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1
Toimintaympäristö
K

riittinen keskustelu siitä, mikä olisi sopiva hakkuutaso Suomen metsille jatkui
koko vuoden 2018. Näin siitä huolimatta, että Euroopan unioni oli saanut edellisen vuoden loppupuoliskolla tehtyä Suomen metsäalan ja metsien lisäkäytön kannalta myönteiset
LULUCF-päätökset. Niiden mukaan Suomen
metsien käyttöä ei tarvitse rajoittaa ainakaan
metsäelinkeinon kannalta merkittävässä määrin. Keskustelu oli ajoittain hyvinkin kiivasta eikä se osoita laantumisen merkkejä.

Suomalaisille metsänomistajille tämä tarkoittaa
periaatteessa hyvää, kasvavaa kysyntää, mihin
voidaan puuvarojen puolesta toistaiseksi vastata myös kasvavalla tarjonnalla. Tässä tilanteessa teollisuuden mahdollisuudet ratkaista
tuotanto kannattavalla tavalla on tärkeää koko
metsällisen tuotantoketjun kannalta.
Vuoden mittaan tuli monia lupaavia uutisia
uuden metsäbiotalouden kyvystä tuottaa ratkaisuja ihmisten ja yhteiskuntien polttavimpiin ongelmiin.

Huoli ilmastonmuutoksesta nousi vuoden aikana voimakkaasti kansalaisten tietoisuuteen ja julkisuuteen erityisesti marraskuussa
julkaistun IPCC-raportin myötä. Tuntuu, että
ilmastonmuutoksen torjunta tuli päivittäiseen
arkeen aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Biotalouden ytimessä olevien sahojen vienti on
löytänyt Kiinasta kasvavan markkinan, mutta
tuotannon ja viennin kannattavuus ei välttämättä ole sillä tasolla, mitä kasvaviin markkinoihin kysyntään vastaaminen edellyttäisi. Vienti
on silti tervetullutta, koska suurten rakennusten tekeminen puusta ei ole kotimaassa vieläkään saavuttanut läpimurtoaan.

Vuoden aikana ympäristöjärjestöt saivat tarvittavat 50 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen, joka tähtää avohakkuiden lopettamiseen
valtionmailla. Aloite sinällään tuotti runsaasti keskustelua avohakkuiden roolista metsien
käytössä, sen suhteista luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Aloite viedään
eduskuntaan vuoden 2019 aikana.

Merkittäviä, suuria puurakennushankkeita
nähtiin ympäri Suomen, kuuluisimpana ehkä
Kuhmoon valmistunut Tuupalan koulukeskus
ja Joensuuhun rakennettava, Suomen korkein
puukerrostalo. Ne kaikki olivat valtakunnan tason uutisia, mikä paradoksaalisesti kertoo siitä, että ainakaan valtavirtaan ei suurten puurakennusten tekeminen ole Suomessa vielä päässyt.

Metsäsektorin toiminta oli ennätysvauhdissa vuoden aikana. Muun muassa puukaupassa tehtiin ennätyksiä. Niin puukaupan volyymi
kuin hinnatkin olivat hyvällä tasolla.
Vuoden aikana tuli kuitenkin entistä selvemmäksi, että uusiutuvien kuitujen kysyntä on
nousemassa pysyvästi korkeammalle tasolle. Metsien mahdollisuuksiin tarjota puukuitua
maailman ongelmien ratkaisemiseksi pidettiin
merkittävänä.
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Säätiön oma tiedotustoiminta
2.1 Säätiön toiminnan esittely,
viestintä ja markkinointimateriaali
Metsäsäätiön viestintä pohjautuu edelleen
sloganiin Metsäelinkeino – lupa kukoistaa.
Ydinviesti kertoo Metsäsäätiön työstä, jonka tarkoituksena on koko toimialan voimin

varmistaa maaperää, jossa metsäelinkeinolla
on mahdollisuus kukoistaa. Viestin perustelut
ovat alla olevan viestihierarkian mukaisia.

Viestihierarkia
Ydinviesti,
kutsu
toimintaan

Kohderyhmää
puhutteleva
lisäviesti.
Miten?

Varmistetaan yhdessä maaperä,
jossa metsäelinkeinollamme on lupa kukoistaa.
Metsätoimihenkilöt

Metsänomistajat

Tuo esiin metsäsäätiömaksu.
Pienellä teolla
puhut metsänomistajan,
itsesi ja koko alan
tulevaisuuden puolesta.

Tee lahjoitus.
Pienellä teolla
puhut metsänomistajien
ja koko metsäalan
tulevaisuuden puolesta.

Metsäsäätiömaksulla..

tarjoat lapsille ja nuorille mahdollisuuden innostua metsäelinkeinosta
koulussa ja vapaa-ajalla.
Viestien
perustelut/
”todistusaineisto”
Miksi?
Millä
seurauksin?

edistät monipuolista puurakentamista ja puupohjaisten tuotteiden
käyttöä kotimaassa ja kansainvälisesti.

tarjoat tietoa metsäalasta eri alojen päättäjille ja vaikuttajille.

takaat suomalaisen sertiﬁoidun puun aseman markkinoilla.

olet mukana tuottamassa tutkimustietoa metsäelinkeinon merkityksestä yhteiskunnassamme.
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Ensisijaiset
esimerkit
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Esite ja giveaway-tuote
Metsäsäätiön puukaupan yhteydessä jaettava esite uudistettiin keväällä 2018 ja se postitettiin kentän toimihenkilöiden käyttöön kesäkuussa 2018. Esitteestä tehtiin aiempaa kevyempi sen käytettävyyden parantamiseksi.
Esite tehtiin myös ruotsinkielisinä.

Puukaupan yhteydessä jaetaan säätiön esite
ja puuöljystä valmistettu kuulakärkikynä, jossa on Metsäsäätiön logo ja teksti ”Tämä kynä
on tehty puusta”. Kynän mukana on kortti, jossa on lyhyt kuvaus Metsäsäätiöstä sekä kerrotaan myös, miten kynä on valmistettu. Kyniä on
jaettu eri tilaisuuksissa ja lähetetty lisätilausten mukaisesti kentälle.

Metsäsäätiön vuoden 2018 esite.
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Projektikortit verkkosivuilla
Projektikortit tehtiin seuraavista aiheista.

Kentän toimihenkilöiden toiveesta tehtiin rahoituskohteista tulostettavia esitteitä, projektikortteja. Toimihenkilö voi tulostaa Metsäsäätiön
esittelyn tueksi projektikortin, jolla hän voi esitellä rahoituskohdetta, jonka tuntee itselleen
tai metsänomistajalle läheiseksi.

