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SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 

 

 

Suomen Metsäsäätiön tavoite on sääntöjen mukaan tieteellisen tutkimuksen 

tukeminen, metsän ja sen tuotteiden käytön edistäminen sekä Suomen metsä-

talouden toimintaedellytysten turvaaminen. 

 

 

Suomen Metsäsäätiö toimii rahoittamiensa projektien kautta, jotka pääasiassa joku muu 

toimija toteuttaa. Projektit voivat olla Metsäsäätiön omasta aloitteesta syntyneitä 

projekteja tai muualta tulleita valmiita tai kehittämistä vaativia ideoita. 

 

Rahoittamiensa kohteiden kautta Suomen Metsäsäätiö 

 

- tukee puun käyttöä lisäävää ja metsäsektorin toimintaedellytykset turvaavaa 

tutkimustoimintaa 

- kertoo puun ja puupohjaisten tuotteiden hyvyydestä tavoitteena puun ja puupohjaisten 

tuotteiden käytön lisääminen 

- kertoo suomalaisen metsätalouden ja -teollisuuden hyvyydestä ja vastuullisuudesta sekä 

kotimaassa että ulkomailla 

 

 

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Suomen bruttokansantuotteen arvo supistui 0,2 prosenttia (+2,7 % v. 2011) vuonna 2012. 

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä ja tuotanto heikkeni. Euroalueen heikentynyt 

taloustilanne alentaa Suomen metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja vientiä. Paperin sekä 

paperi- ja kartonkijalosteiden vientimäärät putosivat vuonna 2012 edellisvuodesta. 

Sahatavaran, massan ja kartongin vientimäärät puolestaan lisääntyivät vuonna 2012. 

  

Metsäntutkimuslaitoksen arvion mukaan kysynnän lasku heijastuu kotimaan 

puumarkkinoille. Tuotannon lasku alentaa puun tarvetta, ja markkinahakkuut sekä puun 

tuonti vähenevät tänä vuonna hieman. Markkinahakkuut olivat vuonna 2012 noin 53 

miljoonaa kuutiometriä, joka oli hieman alle 5 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot olivat 1,4 miljardia euroa, 

joka on noin 6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2012 reaalinen 

kantohintataso oli 7 prosenttia edellisvuotta alempi. Puun tuonti oli n. 10 miljoonaa 

kuutiometriä eli 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikkiaan metsäteollisuuden ostot 

yksityismetsistä olivat vuonna 2012 arviolta 28,2 miljoonaa kuutiometriä. 

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti, joka hiljentyi vuoden 2012 aikana 

havupuun osalta. Selvästi eniten tuodaan koivukuitupuuta ja haketta. Kaikkiaan 

ainespuuta on tuotu edeltävää vuotta vähemmän.  

 

Kertomusvuosi oli metsäpolitiikassa hyvin vilkas. Kataisen hallituksen ohjelman 

metsäpoliittisen ytimen muodostavat Kansallinen metsäohjelma 2015 ja Metsäalan 

strateginen ohjelma. Edellisen hallituksen aloittamat uudistusten valmistelut jatkuivat. 

Metsäkeskuslaki astui voimaan 1.1.2012 yhdistäen 13 metsäkeskusta Suomen 

Metsäkeskukseksi. Samalla liiketoiminta ja julkisen palvelun tehtävät eriytettiin 
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toisistaan. Tapio tulee jatkamaan itsenäisenä kehittämisorganisaationa, joka tullaan 

yhtiöittämään muutaman vuoden kuluttua. Metsälain uudistaminen jatkui ja se on 

tarkoitus viedä eduskuntaan alkuvuodesta 2013. Metsähallituslain valmistelu jatkui ja 

metsänhoitoyhdistyslain uudistus aloitettiin.    

 

Metsätalouden ja -teollisuuden kysymykset olivat laajasti esillä julkisessa keskustelussa. 

