TEHDÄÄN YHDESSÄ
METSÄELINKEINON PUOLESTA

METSÄSÄÄTIÖ JAKAA APURAHOJA VUOSITTAIN
NOIN 1,5 MILJOONAA EUROA
Apurahapäätösten jakautuminen 2017–2019
PUURAKENTAMINEN
JA PUUNKÄYTÖN
EDISTÄMINEN

KOULULAISET JA NUORET
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VIESTINTÄ PÄÄTTÄJILLE
JA VAIKUTTAJILLE

METSIEN
SERTIFIOINTI
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VIESTINTÄ
SUURELLE YLEISÖLLE
JA METSÄALAN SISÄLLÄ

13 %

TUTKIMUKSET
JA SELVITYKSET

TULE MUKAAN JA LAITA PUUKAUPPAA
TEHDESSÄSI RASTI RUUTUUN
Sijoita pieni osa puukaupastasi tulevaisuuteen. Suomen Metsäsäätiön
kohteista löytyy jokaiselle metsänomistajalle kiinnostavia tulevaisuushankkeita,
joihin kannattaa satsata pari promillea puukauppasi tuloista.
– Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja

METSÄ TUTUKSI LAPSILLE JA NUORILLE
Metsäsäätiö tukee lasten ja nuorten metsäkasvatusta
monin tavoin. Säätiö mm. mahdollistaa kouluille metsä
ammattilaisten järjestämät metsäkäynnit ja metsäelin
keinon näkyvyyden koulujen Yrityskylä-oppimiskokonai
suudessa.
•  Metsäammattilaisten kouluille järjestämien
metsätapahtumien kuljetuskulut
•  Koululaisten Metsävisa
•  Partion ja 4H-nuorten metsätoiminta
•  Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi

Metsäsäätiö on rahoittanut lukuisia puurakentamisen
kokeilu- ja mallikohteita ja tutkimushankkeita. Säätiötä
tukeneet metsänomistajat ja puunostajat ovat olleet
nostamassa puurakentamista ratkaisijan rooliin ilmasto
keskustelussa. Tehdään yhdessä puurakentamisesta
rakennusalan normi!
•  SuperPUU: Kestävien ja hyvinvoivien yhteiskuntien
rakentamisen näyttely Heurekassa 2020
•  Puurakentamisen liiketoimintaprofessuuri, Vaasan yliopisto
•  Puurakennetekniikan professuuri, Aalto-yliopisto

Puuinfo, Mikko Auerniitty

VAUHTIA PUURAKENTAMISEEN,
ILMASTO KIITTÄÄ

TUTKITTUA TIETOA METSÄELINKEINON
HYVÄKSI
Tutkittu tieto on hyvä vakuutus oman elinkeinon
turvaamiseksi. Metsäsäätiö pystyy toteuttamaan tutkimus
hankkeita nopeasti ja tuomaan tulokset käytäntöön.
•  Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus
•  Ojitettujen soiden kestävä käyttö
•  Myrskypuu -hanke, kartta-aineisto metsien
tuulituhoriskistä

EI VOI TIETÄÄ, JOLLEI KERROTA
Jokaisen toimialan vastuulla on kertoa, mitä hyvää
elinkeino tuo yhteiskunnalle ja miten se toimii.
Viestintä on osa metsäalan vuoropuhelua muun
yhteiskunnan kanssa.
•  Metsien Suomi -viestintäkampanja metsien käytöstä
•  Forest.fi-verkkosivut
•  Suomi on metsäläinen TV-sarja

MONIPUOLISTA TUKEA
PÄÄTÖKSENTEKOON
Päättäjäviestintä on yksi tärkeä Metsäsäätiön rahoitus
kohde. Metsäakatemia on koonnut lähes 2 000 päättäjää
kursseilleen, joilla moniarvoisesti ja eri näkökulmista
valotetaan metsien käyttöä ja monipuolisia mahdolli
suuksia.
•  Päättäjien Metsäakatemia
•  Uusi puu -hanke, uudet puupohjaiset innovaatiot

SERTIFIOINTI KERTOO VASTUULLISESTA
METSIEN KÄYTÖSTÄ
Metsien sertifiointi kertoo kuluttajille vastuullisesta
metsien käytöstä. Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita,
joilla parannetaan sertifiointijärjestelmien kykyä viestiä
suomalaisesta metsätaloudesta ja puutuotteista.

TOIMIMME PUUN JA KOKO
METSÄTALOUDEN PUOLESTA
Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun puolestapuhuja. Olemme metsän
omistajien, puunostajien ja muun metsäalan yhteistyötaho. Rahoitamme
monipuolisia hankkeita, jotka tukevat metsäelinkeinon elinvoimaisuutta ja
jotka auttavat löytämään puusta ja metsistä yhä uusia mahdollisuuksia.
PUUNMYYJÄ JA -OSTAJA RAHOITTAVAT METSÄSÄÄTIÖN TOIMINTAA
Suomen Metsäsäätiön rahoitus kertyy vapaaehtoisesta menekinedistämismaksusta, ns. metsäsäätiö
maksusta, jota kerätään puukaupan yhteydessä. Kun metsänomistaja päättää maksaa metsäsäätiömaksun,
sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Tällöin lahjoitus kaksinkertaistuu.
Metsäsäätiömaksu on pystykaupoissa 0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta. Maksu on
kuitenkin vähintään 8 euroa. Maksun voi vähentää puunmyyntiverotuksessa metsätalouden kuluna.
Esimerkiksi 16 000 euron pystykaupassa vapaaehtoisen metsäsäätiömaksun todellisiksi kustannuksiksi
metsänomistajalle jää 22,40 euroa. Metsäsäätiölle tilitettävä osuus on 64 euroa sisältäen sekä metsän
omistajan että puunostajan osuuden.
Vuosittain noin 40 000 metsänomistajaa maksaa metsäsäätiömaksun tekemästään puukaupasta. Metsähallitus maksaa
menekinedistämismaksun kaikesta myymästään puusta.
Tule sinäkin mukaan!

METSÄNOMISTAJAN OSUUS:

16 000 €
x 0,2 %

32 €

– verovähennys 30 %

22,40 €

METSÄSÄÄTIÖN TAUSTATAHOT
VAROJEN KERUU

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry /metsänomistajat
Metsähallitus
Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset
Sahateollisuus ry

MUUT TAUSTATAHOT

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Etämetsänomistajien liitto ry
Koneyrittäjät ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
Teollisuusliitto ry
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Suomen Metsäsäätiö sr
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki
www.metsasaatio.fi
Twitter: @metsasaatio
Toimitusjohtaja
Erno Järvinen
040 351 7978
erno.jarvinen@metsasaatio.fi