• Suomen 4H-liitton Metsissä
mahdollisuus -hanke

• Yrityskylä, metsätalous yrityskylissä
• Partion metsäohjelma
• Puurakennetekniikan professuuri
Aalto-yliopistossa

• Päättäjien Metsäakatemia
• Näyttöön perustuva metsätalous
-tutkimushanke
Projektikortit on tehty myös ruotsiksi.

Metsäsäätiön projektikortteja.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018

6

Säätiön oma tiedotustoiminta

2

Sähköpostitiedote
Sähköpostitiedotteella jaettiin ajankohtaista
tietoa Metsäsäätiön rahoituskohteista, varojen keruusta sekä muista ajankohtaisista aiheista. Sähköpostitiedote menee kentän toimihenkilöille sekä Metsäsäätiön sidosryhmien
edustajille. Tiedotteen jakelulistalla on yhteensä 4750 osoitetta. Sähköpostitiedote tehdään
noin kerran kuukaudessa ja se julkaistaan samaan aikaan aina myös ruotsiksi.

Metsäsäätiön verkkosivut
Metsäsäätiön verkkosivujen sisällöntuotantoon kiinnitettiin erityistä huomiota vuoden aikana. Verkkosivujen tehtävä on palvella mahdollisimman hyvin kolmea tärkeintä käyttäjäryhmää, jotka ovat metsätoimihenkilöt, metsänomistajat ja apurahanhakijat.
Metsäsäätiön verkkosivuilla esiteltiin rahoitettuja projekteja ja varojen keruuta siten, että
toimihenkilöiden olisi mahdollisimman helppo
löytää olennainen tieto ja käyttää työvälineenä
Metsäsäätiötä metsänomistajille esitellessä.
Verkkosivut ovat myös keino toteuttaa säätiön hyvää hallintoa ja läpinäkyvyyttä: verkkosivuilla on luettavissa Metsäsäätiön toimintakertomus sekä luettelo hallituksen myöntämistä apurahoista. Vuoden 2018 viimeisessä
sähköpostitiedotteessa oli linkki verkkosivuille
kohtaan, jossa oli luettelo vuoden 2018 aikana
hallituksen myöntämistä apurahoista.
Verkkosivujen apurahan hakijoille tarkoitetuissa ohjeissa on pyritty mahdollisimman tarkasti kuvaamaan Metsäsäätiön apuraha-anomuksilta edellytettävä sisältö. Apuraha-anomuksen
tiivistelmässä apurahan hakija sitoutuu Metsäsäätiön näkyvyyden ylläpitämiseen mahdollisen apurahan myöntämisen jälkeen. Apurahan
hakija ilmoittaa myös näkemyksensä omasta
lähipiirisidonnaisuudestaan. Kertomusvuoden
aikana verkkosivuille lisättiin myös Metsäsäätiön tietosuojaseloste. Apurahan hakija ohjeistetaan hakemuksen tiivistelmäsivulla tutustumaan tietosuojaselosteeseen ja hyväksymään sen mukaisen tietojensa käsittelyn hakiessaan apurahaa.
Joulukuun sähköpostitiedote.
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Lehtiartikkeli ja ilmoitukset
teisten koululais- ja nuoriso sekä puurakentamisprojektien lisäksi. Tätä viestiä on korostettu myös Metsäsäätiön ilmoituksissa.

Metsäsäätiö käytti vuoden 2018 aikana toimittaja Anna Kaupin kirjoittamaa artikkelia metsien
käytön hyväksyttävyyttä tukevan tutkimuksen
tarpeellisuudesta. ”35 000 metsänomistajaa sijoittaa vuosittain metsäelinkeinon tulevaisuuteen – juuri nyt rahoitusta tarvitaan tutkimukseen” Artikkeli on julkaistu laajasti metsänhoitoyhdistysten lehdissä ja mm. Etämetsänomistajalehdessä. Lehtiartikkelin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkimuksen tarpeellisuudesta. Tutkimus ja sen tulokset ovat tärkeitä argumentoinnin pohjana käytäessä metsäpoliittisista keskustelua.
Myös toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvi kirjoitti
blogin tutkimuksen tarpeellisuudesta metsäpoliittisen keskustelun pohjaksi. Blogia käytettiin mm. Metsänomistajat, MTK:n verkkosivuilla ja Otso:n sivuilla.
Metsäsäätiön hallitus on linjannut toiminnan yhdeksi painoalueeksi tutkimuksen kattohankkeen
”miljoona euroa metsien kestävän käytön puolesta”. Lehtiartikkelin ja blogikirjoitusten tarkoituksena on korostaa tutkimuksen tarpeellisuutta Metsäsäätiön rahoituskohteena perin-

Ilmoitus metsänomistajille suunnatussa
lehdessä vuonna 2018.

Metsäsäätiö käytti vuonna 2018 toimittaja Anna Kaupin kirjoittamaa artikkelia.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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Videot

Twitter

Metsäsäätiöllä on useita noin kahden minuutin pituista videota. Vuonna 2018 tehtiin video
Metsäsäätiön rahoituskohteista, jossa nostettiin erityisesti esiin Metsäsäätiön rahoittama koululaistyö ja Partion metsäohjelma, sekä puurakentamisprojektit. Aiemmin tehdyt videot ovat ”Mikä Metsäsäätiö on”, ”Miten metsäsäätiömaksu lasketaan” ja ”Viisi vinkkiä apurahan hakijalle”. Myös metsäalan näkymisestä Yrityskylä oppimisympäristöissä tehtiin video yhdessä Metsämiesten Säätiön ja Taloudellisen tiedotustoimisto, TAT, kanssa. Videot
on tarkoitettu metsänomistajille sekä metsäammattilaisille tietoiskuiksi siitä, mikä Metsäsäätiö on ja mitä se tekee. Videot ovat nähtävissä Metsäsäätiön omalla YouTube-kanavalla
ja niitä voi hyödyntää Metsäsäätiön esittelyssä tai projekteista kerrottaessa. Videot on linkitetty myös useiden yhteistyökumppanien ja
taustatahojen verkkosivuille.

Twitter-strategiansa mukaisesti Metsäsäätiö
twiittaa Metsäsäätiön toiminnasta, sen rahoittamista kohteista ja yleisistä metsäelinkeinoa
edistävistä asioista osallistumatta kuumiin
metsäpoliittisiin keskusteluin.

2

Metsäsäätiön Twitter-kanavalla tavoiteltiin
ja saatiin lisää näkyvyyttä erityisesti Metsäsäätiön rahoittamille projekteille. Vuoden 2018
lopussa seuraajia oli noin 840. Seuraajien
määrä oli kasvanut 340 seuraajalla edellisvuodesta.