Kotimaisen metsäkeskustelun pääteemoja olivat metsäalan tulevaisuus, julkisten 

metsäorganisaatioiden muutokset, aines- ja energiapuumarkkinat, metsälain 

uudistaminen, metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen sekä metsäomistuksen 

rakennemuutos. Ilmaston muutoksen ja globalisaation ekologiset, taloudelliset ja 

yhteiskunnalliset vaikutukset metsäsektoriin olivat pääaiheita kansainvälisessä 

metsäkeskustelussa. Euroopassa erityisteemoina olivat mm. metsäteollisuuden 

kannattavuus ja ylikapasiteetti sekä vihreiden julkisten hankintojen politiikka, metsien 

sertifiointi, hiili- ja vesijalanjälki ja metsien rooli energiapolitiikassa.  
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2. SÄÄTIÖN OMA TIEDOTUSTOIMINTA 

 

 2.1 Säätiön toiminnan esittely 

 

Vuonna 2011 valmistuneesta Metsäsäätiön liitelehdestä tehtiin päivitetty painos vuonna 

2012. Lehti toimii myös kentän toimihenkilöiden tiedon lähteenä ajankohtaisista 

projekteista. Lehteä postitettiin vuoden 2012 aikana yhtiöiden 

metsäpalvelutoimipisteisiin sekä metsänhoitoyhdistyksiin ympäri Suomea. Lehteä jaettiin 

ja postitettiin myös muille säätiön sidosryhmille.  

 

 
 

 

Metsäsäätiö käytti vuoden 2012 aikana kolmea lehtiartikkelia kertomassa toiminnastaan. 

Lehtijuttujen aiheet käsittelivät Metsäsäätiötä kouluyhteistyönrahoittajana, 

puurakentamisen nousua, sekä maankäyttörajoituksien vaikutuksia metsätalouden 

harjoittamiseen. Juttujen yhteydessä käytettiin faktalaatikkoa Metsäsäätiöstä sekä kuvaa 

varojen käytön jakaumasta. Juttuja käytettiin eniten metsänhoitoyhdistysten lehdissä, sekä 

mm. Etämetsänomistajat –lehdessä.  

 

Artikkelien lisäksi Metsäsäätiötä ja sen toimintaa tehtiin tunnetuksi maksetuilla 

ilmoituksilla. Vuoden 2012 aikana Metsäsäätiö käytti ilmoitusaineistoa ”Metsillämme on 

hyvä maine, annetaan sen kiiriä”, ”Kilometri parasta lankkua on jokamiehen ylpeys” sekä 

”Suomalainen metsä kasvattaa kunnon vesoja”. Ilmoitusaineistosta ”Vesoja” luotiin 

syksyllä 2012, ja se otetaan käyttöön uutena ilmoitusaineistona laajemmin vuonna 2013. 
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Metsäsäätiön ilmoitusaineisto 2012. 

 
 

Metsäsäätiön toiminnanjohtaja esitteli kertomusvuonna säätiön toimintaa lukuisissa 

sidosryhmien tilaisuuksissa. Näitä ovat olleet mm. metsänomistajien liittojen, 

metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden toimihenkilöilleen järjestämät tilaisuudet sekä 

METOn ja Metsänhoitajaliiton alueelliset seminaarit. Metsäsäätiö oli mukana omalla 
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messuosastollaan messuilla ja seminaareissa. Säätiön messuosasto on ”Metsälläsi on 

hyvä maine” -ilmeen mukainen. 

 

Metsäsäätiön verkkosivuilla esitellään meneillään olevat projektit selkeästi, jotta ne 

toimisivat mahdollisimman hyvin toimihenkilöiden työvälineenä rahoituskohteiden 

esittelyssä. Verkkosivuilla on nähtävissä myös kuukausittainen keruuprosentti koko 

maan osalta sekä kerran vuodessa ilmestyvät prosenttikartat alueittain.  

 

Metsäsäätiön tilastot toimitettiin kentän toimijoiden ja sidosryhmien käyttöön 

sähköpostitiedotteella. Sähköpostitiedotteissa kerrottiin myös muista ajankohtaisista 

tapahtumista sekä projekteista. Sähköpostitiedote lähetettiin kerran kuukaudessa. 

 

Metsäsäätiön esitteitä ja puukaupan yhteydessä metsänomistajille jaettavia 

mikrokuituliinoja sekä heijastimia toimitettiin kentän toimihenkilöille kertomusvuoden 

aikana tarpeen mukaan. 

