimuksessa esitettyjä arvioita hintojen kehityksestä ei tule tarkastel-

la hintaennusteina. Ne kuvaavat puun tarjonnan muutoksen ja hinnan välistä 

suhdetta ja ovat suuntaa antavia. Hintakehitykseen vaikuttaa tarjonnassa 

tapahtuvien muutosten lisäksi myös kysynnässä tapahtuvat muutokset, joita 

tässä ei ole millään lailla tarkasteltu. Lopullinen hinta markkinoilla muodos-

tuu kysynnän ja tarjonnan yhteisvaikutuksena. 
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