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Eesti Ühismets Tulundusühistu

•Algidee 18. märts 2012

•Asutamisleping 18. aprill 2013

•Äriregistrisse kantud 31. juuli 2013

•Esimene metsakinnistu ost 29. oktoober 2013



Kas tegemist on metsaühistuga?

•Ühismets ei ole metsaühistu vaid
tulundusühistu, mis omab metsa ja tegeleb
selle majandamisega

•Ühismets on „investeerimisettevõte“, 
kus tulu saadakse ühisest metsaomandist ja 
selle majandamisest
(tootluse tagab puidu juurdekasv)



Ühismetsa eesmärk?

•Pakkuda Eesti inimestele võimalust olla 
üheskoos Eesti metsa omanik, hoida Eesti metsa
ja saada tulu selle majandamisest

•Ühismetsa otseseks eesmärgiks on kasumi
tootmine oma liikmetele läbi majandustegevuse, 
milles liikmed osalevad ühiselt panustajatena
metsamaa omandamises ja majandamises



Milline on Ühismetsa põhitegevus?

•Ühismetsa põhitegevus on metsamaa
omandamise ja heaperemeheliku majandamise
kaudu Eesti metsaressursi kestliku kasutamise
edendamine, tagades samas Ühismetsa vara
väärtuse kasvu



Kuidas Ühismetsast tulu saab?

•Lisaks osamaksule, mis on kohustuslik, 
saavad Ühismetsa liikmed teha sissemakseid
metsakapitali

•Selle rahaga omandatakse hea
kasvupotentsiaaliga metsamaid, mis targal
majandamisel pikaaegset tulu annavad

•Tulusa majandamise korral jagatakse
liikmetele dividende vastavalt nende poolt
metsakapitali tehtud sissemaksete suurusele



Kuidas tagatakse minu raha säilimine?

•Pikaajalisi investeeringuid tehakse nõukogu
poolt kinnitatud investeerimisstrateegia alusel

•Kõik Ühismetsa poolt tehtavad olulised
majandusotsused vaatab lisaks nõukogule läbi
ka investeerimiskomitee –metsandus- ja
majandusekspertidest koosnev kogu

•Lisaks on Ühismetsa liikmel õigus saada
juhatuselt igal ajal informatsiooni Ühismetsa
majandamise kohta

•Juhtorganite tegevust kontrollib
revisjonikomisjon ning vajadusel audiitor



Kas saan oma osaluse võõrandada?

Jah, saab küll

•Tuleb arvestada, et Ühismetsas osalemine on 
ühistuline tegevus ja osaluse saab teisele
isikule loovutada üksnes siis, kui see isik
vastab Ühismetsa põhikirja nõuetele ja juhatus
ta liikmeks võtab

•Osaluse võõrandamisel toimub liikmete
vahetus



Kas saan raha tagasi, kui soovin
Ühismetsast lahkuda?

Jah, saab küll

•Liikme lahkumisel makstakse hüvitisena tema
panusele vastav osa Ühismetsa varast

•Hüvitise suurus sõltub sellest, kui palju liige
on teinud sissemakseid metsakapitali ja milline
on ühismetsa vara väärtus liikmelisuse
lõppemisel

•Tagasimakstav rahasumma võib olla väiksem
või suurem liikme panusest



Kas minu panus läheb pärijatele üle?

•Jah, kui pärijad aasta jooksul pärast liikme
surma esitavad avalduse Ühismetsa liikmeks
astumise kohta ja nad võetakse liikmeks



Kuidas on tagatud Ühismetsa 
püsimajäämine?

•Kuna Ühismets on ühistu, siis ei saa teda osta
ega müüa. Seega on välistatud ka Ühismetsa
ülevõtmine võõrkapitali poolt

•Ühismetsa liikmed jäävad omanikeks ajani
kuni seda pole lõpetatud üldkoosoleku või 
kohtu otsuse alusel



Ühismetsa juhtimine

•Liikmete üldkoosolek

•Volinike koosolek (liikmeid üle 200)

•Nõukogu (3-9 liiget)

•Juhatus (1-3 liiget)

•Investeerimiskomitee (3-5 liiget)



Kas liikmed vastutavad Ühismetsa 
kohustuste eest?

•Ei,
Ühismets vastutab enda kohustuste eest ise



Kuidas mina saan osaleda Ühismetsa 
majandamisel?

•Kõik liikmed saavad hääletada üldkoosolekul
ja olla valitud nõukogusse või juhatusse

•Igal liikmel on ühistus võrdne hääleõigus



Kuidas saada Ühismetsa liikmeks?

•Oodatud on kõik, kes peavad lugu Eesti
metsa heaperemehelikust majandamisest

•Tuleb teha avaldus Ühismetsa juhatusele ning
tasuda osamaks 250 eurot

•Tulu saamiseks teha lisaks sissemakse
metsakapitali
(rahaline või mitterahaline sissemakse, 
vastavalt nõukogu poolt kinnitatud korrale)



Lisainformatsioon ja kontakt

Tarmo Lees
Eesti Ühismets 
Kase 2 
63308 Põlva
Tel 5300 3334
e-post 
info@uhismets.ee



Oleme koos Eesti metsa peremehed

Eesti Ühismets