 

Metsäsäätiön graafisesta ilmeestä vastaa mainostoimisto Supergroup Studios. Kaikki 

Metsäsäätiön tuottama materiaali on julkaistu myös ruotsiksi.  

 

 

 

2.2 Palkitseminen ja pr-toiminta 

 

Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset jaettiin Metsäpäivien avajaisissa 

Kangasniemen koululaisten metsätapahtuman järjestäjille. Toinen huomionosoitus 

annettiin Tiedekeskus Pilkkeen koululaistyölle. Metsä Groupin, Stora Enso Metsän, 

UPM Metsän sekä paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen metsätoimihenkilöt järjestivät 

koululaisten metsätapahtuman yhteisvoimin. 

 

Huomionosoitukset jakoi Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Mäntylä yhdessä 

toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärven kanssa. Huomionosoituksena jaettiin aiempien 

vuosien tapaan taitelija Vappu Johanssonin metsäaiheista grafiikkaa. 
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Metsäsäätiön huomionosoituksen saaneet: Aura Heikura, Jukka Jokinen, Jari Heiskanen, 

Timo Tyrväinen, Piritta Majamäki ja Tuulikki Halla (kuva Erkki Oksanen) 

 

Metsäsäätiö huomioi myös muita ansioituneita asian puolestapuhujia vuoden mittaan eri 

organisaatioiden omissa tilaisuuksissa. 

 

Suomen Metsäsäätiön vuoden 2012 tärkein yksittäinen pr-tapahtuma oli syksyllä 

järjestetty Spirit of Nature –gaala. Lahdessa järjestettyyn tapahtumaan kutsuttiin 

ansioituneita kentän toimihenkilöitä, sekä muita Metsäsäätiön sidosryhmien edustajia.  
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3. MENEKINEDISTÄMISMAKSUN KERTYMÄ VUONNA 2012 

 

3.1  Varojen kertymä ja tilastointi 

 

Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle vuoden 2012 aikana 1,93 miljoonaa euroa. 

Edellisen vuoden vastaava määrä oli 1,84 miljoonaa euroa. Säätiölle tulevat varat 

tilitetään loppumittauksen perusteella. 

 

 

 

Sisään tulleet varat 1996 – 2012.  

 

 

Kuukausittain tehtävä yhtiökohtainen ja vuosittainen hankinta-alueittainen tilasto seuraa 

kauppakirjamerkintöjä ja tilitettävät summat tulevat viiveellä loppumittauksesta. 

Kauppakirjamerkintöihin perustuvassa seurannassa ovat mukana Stora Enso Oyj, UPM-

Kymmene Oyj ja Metsä Group. Seuranta sisältää sekä suorat ostot että valtakirjalla 

välitetyt kaupat. Yhtiökohtaiset prosentit ja arvioidut euromäärät sisältävät tilastot eivät 

ole julkisia, ja kukin yhtiö päättää, miten tilastoja käytetään omassa organisaatiossa. 

Metsäkeskuskohtaiset kaikki ostot kattavat kartat koostaa Metsäteollisuus ry. Kartat ovat 

julkisia. Kyseiset kartat ovat myös tulostettavissa Metsäsäätiön verkkosivuilta. 

Metsäsäätiö saa kartat käyttöönsä vasta kertomusvuoden jälkeen, joten niitä ei voida 

käyttää entiseen tapaan markkinoinnin ja kannustuksen välineinä. 

 

Hankintayhteismyynneissä mukana olevat menekinedistämismaksun maksavat 

metsänomistajat eivät kirjaudu prosenttitilastoon. Myöskään Suomen Sahojen 

jäsensahojen prosentit eivät ole seurannassa mukana.  

 
Kauppakirjamerkintöihin perustuvan kuukausitilaston mukaan vuoden 2012 varojen 

kertymä oli 1,25 miljoonaa euroa (vuonna 2011 1,1 milj. € ja vuonna 2010 1,4 milj. €). 

Sisään tulevat varat tulevat loppumittauksesta, joten kyseisen summan ennustaminen on 

erittäin vaikeata. Osallistumisprosentti oli kertomusvuonna 38,1 %. Aikaisempina 
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vuosina prosentit ovat olleet seuraavat: vuonna 2011 38 %, vuonna 2010 38 %, vuonna 

2009 38 %. Prosentit ovat osallistumisprosentteja yksityismetsien puukauppojen 

lukumäärästä. 