Metsäsäätiön twiitti Suomi on
metsäläinen -sarjasta.
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Metsäsäätiön näkyminen muiden
toimijoiden digitaalisissa kanavissa
Metsäsäätiö on panostanut näkyvyyteen digitaalisissa kanavissa. Puukaupan teko sähköisesti
on lisääntynyt ja se tuo omat haasteet Metsäsäätiön markkinoimiseen metsänomistajille.

Metsäsäätiöllä on ollut ostettua tai yhteistyösopimuksiin liittyvää näkyvyyttä myös taustatahojen sähköpostiviesteissä ja Facebooksivuilla. Metsäsäätiö ja linkki Metsäsäätiön
sivuille voi olla upotettuna tekstissä tai näkyvillä voi olla Metsäsäätiön banneri, jota
klikkaamalla pääsee Metsäsäätiön videoihin
ja verkkosivuille.

Ollakseen esillä metsänomistajan ja ammattilaisen digitaalisessa maailmassa Metsäsäätiö on panostanut edellisvuoden tapaan digitaaliseen yhteistyöhän eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena, on, että metsänomistaja törmää Metsäsäätiöön ja sen viestiin, yhteistyökumppanien ja taustatahojen verkkosivuilla
liikkuessaan. Samalla varmistetaan, että puukaupan siirtyessä osin sähköiseksi, Metsänomistajalla on mahdollisuus tutustua Metsäsäätiöön ja päättää myös tuolloin osallistuako
metsäsäätiömaksun maksamiseen.

Metsäsäätiö on tehnyt yhteistyösopimukset Mhyp Oy:n kanssa, sähköisen puukauppa
Kuution kanssa, Suomen Metsäkeskuksen ja
Etämetsänomistajien kanssa. Näkyvyys on
varmistettu ja ajantasaistettu myös Metsäyhtiöiden verkkopalveluissa.

Kuvankaappaus Kuutio.ﬁ-verkkosivustolta,
jossa näkyy Metsäsäätiön banneri.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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Kertomusvuoden aikana Metsäsäätiö ja puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio
tiivistivät yhteistyötään. Metsänomistajalla on
mahdollisuus jo tarjouspyyntöä Kuutioon jättäessään ilmoittaa halunsa osallistua metsäsäätiömaksuun tai ilmoittaa haluavansa lisätietoa.

2

Metsäsäätiön esittely
Metsäsäätiön toiminnanjohtaja esitteli kertomusvuonna säätiön toimintaa lukuisissa sidosryhmien tilaisuuksissa. Yhtiöiden ja
metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden tilaisuuksien lisäksi tällaisia olivat mm. metsänhoitoyhdistysten uusien toimihenkilöiden
tilaisuudet, Etämetsänomistajien tilaisuudet ja
MTK:n metsävaltuuskunta.

Alkaneen vuoden 2019 aikana tullaan Kuution
kanssa tekemään maksettu kokeilu kolmesta
eri Metsäsäätiön näkyvyystavasta ja analysoidaan niiden vaikutus tarjouspyynnön jättäjän
käyttäytymiseen. Tämä on tärkeää sen vuoksi,
että kuutiossa asioivista metsänomistajista 30%
on uusia, ensimmäistä kertaa puukauppaa tekeviä henkilöitä. Tiedon saanti on tärkeää laajemminkin puukaupan digitalisoitumisen kehitystä ajatellen.

Metsäsäätiöllä oli yhteinen esittelyosasto
Uusi puu -projektin kanssa Finlandiatalolla pidetyillä Metsänhoitoyhdistyspäivillä.

Metsänhoitoyhdistyspäivät
Finlandiatalolla.
Kuva Susanna Winqvist.
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Metsäsäätiön teettämä
Kansalaiskysely ja siitä viestintä
Suomalaisista 31 prosenttia suhtautuu myönteisesti avohakkuisiin. Kielteinen kanta on 15
prosentilla ja 9 prosenttia ilmoittaa olevansa jyrkästi avohakkuita vastaan. 36 prosenttia vastaajista sijoittuu myönteisen ja kielteisen väliin. 10 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä
ole asiaan mielipidettä. Suurimmat syyt avohakkuukriittisyyteen olivat huoli eri lajeista
(65%) sekä maiseman muuttuminen kymmeniksi vuosiksi (47%)

Metsäsäätiön hallitus teetti kesällä 2018 Pohjoisranta Burson-Marstellerillä kansalaiskyselyn
koskien metsäsektorin vastuullisuutta
Kyselyssä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä
metsäsektorin vastuullisuudesta usealta eri
kannalta. Lisäksi kysyttiin kansalaisten näkemyksiä avohakkuista. Avohakkuut olivat kyselyn aikaan varsin voimakkaasti esillä johtuen
kansalaisadressista, jonka tähtää Metsähallituksen metsien avohakkuiden kieltämiseen.

Kansalaiskyselyn julkistaminen sai runsaasti
huomiota. Valitettavasti sen avohakkuita koskevan kysymyksen muotoilu aiheutti kritiikkiä ja
vei jonkin verran huomiota pois kyselyn muilta, metsätaloudelle erinomaisilta, tuloksilta.

Kansalaiskyselyn mukaan Suomalaiset pitävät metsäsektoria vastuullisena ja muovi halutaan korvata lisäämällä puun käyttöä. Suomalaisista 90 prosenttia pitää metsäsektorin
toimintaa vähintään melko vastuullisena ja yli
kolmasosa suomalaisista kokee sektorin selkeästi vastuulliseksi.

Kansalaiskyselyn tuloksista kertovia twiittipohjia.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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3
Menekinedistämismaksun kertymä
vuonna 2018
3.1 Varojen kertymä ja tilastointi
Kertomusvuonna osallistumisprosentti kauppojen lukumäärästä ei ollut tiedossa johtuen
yhtiöiden tietojärjestelmistä.

Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle
vuoden 2018 aikana reilu 1,8 miljoonaa euroa
ollen suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Säätiölle tulevat varat tilitetään loppumittauksen
perusteella.

Sahateollisuus ry:n jäsensahojen kauppojen
osallistumisprosentit eivät ole tiedossa, mutta
sahoilta kertynyt euromäärä oli aiempia vuosia suurempi.

Varojen kokonaiskertymä nousi jonkin verran
edellisvuodesta, mutta ei siinä suhteessa, mitä
ennätyksellinen puukauppavuosi antaisi olettaa.

Sisään tulleet varat 2000–2018
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Metsähallitus maksaa kaikesta myymästään
puusta metsäsäätiömaksun hankintakaupan
0,1 %:n mukaisesti.

