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Metsäalan toimintaympäristö 2019
K

eskustelu Suomen metsien hakkuiden tason suhteesta ilmastonmuutoksen hillintään jatkui edelleen koko vuoden 2019 ajan kiivaana. Keskustelu oli kuitenkin haparoivaa ja
monilla oli vaikea ymmärtää, mikä on todellisen hiilinielun ja poliittisesti hyväksyttävän hiilinielun laskentaan tarvittavan vertailutason ero.
Metsäalan kannalta huolestuttavinta oli kuitenkin se, että ymmärrys metsäekosysteemin dynamiikasta ja siitä, miten metsänhoito voi siihen
pitkällä aikavälillä vaikuttaa, oli kapea-alaista.

Varsinaiseksi ilmiöksi vuoden aikana nousivat monet hankkeet puiden istuttamiseksi ilmaston nimissä sekä liike-elämän innostuminen hiilipäästöjensä kompensoimiseen. Metsäalalle suuntautui todellista kysyntää erilaisten
tahojen päästöjen kompensoijana.
Vuoden aikana vietiin eduskuntaan ympäristöjärjestöjen kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla. Aloite sai kuitenkin vähemmän aikaan julkista keskustelua kuin edellisenä vuotena, jolloin aloite tehtiin. Avohakkuiden ja jatkuvan kasvatuksen paremmuudesta
puhuttiin kuitenkin vuoden aikana paljon.

Huoli ilmastonmuutoksesta nousi vuoden aikana keskusteluihin lukuisien asiasta tehtyjen raporttien ja julkaisujen myötä. Erityisesti
Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportit toivat esiin sen, kuinka suuresti suomalainen keskustelu eroaa kansanvälisestä. IPCC
näkee kestävän metsätalouden – ja esimerkkinä siitä pohjoismaisen metsätalouden – ratkaisuna, suomalaisessa keskustelussa fossiilipäästöjen vähentäminen esiintyy hyvin harvoin.
Pääratkaisuksi esitetään metsien hiilivarastojen nopeaa kasvattamista hakkuita rajoittamalla
– ymmärtämättä sen pidemmän aikavälin vaikutuksia metsien hiilinieluun.

Metsäsektorin markkinatilanne heikentyi edellisen ennätysvuoden lukemista. Puukaupan arvo laski niin volyymin kuin hintojenkin laskun
takia. Metsäbiotalouden uusia tuotteita lanseerattiin ja uusien tuotteiden kehitystyö jatkui vuoden aikana. Metsäbiotalouden ytimessä
olevien sahojen kannattavuus laski sahatavaramarkkinan heikennyttyä, mutta toisaalta ilmoitettiin suunnitelmia myös uusien sahalaitosten
rakentamisesta. Puun markkinaosuus rakentamisessa kasvoi erityisesti koulu- ja päiväkotirakentamisessa.

Vuoden 2018 ennätyshakkuiden aiheuttama
hiilinielun pieneneminen julkistettiin vuoden
2019 aikana. Uutinen oli yllätyksetön, mutta se
sai silti paljon julkisuutta. Hallitusohjelmassa
tunnistettiin metsätalouden tärkeä rooli hiilensidonnassa, ja siinä pyritään kehittämään kannustimia tuottavaan metsätalouteen ja metsien
käyttöön talouskasvun moottorina. Hallitusohjelman kirjaukset puurakentamisen edistämisestä ovat myös myönteisiä.

Positiivinen signaali metsäalalle on alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrän kasvu kaikilla oppiasteilla.
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Metsäsäätiön oma tiedotustoiminta
2.1 Metsäsäätiön toiminnan esittely,
viestintä ja markkinointimateriaali
Metsäsäätiön viestintä pohjautuu edelleen sloganiin Metsäelinkeino – lupa kukoistaa. Ydinviesti kertoo Metsäsäätiön sekä työstä, jonka
tarkoituksena on koko toimialan yhteisvoimin

varmistaa, että 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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Metsäsäätiön esite ja giveaway-tuote
Metsäsäätiön puukaupan yhteydessä jaettavan
esitteen päivitystyö tehtiin syksyllä 2019 ja se
postitettiin metsäammattilaisten käyttöön yli
660 eri toimipisteeseen tammikuussa 2020. Esitteessä kerrotaan säätiön toiminnan tavoitteista,
rahoituskohteista ja laadinnassa hyödynnettiin
värikästä kuvamateriaalia sen houkuttelevuuden parantamiseksi. Metsäsäätiön toiminnasta kertova esite tehtiin myös ruotsinkielisinä.
Lisäksi esitteen käyttöönoton tehostamiseksi laadittiin noin minuutin mittainen esittelyvideo, joka julkaistiin sähköisessä uutiskirjees-

TOIMIMME PUUN JA KOKO
METSÄTALOUDEN PUOLESTA

sä hieman ennen esitteen postitusta. Mobiilikäyttöä varteen esitteen esittelyvideo tekstitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
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 metsäammattilaisten käyttöön

METSÄSÄÄTIÖN TAUSTATAHOT

TEHDÄÄN YHDESSÄ
METSÄELINKEINON PUOLESTA

VAROJEN KERUU

Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun puolestapuhuja. Olemme metsänomistajien, puunostajien ja muun metsäalan yhteistyötaho. Rahoitamme
monipuolisia hankkeita, jotka tukevat metsäelinkeinon elinvoimaisuutta ja
jotka auttavat löytämään puusta ja metsistä yhä uusia mahdollisuuksia.