 

 

Kaikki yhtiöt yhteensä kertymäprosentti yksityismetsien puukauppojen lukumäärästä 

pysyi tasaisena koko vuoden. Osallistumisprosentti oli alhaisimmillaan joulukuussa, 

ollen noin 36 %. Vastaavasti huippunsa osallistumisprosentti saavutti maalis- ja 

syyskuussa, jolloin se oli 40 prosenttia. 

 

 

% 

kk 

Menekinedistämismaksuun osallistuneiden kauppojen osuus yksityismetsien 

puukauppojen lukumäärästä. 

 

 

Kaikki ostot (sisältäen suorat ostot ja valtakirjalla välitetyt) koko vuoden 

osallistumisprosentit olivat yhtiöittäin seuraavat: Metsä Group 37 %, Stora Enso 43 % ja 

UPM-Kymmene 34 %. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat seuraavat: Metsä Group 

42 %, UPM-Kymmene 30 % ja Stora Enso 40 %. Yhtiöiden sisällä on alueittaisia 

organisaatiorakenteen mukaisia suuria eroja, kuten myös toimihenkilökohtaisia eroja. 

Valtakirjalla puukauppaa välittävien metsänhoitoyhdistysten välinen vaihtelu 

Metsäsäätiö-aktiivisuudessa on hyvin suurta. Valtakirjakauppojen osallistumisesta 

Metsäsäätiön maksuun ei ole käytettävissä erillistä tilastoa. Myös Suomen Sahojen 

jäsensahojen aktiivisuus vaihtelee huomattavasti. Metsähallitus maksaa 

menekinedistämismaksun kaikesta myymästään puusta hankintakauppojen prosentin (0,1 

%) mukaisesti. 
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Suomen Metsäsäätiön esittelyä ja tunnettuutta seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä 

TNS gallupin Metsätutka-kyselyllä. Verrattaessa Metsäsäätiön esittelyprosenttia 

menekinedistämismaksun osallistumisprosenttiin voi huomata, ettei tulos ole huono. 

Mikäli säätiön asia esitetään metsänomistajalle, suurin osa osallistuu. Ongelma on 

huonossa esittelyprosentissa, ei niinkään osallistumisprosentissa.  

 

 
A. Esittelikö metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilö Metsäsäätiön säätiömaksun valtakirjan antamisen 

yhteydessä? 

 B. Esittelikö ostaja Metsäsäätiön säätiömaksun kaupan sopimisen yhteydessä? 

 
 

Metsätutka, syksy 2012.
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4. METSÄSÄÄTIÖN RAHOITTAMAT HANKKEET 2012 

 

Säätiön rahoittamat projektit voidaan jaotella kolmeen luokkaan 

- läheiset maakunnalliset tai paikalliset pienet projektit ja mm. koulujen metsäpäivät, 

joissa järjestäjinä ovat paikalliset metsäammattilaiset yhdessä koulujen kanssa. 

- kansalliset projektit, kuten Päättäjien Metsäakatemia tai Metsäyhdistyksen kouluissa 

tekemä työ esim. kaikki koulut kattava Metsävisa ja Oppimispolku.fi -sivujen ylläpito 

sekä Puuinfon puurakentamisen edistämiskampanja ”Puu on Ekoin”. 

- kansainväliset projektit, kuten PEFC sertifioinnin markkinointi Iso-Britanniassa ja 

Alankomaissa sekä puun käytön ja nykyaikaisten rakenneratkaisujen käytön 

markkinointiprojekti Ranskassa yhdessä Ranskan ja Ruotsin puun käytön edistäjätahojen 

kanssa. 

 

Suomen Metsäsäätiön hallitus teki vuoden 2012 aikana rahoituspäätöksiä 1 600 950 

euron edestä. Edellisenä vuonna 2011 vastaava luku oli 1 059 000 euroa. 