3.2 Metsäsäätiön esittely ja
tunnettuus
Suomen Metsäsäätiön esittelyä ja tunnettuutta seurataan kerran tai kaksi kertaa vuodessa
tehtävällä TNS Gallupin Metsätutka-kyselyllä.
Metsätutka-kyselyn mukaan noin puolet kyseisenä vuotena puukauppaa tehneistä metsänomistajista kertoi, että Metsäsäätiön menekinedistämismaksu oli esitelty heille.

Yhtiöiden sisällä on alueittaisia organisaatiorakenteen mukaisia suuria eroja. Valtakirjalla
puukauppaa välittävien metsänhoitoyhdistysten välinen vaihtelu on suurta, kuten myös erot
Sahateollisuus ry:n jäsensahojen keskuudessa. Erot ovat suuria myös yksittäisten toimihenkilöiden välillä kaikkien varojenkerääjien
kohdalla.

Metsätutka-kyselyn tulokset
vuosina 2008–2018 esitellään
taulukossa alla. Kysymykset koskien
metsäsäätiömaksun esittelyä ovat
seuraavat:

Hallituksen toimesta teetetyn selvityksen mukaan toteutuneissa kaupoissa ei osallistumisprosentissa ollut eroa eri kauppakokoluokissa. Osallistuminen laskettuna kauppojen lukumäärästä oli myös samalla tasolla suorissa
kaupoissa ja valtakirjakaupoissa.

A. Esittelikö metsänhoitoyhdistyksen
toimihenkilö Metsäsäätiön
menekinedistämismaksua valtakirjan antamisen yhteydessä?
B. Esittelikö ostaja Metsäsäätiön
menekinedistämismaksua kaupan
sopimisen yhteydessä?

Metsätutka- / MetsäDataLaari-kierros

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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4
Metsäsäätiön
rahoittamat hankkeet 2018
Säätiön rahoittamat projektit voidaan jaotella
kolmeen luokkaan

päivien kuljetuskustannusten peittämiseen.
Suuri osa koululaisten metsäpäivistä tehdään
Tiedekeskus Pilkkeeseen, Metsämuseo Lustoon ja Verlan tehdasmuseoon ja siihen liittyvään metsätietopolkuun. Kertomusvuonna noin
9 000 koululaista ja noin 550 opettajaa kuljetettiin metsätapahtumaan toiminnanjohtajan
myöntämällä kuljetustuella. Osa toimitusjohtajan valtuuksilla myönnetyistä apurahoista
oli opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevia
matka-apurahoja vaihto-opiskeluun tai ulkomaan työharjoitteluun. Osa apurahoista kohdistuu metsäammattilaisten jatkokoulutuksen tukemiseen tai osallistumiseen kansainvälisiin kongresseihin.

• läheiset maakunnalliset tai paikalliset
pienet projektit ja mm. koulujen
metsäpäivät, joissa järjestäjinä ovat
paikalliset metsäammattilaiset yhdessä
koulujen kanssa. Ammattilaisten
täydennyskoulutustapahtumat metsäalan
opiskelijoiden kansainväliset harjoittelut.

• kansalliset projektit, kuten Päättäjien
Metsäakatemia tai Metsäyhdistyksen
kouluissa tekemä työ esim. kaikki koulut
kattava Metsävisa ja Oppimispolku.ﬁ
-sivujen ylläpito.

• kansainväliset projektit, kuten PEFC

Vuonna 2018 Metsäsäätiö maksoi apurahoja
kaikkiaan 1 427 336 euroa. Edellisvuonna 2017
vastaava summa oli 1 413 330 euroa ja vuonna 2016 summa oli 1 488 579 euroa

sertiﬁoinnin markkinointi Iso-Britanniassa
ja Alankomaissa sekä kertomusvuonna EU
päättäjien akatemia, jonka kohderyhmänä
ovat kansainväliset päättäjät.

Kertomusvuonna 2018 Metsäsäätiön varojen
jaossa noudatettiin säätiön hallituksen laatimaa ja valtuuskunnan vahvistamaa strategiaa.
Rahoituspäätöksissä painotettiin aiempia vuosia enemmän tutkimusrahoitusta.

Suomen Metsäsäätiön hallitus teki vuoden
2018 aikana rahoituspäätöksiä 1 352 700 euron edestä. Lisäksi toiminnanjohtaja myönsi
hallitukselta saamiensa valtuuksien puitteissa
yhteensä 123 500 euroa lukuisiin paikallisiin
tai alueellisiin projekteihin, opintomatkoihin,
opiskelijoiden ulkomaan vaihto-opintojen tukemiseen tai pr-toimintaan. Pieniä apurahoja
myönnettiin 139 kpl. Näistä varoista suuri osa
kohdistui metsäammattilaisten yhdessä koulujen kanssa järjestettävien koululaisten metsä-

Lista Metsäsäätiön hallituksen vuoden 2018
rahoituspäätöksistä on toimintakertomuksen
liitteenä (Liite 1).
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Apurahapäätösten jakautuminen
pääluokittain vuonna 2018
koululaiset ja nuoret

viestintä suurelle yleisölle ja
metsäalan sisällä

18 %

17 %
11 %

tutkimukset ja selvitykset

30 %
18 %

puurakentaminen ja
puunkäytön edistäminen

viestintä päättäjille ja
vaikuttajille

5%
metsäsertiﬁointi

Apurahapäätösten jakautuminen pääluokittain vuonna 2018. Hankkeet Uusi puu, puurakennetekniikan
professuuri (Aalto-yliopisto) ja puurakentamisen liiketoiminnan professuuri (Vaasan yliopisto)
toteuttavat useampaa teemaa ja apuraha on jaettu useamman teeman kesken.

4.1 Esimerkkejä rahoitetuista projekteista
Metsäsäätiön hallituksen linjaukset
koskien tutkimuksen rahoitusta
Workshopissa pohdittiin vastauksia
neljään teemaan

Metsäsäätiön hallitus linjasi syksyllä 2017, että Metsäsäätiö panostaa tulevina vuosina kestävän metsien käytön tutkimushankkeisiin ja
niistä viestintään.

• hakkuiden lisätarpeesta kumpuavat
keskeiset puuntuotannon,
puumarkkinoiden ja metsäluonnon
kestävyyden tutkimuskysymykset

Vuoden 2018 alussa Metsäsäätiö järjesti aiheesta workshopin. Tilaisuuteen osallistui metsäasiantuntijoita, tukijoita, ilmasto- ja ympäristösektorin ja viestintätoimistojen edustajia, yhteensä yli viisikymmentä henkeä. Workshopin
tarkoituksena oli etsiä tärkeimpiä nousemassa olevia tutkimusaiheita ja pohtia keinoja jo
olemassa olevien tutkimusten tulosten viestintään. Workshopin moderoi professori Jyrki
Kangas Itä-Suomen Yliopistosta.