Myöntöpäätösten määrän nousu edellisvuoteen verrattuna selittyy Suomen 

Metsäyhdistyksen vuoden 2012 rahoituksen, 450 000 euroa, rahoituspäätöksen 

siirtymisellä vuoden 2012 puolelle.  

 

Lisäksi toiminnanjohtaja myönsi hallitukselta saamiensa valtuuksien puitteissa yhteensä 

85 577,71 € lukuisiin paikallisiin tai alueellisiin projekteihin, opintomatkoihin tai pr-

toimintaan (vuonna 2011 85 041,32 €). Näistä varoista suuri osa kohdistui kotimaahan 

esimerkiksi koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannusten peittämiseen. 

Kertomusvuonna 5715 koululaista kuljetettiin metsätapahtumaan toiminnanjohtajan 

myöntämällä kuljetustuella ja koulujen sekä metsäammattilaisten yhteistyöllä. 

Koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannuksia rahoitettiin 43 093 eurolla. Osa 

toiminnanjohtajan myöntämästä rahoituksesta kohdistui pr-luontoiseen yhteistyöhön ja 

esilläoloon sidosryhmien ja opiskelijoiden tilaisuuksissa. 

 

Vuonna 2012 Metsäsäätiö maksoi apurahoja kaikkiaan 1 599 115,11 euroa.  
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Maksettujen apurahojen jakautuminen 2012. 

 

Päättäjien Metsäakatemia sekä Suomen Metsäyhdistyksen Ympäristöluotaus, 

toimittajakontaktien hoito sekä forest.fi-sivujen toimittaminen ovat olleet merkittäviä 

Metsäsäätiön rahoituskohteita. Metsäsäätiö rahoitti myös metsätoimialan yhteistä Metsä 

Puhuu -nuorisohanketta. 

 

Metsäsäätiö on panostanut huomattavasti PEFC-sertifioinnin markkinointiin sekä 

Suomessa että ulkomailla. Metsäsäätiö rahoittaa PEFC UK ja PEFC Alankomaat 

viestintäprojekteja sekä PEFC-sertifioinnin markkinointikampanjaa Suomessa. 

Metsäsäätiö rahoitti vuonna 2012 PEFC-sertifioinnin näkyvyyttä World Desing Capital –

vuoden aikana.  

 

Metsäsäätiö teki vuonna 2012 päätöksen rahoittaa yhdessä kahden muun rahoittajatahon 

kanssa Aalto yliopistoon perustettavaa puurakennetekniikan professuuria. 

 

Metsäsäätiö tuki Habitare Ahead! –messualueen näyttelyarkkitehtuurin toteutusta. 

Massiiviset mäntyrungot olivat PEFC-sertifioituja. Näyttelyarkkitehtuurista vastasivat 

arkkitehdit Saija Hollmén, Jenni Reuter ja Helena Sandman. Suunnittelijat halusivat 

luoda Habitareen ratkaisun, jossa yhdistyvät vastuullisuus, sisustuselementtien suuri 

koko ja näyttävyys sekä kierrätettävyys. 
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Habitare-messujen näyttelyarkkitehtuuri. Kuva:Juha Ilonen 
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Metsäsäätiö rahoitti PTT:n pilottitutkimuksen ”Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden 

kuluttaminen”. Hankkeen tavoitteena oli selvittää nuorten kulutustottumuksia, asenteita 

ja toiveita puupohjaisia tuotteita kohtaan (valikoidut paperilaadut, kartonki, puutuotteet). 

Toinen tavoite oli korjata pahimpia puupohjaisiin tuotteisiin liittyviä väärinymmärryksiä 

ja virheitä nuorten tiedoissa. Hankkeen tulokset julkaistiin syksyllä 2012. Hankkeen 

tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan Pellervon Taloustutkimuksen verkkosivuilta. 

Hankkeessa kokeiltiin myös tiedon keruuta Facebook-applikaation avulla.  

 

Metsäsäätiön hallitus myönsi rahoituksen vuoden 2012 professori Tuula Packalénin 

johtamaa Metlan hanketta ”Maankäyttörajoitusten vaikutuksen metsätalouden 

harjoittamiseen”. Tutkimus toteutetaan Metsänomistajien liitto Etelä-Suomen alueella. 

Tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden 2013 aikana. Hanke on jatkoa Pohjois-

Karjalassa tehdylle pilottitutkimukselle ja liittyy Metlassa käynnissä olevaan, 

erikoistutkija Kari T. Korhosen johtamaan ja Maa- ja metsätalousministeriön 

rahoittamaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on digitalisoida kaikkien Suomen kuntien 

kaavatiedot. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Metsänomistajien liiton, yhtiöiden, 

suurimpien sahojen ja Metsähallituksen edustajat.  

 

Metsäsäätiön hallitus myönsi rahoitusta puunkäytön edistämiseen. Metsäsäätiö rahoitti 

Puuinfo Oy:n ”Puu on Ekoin” -viestintäkampanjaa sekä Finnish Wood Research Oy:n 

Teollisen puu-elementtirakentamisen yhteistutkimushanketta. Metsäsäätiö rahoitti myös 

Ranskan puunkäytön edistämisohjelmaa, Bois.com, yhdessä Ranskan puunkäytön 

edistämisorganisaatioiden ja Ruotsin metsäteollisuuden kanssa. 

 

Metsäsäätiö rahoitti syksyllä 2012 jaetun Spirit of Nature –puuarkkitehtuuripalkinnon 

sekä suomalaiselle arkkitehtuurin lopputyöstä myönnettävän Young Spirit of Nature –

puuarkkitehtuuripalkinnon. Palkintoja oli luovuttamassa Metsäsäätiön valtuuskunnan 

puheenjohtaja Juha Marttila. Spirit of nature palkinto 2012 myönnettiin intialaiselle 

Bijoy Jainille.  

 

Youn Spirit of Nature –palkinto jaettiin vuonna 2012 toisen kerran. Young  Spirit of 

Nature 2012 -puuarkkitehtuuripalkinnon saaja oli arkkitehti SAFA Tiina Antinoja 

Oulusta. Hänen diplomityönsä ’Rauman Papinpelto’ hyväksyttiin Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin osastolla syksyllä 2011. Opinnäyte pureutuu suomalaisen asuntoalueen 

haasteisiin käyttäen puuta taitavasti keskeisenä rakennusmateriaalina. 
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Havainnekuva Tiina Antinojan diplomityöstä ”Rauman Papinpelto”. 

 

 

Säätiön varojen jaossa noudatetaan säätiön hallituksen laatimaa ja valtuuskunnan 

vahvistamaa strategiaa. Strategia tarkistettiin strategiapalaverissa, joka pidettiin 

syyskuussa. Metsäsäätiön toimintalinjassa ei todettu erityistä muutostarvetta. 

Metsäpoliittisesti ajankohtaisia tutkimushankkeita toivottiin olevan rahoituksessa 

säännöllisesti. 
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5. METSÄSÄÄTIÖN HALLINTO JA TALOUS 

 

5.1  Valtuuskunta 

 

Suomen Metsäsäätiön valtuuskunta piti kertomusvuonna yhden kokouksen, 

vuosikokouksen, 26.4.2012 Suomen Metsäyhdistyksen tiloissa, Salomonkatu 17 A, 

00100 Helsinki. 

 

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin Metsäsäätiön vuoden 2011 toimintakertomus, 

tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös. Samoin hyväksyttiin talousarvio ja 

toimintasuunnitelma vuodelle 2012.  

 

Valintojen jälkeen säätiön valtuuskunnan kokoonpano v. 2012 oli seuraava: 

 

Jäsen   Varajäsen 

 

Myyjien edustajat 

Juha Marttila   Aatto Ylimartimo 

Annukka Kimmo  Sampo Seppälä 

Esko Laitinen   Jukka Hujala 

Jyrki Kangas   Juha Mäkinen 

 

Ostajien edustajat 

Mikko Utunen   Risto Nurmela 

Markku Halinen   Tuomas Hallenberg 

Reeta Kaukiainen  Satu Holm-Jumppanen 

Juha Junnikkala   Esa Hakamäki 

 

Kannattajajäsenten edustajat 

Matti Keskinen   Jyrki Ketola 

Matti Peltola   Simo Jaakkola 

Jukka Sippola   Tapio Hankala 

Ari Hämäläinen   Kari Palojärvi 

Sakari Lepola   Olli Peltola 

Rauno Numminen  Olli Grönqvist 

 