• miten parantaa kestävän metsien käytön
tutkimustulosten vaikuttavuutta ja
nopeuttaa tutkimustulosten hyödyntämistä
käytännössä

• keinot tehostaa tutkimuksen ja tutkijoiden
viestinnän osaamista/viestijöiden aktiivista
käyttöä Metsäsäätiön rahoittamissa
ja myös muissa jo aiemmin tehdyissä
tutkimushankkeissa

• viestinnän keinot ja tarpeellisuus suurelle
yleisölle sekä päättäjille ja vaikuttajille

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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Workshopin tulosten pohjalta Metsäsäätiön
hallitus valitsi kunkin otsikon alle tärkeimmät
havainnot.

4

Metsäsäätiö rahoittaa Helsingin yliopiston toteuttaman Ojitettujen soiden kestävä käyttö
-tutkimuksen metsää koskevan osan. Hanke
tulee tarjoamaan tietoa siitä, miten soita voidaan käyttää metsä- ja maataloudessa mahdollisimman kestävästi. Hankkeessa kootaan
suomenkieliseen ja käytännönläheiseen muotoon tietoa eri metsänkasvatus- ja maanviljelymenetelmien vaikutuksista ilmastoon ja vesistöihin sekä eläin ja kasvilajistoon. Myös pellonmetsityksen sekä soiden ennallistamisen vaikutuksia arvioidaan. Hanke toteutetaan vuosien 2019-2010 aikana. Siihen osallistuu suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita useista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Nämä pääpointit ovat ohjanneet hallituksen
päätöksen tekoa tutkimusapuraha-anomuksia käsiteltäessä.

Vuoden 2018 aikana tutkimuksiin tai
selvityksiin myönnetyt apurahat ovat
kohdistuneet seuraaville hankkeille:
Suomalainen metsänomistaja 2020, metsänomistajakunnan muutos ja metsätalouden kannattavuus hankkeelle myönnettiin varoja sen
ensimmäiselle toteutusvuodelle. Hanke on konsortiohanke, jonka toteuttavat Helsingin yliopisto, Luke, PTT ja Työtehoseura.

Kuhmoon rakennetusta Tuupalan clt-rakenteisesta, 350 oppilaan koulusta tehdään käyttäjäkokemustutkimusta. Kainuussa kerätyt
Metsäsäätiön varat kohdennettiin vuoden ajan,
huhtikuusta 2017 maaliskuun loppuun 2018,
puurakenteisen koulun markkinointiin ja käyttäjäkokemusten tutkimukseen.

Metsänomistaja2020 projektille kohdennettiin erikseen varoja viestintään siten, että
Pohjoisranta Burson-Marsteller kouluttaa
tutkijoita hankkeen viestintään ja on mukana
laatimassa hankkeen viestintäsuunnitelman.
Viestintätoimiston tekemän työn rahoittaminen
pitkän ja laajan tutkimuskokonaisuuden yhteistyökumppaniksi on Metsäsäätiön pilotti tutkimuksen viestinnän tehostamiseksi.

Suomen Metsäsäätiö rahoitti Luonnonvarakeskuksen (Luke) Myrskypuu-tutkimushankkeen, jossa yhdistetään Luke:n metsävarakartat, yksityiskohtainen korkeusmalli, maaperäaineistot, tuuliaineistot sekä routaa kuvaavat mallit. Tuloksena on koko Suomen kattavat myrskytuhoriskikartat. Myrskypuu-hankkeen tulokset esiteltiin Luke:n Metsä-areenassa syksyllä 2018.

Näyttöön perustuva metsätalous tutkimuksen
vastuullisena toteuttajana on Metsäteho. Tutkimuksen muut toteuttajat ovat Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa objektiivista tietoa suomalaisen metsänhoidon ja käytön vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuteen. Tavoitteena on luoda faktapohja, jonka auttaa keskustelussa metsäelinkeinon kestävyydestä ja hyväksyttävyydestä.

Luken toteuttama Käytäväharvennus-projekti
valmistuu vuoden 2018 aikana. Tutkimuksessa kehitettiin nuorten, pieniläpimittaisten männiköiden harvennukseen soveltuvaa tehokasta
koneellista harvennusmenetelmää.

Muita Metsäsäätiön rahoittamia
kohteita

Pohjoisranta Burson-Marsteller teki kesällä
2018 kansalaiskyselyn koskien metsäsektorin
vastuullisuutta ja kansalaisten suhtautumista avohakkuisiin. Kansalaiskyselyn tarkoituksena oli saada selville laajasti ja objektiivisesti kansalaisten mielipiteitä ajoittain varsin kiivaan julkisen metsäkeskustelun taustalta. Kansalaiskyselystä tarkemmin toimintakertomuksen sivulla 12.

Metsäyhdistyksen toteuttamat Päättäjien Metsäakatemia, toimittajakontaktien hoito, forest.ﬁsivujen toimittaminen, kouluyhteistyö sekä kansainvälinen viestintä ovat merkittäviä
Metsäsäätiön rahoituskohteita.
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Vuonna 2018 Metsäsäätiö rahoitti myös Metsäyhdistyksen toteuttamaa EU-päättäjille suunnattua metsäakatemiaa. Forest Acedemy for
EU Decission Makers pilottikurssi toteutettiin
Suomen ja Ruotsin yhteistyönä. Kurssi toteutettiin syksyllä 2018 Suomessa ja siihen osallistui 31osanottajaa EU:n instituutioista ja metsään liittyvistä yhteistyöjärjestöistä.
Metsäsäätiö on rahoittanut PEFC-sertiﬁoinnin
markkinointia sekä Suomessa että ulkomailla.
Kertomusvuonna Metsäsäätiö rahoitti PEFC UK
ja PEFC Alankomaat viestintäprojekteja sekä PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi Suomessa.
Metsäsäätiö rahoittaa yhdessä MTK:n säätiön
ja Kouvolan kaupungin kanssa Aalto yliopistossa Otaniemessä kolme vuotta toiminutta puurakennetekniikan professuuria. Professorina on toiminut itävaltalainen tekniikan tohtori
Gerhard Fink tammikuusta 2016 lähtien. Professuuriin kuuluu sekä opetusta että tutkimusta.
Lahjoitusprofessuuri on viisi vuotinen ja siirtyy
sen jälkeen osaksi Aalto yliopiston strategiaa.

Päättäjien metsäakatemiaa
mainostava roll-up.