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin johtaja Mikko Utunen Stora Enso Oyj:stä 

 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT Tomi Englund ja KHT Pasi Hirvonen, varalle 

KHT Erkka Talvinko ja KHT Ulla Nykky, kaikki Ernst & Young Oy KHT-yhteisöstä 
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5.2  Hallitus 

 

Valtuuskunta päätti säätiön hallituksen kokoonpanon kokouksessaan seuraavasti: 

 

Jäsen:   Varajäsen: 

 

Myyjäpuolelta 

Juha Hakkarainen  Lea Jylhä 

Jussi Kumpula Heikki Kääriäinen 

Mikko Tiirola   Reivo Järvenpää 

 

Ostajapuolelta 

Juha Mäntylä   Yrjö Perälä 

Pekka Rajala   Tero E Nieminen 

Jorma Länsitalo   Esa Ojala 

 

Hallitus valitsi järjestäytyessään kokouksessaan puheenjohtajakseen Juha Mäntylän ja 

varapuheenjohtajakseen Juha Hakkaraisen. 

 

Hallituksen asiantuntijajäseninä ovat kertomusvuonna toimineet METO - Metsäalan 

Asiantuntijat r.y:n puheenjohtaja Håkan Nystrand sekä Suomen Sahat ry:n 

toimitusjohtaja Kai Merivuori.  

 

Hallitus kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa. Hallituksen toiminta painottui säätiön 

rahoitettavien hankkeiden valintapäätösten tekemiseen, toiminnan kehittämiseen ja 

säätiön sisäiseen markkinointiin. Hallituksen syyskuun palaveri 4/2012 oli samalla 

Metsäsäätiön strategiapalaveri.  

 

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. 

 

 

5.3  Talous   

 

Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (v. 2011 1,8 

milj. euroa). Toimintavuoden päättyessä säätiöllä oli käyttöpääomaa (käyttörahasto) 

1 378 531,65 euroa sekä peruspääoma 33 637,58 euroa täysimääräisenä, kaikki 

pankkitileillä. Säätiön vuoden 2012 ylijäämä oli 9037,63 euroa (v. 2011 alijäämä  

269 771,51 euroa). Säätiöllä on ollut määräaikainen talletustili Nordea Pankki Suomi 

Oyj:ssä. Säätiöllä on lisäksi tili Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. 

 

Metsäsäätiö hyväksyttiin 26.11.2012 jäseneksi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta 

ry:hyn joka edellyttää noudatettavan ”hyvää säätiötapaa”, avointa tiedotusta, hyvää 

hallintoa ja kestävää varojen käyttöä.  

 

 

5.5  Säätiön toimihenkilöt ja kirjanpitopalvelut 

 

Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtajana ja asiamiehenä toimi kertomusvuoden ajan 

MH Liisa Mäkijärvi. MTI Emilia Ylinen toimi projektipäällikkönä maaliskuuhun 2012 
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saakka. Emilia Ylisen äitiyslomasijaisena toimi maaliskuusta 2012 lähtien 

metsäylioppilas Lotta Forssell.  

 

Säätiön toimisto on osoitteessa Salomonkatu 17 A, Helsinki. Säätiöllä on vuokrattuna 

toimistotila Suomen Metsäyhdistykseltä. Metsäsäätiö on samassa atk-verkossa Suomen 

Metsäyhdistyksen kanssa.  

 

Säätiö ostaa toimistopalveluja ja taloushallinnon Metsäviestintä Oy:ltä. Metsäsäätiön 

asioita hoitaa Metsäviestintä Oy:n Rauni Nousiainen. Säätiön arkistoa pidetään säätiön 

toimistossa. 
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SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 

MYÖNNETYT RAHOITUKSET VUONNA 2012 
 

 

Suomen Metsäyhdistys ry, vuodelle 2012. Myönnetty summa yhteensä 450 000 €. 
   