EU-päättäjien metsäakatemia Asikkalassa syksyllä 2018. Kuvat Erkki Oksanen.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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Metsäsäätiö rahoittaa Pohjanmaalla kerätyillä kohdennetuilla varoilla viisi vuotista puurakentamisen liiketoimintaprofessuuria Vaasan yliopistossa, kauppatieteiden tiedekunnassa. Professuurin muut rahoittajat ovat Vaasan
yliopisto, alan yrityksen pohjalaismaakunnissa, kunnat ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Tehtävä sisältää pääasiassa tutkimusta. Tehtävää hoiti kertomusvuoden ajan professori Katja Lähtinen.

4

Uusi puu -projekti ja sen pääsanoma ”Uusi puu
kertoo mihin puu pystyy”. Uusi puu, ja sen pääsanoma ja näyttely uusista innovatiivisista ratkaisuista näkyi ja kuului vuoden aikana useissa eri tilaisuuksissa. Syksyllä järjestettiin jälleen Uusi puu -kilpailu, joka sai huomattavasti mediahuomiota.
Metsäsäätiö on projektin päärahoittaja, mutta
yritysten rahoitusosuus on kasvanut huomattavaksi. Hankkeen johtoryhmässä on pakkausalan ammattilaisia ja muita yhteistyötahoja sekä Metsäsäätiön toimitusjohtaja.

Uusi puu -viestintähankkeen esitteessä
kerrotaan megatrendeistä ja puu- tai
puukuitupohjaisista
ratkaisuista muuttuvaan maailmaan.

Kansanedustaja
Hanna Sarkkinen (vas.)
(Uusi puu -kilpailun
tuomari) tutustuu Uusi
puu 2018 -kilpailun
voittajaan Welmu
Internationalin
Woodly -materiaaliin.
Kuva: Mira Lahtinen
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Metsäsäätiö rahoitti Taloudellisen tiedotustoimiston Yrityskylä-oppimisympäristöihin
metsäalan perusnäkyvyyden kaikkiin kahdeksaan yrityskylään. Kuluneen vuoden aikana
Yrityskylä-yhteistyötä ja oppilaiden materiaaleja kehitettiin yhdessä Metsämiesten säätiön, kanssa. Yrityskylä on tarkoitettu kuudensille ja yhdeksänsille luokille ja siihen osallistuu 70 % ikäluokasta.
Metsäsäätiö rahoitti 4H-järjestöjen metsätapahtumien kuljetuksia. Näihin tapahtumiin
osallistui noin 30 000 lasta tai nuorta. 4Hretkiä varten teetettiin Metsäsäätiön logokyltti busseissa käytettäväksi.
Metsäsäätiö rahoitti myös 4H-järjestön Metsässä mahdollisuus metsätapahtumien ja
koulujen metsäpäivien sisällön kehittämistä.
Metsäammattilaisten yhdessä koulujen kanssa järjestämät tapahtumat suuntautuivat hakkuu- ja istutuskohteille, mukana saattoi olla
myös riistanhoitoa. Kohde saattoi olla myös
tehdas tai saha. Näiden tapahtumien merkitys on suuri ja opettajilta sekä oppilailta saatu palaute tapahtumista on kiittävää. Tapahtumien tulee tutustuttaa nuoria metsään taloudelliseen merkitykseen yksityisille ihmisille ja
yhteiskunnalle.

Yrityskylä-oppimisympäristö.

Metsäsäätiö teki kertomusvuonna päätöksen
rahoittaa Tiedekeskus Heurekan vuoden 2020
päänäyttelyä, jonka teemana on puumateriaali ja puurakentaminen.
Vuoden 2018 aikana toteutettiin vuoden 2019
alussa Yle 1 -kanavalla esitetty Suomi on metsäläinen dokumenttisarja. Sarjan kahdeksan
osaa keräsivät keskimäärin 500 000 katsojaa.
Ylen ulkopuolisina rahoittajina olivat Metsäsäätiö ja Metsämiesten säätiö.

The Lookout Station -viestintäprojekti biotalouden tärkeydestä. Euroopan Metsäinstituutin EFI:n toteuttama viestintäkoulutus biotaloudesta kansainvälisille nuorille toimittajille.

Dia Metsäsäätiöstä
kertovasta
esityksestä.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018
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5
Metsäsäätiön hallinto
5.1 Hallintoneuvosto
Valintojen jälkeen säätiön valtuuskunnan
kokoonpano v. 2018 oli seuraava:

Metsäsäätiön hallintoneuvosto piti kertomusvuonna yhden kokouksen, vuosikokouksen,
16.4.2018 Radisson Blu Royal hotellin seminaaritiloissa.

JÄSEN

VARAJÄSEN

Myyjien edustajat

Ennen varsinaista kokousta pidettiin seminaari, jossa valtuuskunnan jäsenille ja sidosryhmien edustajille esiteltiin Metsäsäätiön
rahoittamia nuoriso- ja koululaisprojekteja.
Seminaariin osallistui 35 henkeä.

Juha Marttila
Annukka Kimmo
Jarmo Poutiainen
Pentti Hyttinen

Seminaarin otsikko oli ”Metsäsäätiömaksu
mahdollistaa metsäelinkeinoista innostumisen koulussa ja vapaa-ajalla”. Esitykset
seminaarissa olivat:

Leena Neitiniemi-Upola
Juha-Pekka Hannikainen
Heli Mutkala
Tapio Pouta

Ostajien edustajat
Jari Suominen
Tero Nieminen
Juha Laine
Pekka Kopra

• Opeta & opi metsästä, Sirpa Kärkkäinen,

Jorma Länsitalo
Janne Kiiliäinen
Krista Kimmo
Esa Hakamäki

Suomen Metsäyhdistys
Kannattajajäsenten edustajat

• Partiolaisten metsäohjelma,

Juha Hiltunen
Matti Peltola
Jukka Sippola
Jarkko Vartiamäki
Jari Sirviö
Rauno Numminen

Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset

• Metsissä mahdollisuus, Juha Ruuska,
4H-liitto

• Bioaika-kiertue, Kristiina Vuopala, Pilke,
Metsähallitus
Yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala luovutti Bioaika-kiertueen rekan pienoismallin seminaarin päätteeksi Metsäsäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Marttilalle ja toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvelle.

Erkki Eteläaho
Simo Jaakkola
Johanna Hristov
Kari Palojärvi
Pekka Juusola
Jaakko Temmes

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
Varapuheenjohtajaksi valittiin johtaja
Tero Nieminen UPM:stä.
Tilintarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin
hallituksen esityksestä Oy Tuokko Ltd,
KHT Terhi Latvala ja KHT Janne Elo, varalla
KHT Timo Tuokko ja KHT Mika Järvinen.

Hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin Metsäsäätiön vuoden 2017 toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös. Samoin hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
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Hallitus teki tarvittavat toimet tietosuojamääräyksiä ja Metsäsäätiön tietosuojaselostetta koskien.

5.2 Hallitus
Valtuuskunta päätti säätiön hallituksen
kokoonpanon kokouksessaan seuraavasti:
JÄSEN

VARAJÄSEN

Hallituksen lokakuun kokous 5/2018 yhteydessä pidettiin Kuhmossa. Hallituksen kokouksen
yhteydessä pidettiin Metsäsäätiön strategiapalaveri, jossa hallitus linjasi painottavansa tulevissa rahoituspäätöksissä tutkimusta
ja viestintätoimia, jotka varmistavat metsien
kestävän käytön hyväksyttävyyden jatkossakin. Hallitus päätti myös kohtuullistaa vakiintuneiden projektien osuutta apurahan saajissa Kuhmon kokouksessa. Hallitus tarkasteli myös tehtyä selvitystä metsäsäätiömaksuprosenteista eri kauppakokoluokissa ja totesi, että metsäsäätiömaksun prosentin (pystykauppa 0,2% ja hankintakauppa 0,1%) muutoksiin ei ole aihetta siten, että se vaihtelisi eri kokoisissa kaupoissa.

Myyjäpuolelta
Juha Hakkarainen
Jussi Kumpula
Mikko Tiirola

Lea Jylhä
Heikki Kääriäinen
Esa Riola

Ostajapuolelta
Juha Mäntylä
Sauli Brander
Esa Ojala

Yrjö Perälä
Sami Oksa
Janne Partanen

Hallituksen puheenjohtajana toimi
kertomusvuoden Sauli Brander UPM:stä
ja varapuheenjohtajana toimi
Juha Hakkarainen MTK:sta.
Hallituksen asiantuntijajäseninä ovat
kertomusvuonna toimineet METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja
Håkan Nystrand sekä Sahateollisuus ry:n
toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Hallituksen kokouksessa 6/2018 Metsäsäätiön salkunhoitaja Tanja Vennonen-Kärnä Evli pankista esitteli Metsäsäätiön sijoitussalkun kehitystä ja loi katsauksen tulevaisuuden näkymiin. Hallitus ei katsonut olevan tarvetta tehdä muutoksia sijoitusstrategiaan.
Sijoitusstrategia, liite 2.

Håkan Nystrandin jättäessä METO – Metsäalan
Asiantuntijat ry:n puheenjohtajuuden hän ilmoitti ennen vuoden viimeistä hallituksen kokousta jättävänsä myös Metsäsäätiön hallituksen asiantuntija jäsenyytensä. Metsäsäätiön
hallitus päätti kutsua METO:n uuden puheenjohtajan Stefan Borgmanin hallituksen pysyväksi asiantuntija jäseneksi.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille ei maksettu palkkiota.
Suomen Metsäsäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut
noudattamaan säätiön hyvää hallintoa, avointa
tiedotusta ja kestävää varojen käyttöä. Metsäsäätiön toimintakertomus ja hallituksen myöntöpäätökset löytyvät Metsäsäätiön verkkosivuilta.

Hallitus kokoontui vuonna 2018 kuusi kertaa.
Vuoden neljäs kokous oli sähköpostikokous ja
siinä käsiteltiin ainoastaan edellisessä kokouksessa pöydälle jätettyä Näyttöön perustuva
metsätalous -hakemusta. Hallituksen toiminta painottui säätiön rahoitettavien hankkeiden
valintapäätösten tekemiseen ja Metsäsäätiön
toiminnan kehittämiseen.

5.3 Talous
Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle yhteensä 1 816 635,15 euroa (v. 2017
1 810 785,49 euroa). Toimintavuoden päättyessä säätiöllä oli käyttöpääomaa (käyttörahasto) 2 145 965,22 euroa sekä peruspääomaa 33 637,58 euroa täysimääräisenä, sijoitettuna Evli Pankkiin, Evli likvidi -rahastoon tai

Hallitus päätti kilpailuttaa tilintarkastuksen.
Tilintarkastus kilpailutettiin viidellä toimijalla.
Hallintoneuvoston kokouksessa tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksestä Ltd Tuokko Oy.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018

22

Metsäsäätiön hallinto

pankkitileillä. Säätiön vuoden 2018 ylijäämä oli
73 979,86 euroa (v. 2017 ylijäämä 88 935,21
euroa). Säätiöllä on ollut talletustili Nordea
Pankki Suomi Oyj:ssä ja Helsingin Op Pankki Oyj:ssä. Osuuspankin tili lopetettiin vuoden
2018 aikana. Metsäsäätiöllä on ollut varoja
sijoitettuna Evli Pankkiin 11.3.2016 lähtien ja
varoja on myös Evli Pankki Oy:n likvidirahastossa.

5

selvityksen ja toimittaneet sen Metsäsäätiöön vuoden 2019 alussa koskien vuoden
2018 toimia.
Suomen Metsäsäätiön toimintaperiaatteen
mukaan lähipiiriin kuuluva voi hakea ja saada
apurahoja samoilla menettelyillä kuin muutkin apurahan hakijat. Hallituksen jäsen tai jäsenet ovat jäävänneet itsensä lähipiiriin kuuluvan apurahanhakijan hakemuksen käsittelystä.

Metsäsäätiön laatiman sijoitusstrategian mukaisesti pyydettiin vuonna 2016 tarjoukset
viideltä sijoituspalveluita tarjoavalta pankilta. Sijoitusten hoitajaksi valikoitui Evli Pankki
Oy. Sijoitusstrategiaa ja kumppania tarkastellaan tarvittaessa. Sijoitusstrategia on toimintakertomuksen liitteenä.

Suomen Metsäsäätiössä tehdään vuosittain
merkittävä määrä taloudellisia toimia, joita
ovat esimerkiksi myönnetyt apurahat ja ostetut palvelut. Säätiön lähipiiriin kuuluu laaja
joukko henkilöitä ja yhteisöjä. Mainituista seikoista johtuen Metsäsäätiön toiminnassa ei voida kohtuullisin keinoin selvittää aukottomasti
kaikkia lähipiiritoimia.

5.4 Säätiön toimihenkilöt ja
kirjanpitopalvelut

Lähipiiritoimet
kertomusvuonna 2018

Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajana toimi kertomusvuoden ajan MH Liisa Mäkijärvi.
Projektipäällikkönä toimi joulukuun seitsemänteen päivään asti MTI Emilia Ylinen. Joulukuusta lähtien projektipäällikön tilalla on toiminut osa-aikaisena määräaikaisena assistenttina metsäylioppilas Anniina Jokinen.

Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
säätiön työntekijöille on annettu tavanomainen joululahja.
Hallitus ei myöntänyt kertomusvuonna apurahoja lähipiiriin kuuluville perustajatahoille tai muille lähipiiriläisille. Toiminnanjohtajan valtuuksilla myönnettävistä pienistä apurahoista myönnettiin apurahoja esim. METO:n
ja Metsänhoitajien täydennyskoulutuspäiviin.
Näiden apurahojen yhteissumma oli 10 500 €.
Lisäksi pieniä apurahoja myönnettiin koululaisten metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin, jolloin anojana oli lähipiiriin kuuluva
taustataho ja tapahtuma järjestettiin yhdessä
koulun kanssa.

Metsäsäätiön toimisto on osoitteessa Salomonkatu 17 A, Helsinki. Toimistotila on vuokrattu
Luonnonvarain tutkimussäätiöltä.
Kirjanpito on ulkoistettu Balance Team Oy:lle.
Metsäsäätiön arkistoa pidetään säätiön toimistossa.

5.5 Lähipiiritoimet ja -ohjeistus

Metsäsäätiön tiedossa ei ole muita lähipiirin
kanssa tehtyjä taloudellisia toimia.

Säätiölain mukaan lähipiiritoimista tulee raportoida toimintakertomuksessa. Metsäsäätiön hallitus on pyrkinyt selvittämään
kohtuullisin keinoin lähipiiritoimet vuodelta
2018.
Metsäsäätiön hallitus on sitouttanut säätiön
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja
varajäsenet, toimihenkilöt ja tilintarkastajat
noudattamaan Metsäsäätiön lähipiiriohjetta. Kaikki mainitut ovat täyttäneet lähipiiri-
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Liitteet
Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2018
Metsäsäätiön sijoitusstrategia
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LIITE 1 Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2018
Metsäsäätiön hallituksen myöntämät
apurahat 2018
Kokous 27.3.2018

Kokous 3.7.2018

Helsingin yliopisto, Heimo Karppinen:
Suomalainen metsänomistaja 2020
-tutkimusprojekti. 60 000 €.

Metsäteho Oy: Näyttöön perustuva
metsätalous. 149 200 €.

Kokous 2.10.2018

Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:
Tarjous viestintätoimenpiteistä Metsäsäätiön
uuden tutkimusohjelman tueksi. 30 000 €.

PEFC UK: PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi
Britanniassa. 35 000 €.

European Forest Institute:
The Lookout Station: viestintäprojekti
biotalouden tärkeydestä. 40 000 €.

PEFC NL: PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi
Alankomaissa. 35 000 €.
Suomen Metsäyhdistys ry: Kansainvälinen
metsäviestintä. 24 000 €.

Suomen 4H-liitto: Metsissä Mahdollisuus
metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin
sekä koulujen metsäpäivien kehittämiseen.
15 000€ 4H:n järjestämien koulujen metsäpäivien sisällön kehittämiseen ja 80 000 €
Metsissä Mahdollisuus metsätapahtumien
kuljetuskustannuksiin.

Helsingin yliopisto, Paavo Ojanen: Ojitettujen
soiden kestävä käyttö. 100 000 €.

Kokous 3.12.2018
Suomen Metsäyhdistyksen toiminta 2019 €:

Taloudellinen tiedotustoimisto ry TAT:
Metsäalan toiminnan kehittäminen ja
ylläpitko Yrityskylässä. 22 000 €.

–
–
–
–
–

Päättäjien Metsäakatemia
Forest Academy
forest.ﬁ
Metsävisa
Nuorten vaikuttajien
metsäfoorumi
– Metsäkasvatus
pääkaupunkiseudulla

Itä-Suomen yliopisto: Metsäkoneenkuljettajien osaamisen testaaminen ja kehittäminen
simulaatioperustaisessa täydennyskoulutuksessa. 25 000 €.

155 000 €
20 000 €
80 500 €
54 000 €
25 000 €
46 000 €

Kokous 30.5.2018

Uusi puu -viestintähanke vuoden 2019
toiminta. 80 000 €

Puuteollisuus ry: Puu – ratkaisu kestävien ja
hyvinvoivien yhteiskuntien rakentamiseen.
Puusta ja puutuotteista kertova päänäyttely
tiedekeskus Heurekaan. 180 000 € jaettuna
kolmelle vuodelle.

Toiminnanjohtajan valtuuksilla
myönnetyt pienet apurahat
Lisäksi toiminnanjohtajan valtuuksilla myönnettiin 123 500 euroa pieniä apurahoja
pääosin koululaisten metsätapahtumien
kuljetuskustannuksiin, opiskelijoiden opintomatkoihin ja ammattilaisten tapahtumiin.

Kuhmon kaupunki: Kainuun kohdennettu
keräys 1.4.2017–31.3.2018 Kuhmon
Tuupalan puinen koulukeskus. 120 000 €.

Pieniä apurahoja myönnettiin vuoden 2018
aikana kaikkiaan 139 kpl
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LIITE 2. Metsäsäätiön sijoitusstrategia
Suomen Metsäsäätiö
Sijoitusstrategia, laadittu tammikuussa 2016 hallituksen
kokouksen 5/2015 linjausten pohjalta.

M

etsäsäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö ja koska kyseessä on lahjoitettujen varojen sijoittaminen, tulee riskin olla kohtuullisen matala. Kyseessä on useamman vuoden
sijoitushorisontti, mutta varojen tulee olla likvidejä kohtuullisella aikataululla.

Varojen hallinnoinnin kustannusten tulee olla
markkinatasoiset ja läpinäkyvät.

Sijoituksen korkotavoitteena on 3–5 %:n tuotto.

Sijoituspalvelun tarjoajan palvelujen tasoa
suhteessa odotuksiin tarkastellaan yleisellä
tasolla vuosittain ja palvelun tarjoajia kilpailutetaan tarvittaessa uudelleen. Sijoitustoimista pyydetään aina tarjoukset usealta sijoituspalveluita tarjoavalta yritykseltä.

Sijoitettavan summan hallitus päättää vuosittaisen strategian tarkastelun yhteydessä tai
tarvittaessa.

Sijoituskohteet voivat olla kotimaisia tai
kansainvälisiä, mutta sijoituksissa halutaan
välttää valuuttariskejä.
Suomen Metsäsäätiö antaa valitulle varojen
hoitajalle täyden valtakirjan, mutta edellyttää raportoinnilta toiminnanjohtajalle mahdollisuutta selkeään ja ajantasaiseen sijoitusten seurantaan. Sijoitusten kehittymisestä
toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle sen
kokoontuessa sekä muutoin tarvittaessa.
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Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
metsasaatio.ﬁ