  Metsäsektorin ympäristöluotaus    119 000 € 

  forest.fi-palvelu       35 000 € 

  Tiedotusvälineyhteistyö       16 500 € 

  Metsä puhuu - metsäalan tulevaisuushanke    63 500 €  

  Pääkaupunkiseudun kouluyhteistyö      46 000 € 

  Metsävisa        54 000 € 

  Päättäjien Metsäakatemia     116 000 € 

 

 

Puu on ekoin 3 – puun käytön lisääminen ja puurakentamisen edistäminen.  
Puuinfo Oy. Myönnetty summa 200 000 €. 

 

4H-järjestön Metsissä Mahdollisuus -metsätapahtumien kuljetuskustannukset. Suomen 4H-

liitto. Myönnetty summa 76 000 €. 

 

Metsien käyttörajoitusten vaikutukset metsien hyödyntämismahdollisuuksiin 

Metsänomistajien liitto Etelä-Suomen alueella. Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi, alueen puun 

myyjät ja ostajat, Metsäntutkimuslaitos. Myönnetty summa 58 000 €. 

PEFC-metsäsertifioinnin tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen kotimaassa vuonna 2012. 

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry. Vuodelle 2012 myönnetty summa 100 000 €. 

PEFC Netherlands Communication Project 2012 – 2013. PEFC Hollanti.  

Myönnetty summa 75 000 €.   

 

PEFC UK Communication, PEFC viestinnän ja markkinoinnin toteutus Britannian 

markkinoilla 2012 – 2013. PEFC UK. Myönnetty summa 68 000 €. 

 

Forest bioenergy for Europe – A contribution to the science/society dialogue. Julkaisu 

Euroopan metsäinstituutin (EFI) ”What Science Can tell Us” –sarjaan. Euroopan 

metsäinstituutti (EFI). Myönnetty summa 11 950 €.   

 

Suomen Metsäyhdistys ry, vuodelle 2013. Myönnetty summa yhteensä 450 000 €. 
   

  Metsäsektorin ympäristöluotaus    108 000 € 

  forest.fi-palvelu       42 000 € 

  Tiedotusvälineyhteistyö       19 000 € 

  Metsä puhuu - metsäalan tulevaisuushanke    45 000 €  

  Pääkaupunkiseudun kouluyhteistyö      46 000 € 

  Metsävisa        50 000 € 

  Päättäjien Metsäakatemia     140 000 € 
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PEFC-sertifioinnin tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen kotimaassa vuonna 2013. PEFC 

Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry. Vuodelle 2013 myönnetty summa 60 000 €. 

Puurakennetekniikan professuuri. Aalto-yliopiston strategiaa tukevan professuurin 

siltarahoitus professuurin käynnistämiseksi. Aalto-yliopisto.  Myönnetty summa 50 000 € x 5 

vuotta. 

 

ALLE 10 000 €:n AVUSTUKSET 

 

Koulut ja päiväkodit, metsäpäivien kuljetukset. Metsäsäätiö tukee kouluyhteistyötä maakunnissa 

rahoittamalla metsäammattilaisten yhdessä koulujen kanssa toteuttamien metsätapahtumien 

kuljetuskustannukset. Vuoden 2012 aikana tapahtumia järjestettiin lähes sata, ja niihin 

osallistui lähes 6000 koululaista. Myönnetty summa yhteensä 43 927,91 €. 

Metsäalan sidosryhmien koulutustilaisuudet ja viestintä. Vuonna 2012 myönnetty 

tapahtumille yhteensä 16 650 €.  

 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL. Juhlavuoden yhteistyösopimus, 

metsäteeman näkyminen YK:n kansainvälisen metsien vuoden aikana. BMOL ry.  

Myönnetty summa 10 000 €. 

 

Pro Puu gallerian 15-vuotis juhlanäyttely. Pro Puu ry. Myönnetty summa  3 500 €. 

 

Habitare Ahead! –alueen näyttelyarkkitehtuurin toteutus. Hollmén, Reuter, Sandman 

Arkkitehdit. Myönnetty summa 7 000 €. 

 

Puuseppä ja muotoilija Markku Kososen muistokirja. Arkve Oy, Jussi Vepsäläinen. Myönnetty 

summa 2 000 €.    

 

Maataloustoimittajien maailmankongressin metsäosio. Maataloustoimittajat ry. Myönnetty 

summa 2 500 €.  

 
 