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

PUUNMYYJÄ JA -OSTAJA RAHOITTAVAT METSÄSÄÄTIÖN TOIMINTAA
Suomen Metsäsäätiön rahoitus kertyy vapaaehtoisesta menekinedistämismaksusta, ns. metsäsäätiömaksusta, 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 metsänomistajan että puunostajan osuuden.
Vuosittain noin 40 000 metsänomistajaa maksaa metsäsäätiömaksun tekemästään puukaupasta. Metsähallitus maksaa
menekinedistämismaksun kaikesta myymästään puusta.

METSÄNOMISTAJAN OSUUS:

16 000 €

Tule sinäkin mukaan!

x 0,2 %

32 €

– verovähennys 30 %

Suomen Metsäsäätiö sr
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki
ZZZPHWVDVDDWLRƓ
Twitter: @metsasaatio

22,40 €

1/2
1/2020

Toimitusjohtaja
Erno Järvinen
040 351 7978
HUQRMDUYLQHQ#PHWVDVDDWLRƓ

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

Tutkittu tieto on hyvä vakuutus oman elinkeinon
turvaamiseksi. Metsäsäätiö pystyy toteuttamaan tutkimushankkeita nopeasti ja tuomaan tulokset käytäntöön.

Sijoita pieni osa puukaupastasi tulevaisuuteen. Suomen Metsäsäätiön
kohteista löytyy jokaiselle metsänomistajalle kiinnostavia tulevaisuushankkeita,
joihin kannattaa satsata pari promillea puukauppasi tuloista.

KOULULAISET JA NUORET

• Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus
• Ojitettujen soiden kestävä käyttö
• Myrskypuu -hanke, kartta-aineisto metsien
tuulituhoriskistä

– Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja

EI VOI TIETÄÄ, JOLLEI KERROTA

23 %
13 %

25 %
6%

20 %

TUTKIMUKSET
JA SELVITYKSET

Jokaisen toimialan vastuulla on kertoa, mitä hyvää
elinkeino tuo yhteiskunnalle ja miten se toimii.
Viestintä on osa metsäalan vuoropuhelua muun
yhteiskunnan kanssa.

METSÄ TUTUKSI LAPSILLE JA NUORILLE

• Metsien Suomi -viestintäkampanja metsien käytöstä
•)RUHVWƓYHUNNRVLYXW
• Suomi on metsäläinen TV-sarja

Metsäsäätiö tukee lasten ja nuorten metsäkasvatusta
monin tavoin. Säätiö mm. mahdollistaa kouluille metsäammattilaisten järjestämät metsäkäynnit ja metsäelinkeinon näkyvyyden koulujen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa.

VIESTINTÄ PÄÄTTÄJILLE
JA VAIKUTTAJILLE

METSIEN
SERTIFIOINTI

MONIPUOLISTA TUKEA
PÄÄTÖKSENTEKOON

• Metsäammattilaisten kouluille järjestämien
metsätapahtumien kuljetuskulut
• Koululaisten Metsävisa
• Partion ja 4H-nuorten metsätoiminta
• Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi

Päättäjäviestintä on yksi tärkeä Metsäsäätiön rahoituskohde. Metsäakatemia on koonnut lähes 2 000 päättäjää
kursseilleen, joilla moniarvoisesti ja eri näkökulmista
valotetaan metsien käyttöä ja monipuolisia mahdollisuuksia.

VAUHTIA PUURAKENTAMISEEN,
ILMASTO KIITTÄÄ

• Päättäjien Metsäakatemia
• Uusi puu -hanke, uudet puupohjaiset innovaatiot

Puuinfo, Jussi Tiainen

Metsäsäätiö on rahoittanut lukuisia puurakentamisen
kokeilu- ja mallikohteita ja tutkimushankkeita. Säätiötä
tukeneet metsänomistajat ja puunostajat ovat olleet
nostamassa puurakentamista ratkaisijan rooliin ilmastokeskustelussa. Tehdään yhdessä puurakentamisesta
rakennusalan normi!

Puuinfo, Mikko Auerniitty

13 %
VIESTINTÄ
SUURELLE YLEISÖLLE
JA METSÄALAN SISÄLLÄ

TUTKITTUA TIETOA METSÄELINKEINON
HYVÄKSI

TULE MUKAAN JA LAITA PUUKAUPPAA
TEHDESSÄSI RASTI RUUTUUN

• SuperPUU: Kestävien ja hyvinvoivien yhteiskuntien
rakentamisen näyttely Heurekassa 2020
• Puurakentamisen liiketoimintaprofessuuri, Vaasan yliopisto
• Puurakennetekniikan professuuri, Aalto-yliopisto

SERTIFIOINTI KERTOO VASTUULLISESTA
METSIEN KÄYTÖSTÄ
0HWVLHQVHUWLƓRLQWLNHUWRRNXOXWWDMLOOHYDVWXXOOLVHVWD
metsien käytöstä. Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita,
MRLOODSDUDQQHWDDQVHUWLƓRLQWLM¦UMHVWHOPLHQN\N\¦YLHVWL¦
suomalaisesta metsätaloudesta ja puutuotteista.

Metsäsäätiön
esite
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Säätiön verkkosivuilla olevat
Projektikortit

Sähköinen uutiskirje
Sähköisellä uutiskirjeellä jaettiin ajankohtaista
tietoa Metsäsäätiön rahoituskohteista, varojen
keruusta sekä muista ajankohtaisista aiheista.
Sähköpostitiedote lähettiin kentän toimihenkilöille sekä Metsäsäätiön sidosryhmien edustajille. Uutiskirjeen jakelulistalla oli vuoden 2019
lopulla yhteensä reilut 4000 vastaanottajaa.
Sähköpostiosoitteet uudistettiin vuoden 2019
aikana. Sähköpostitiedote tehtiin noin kerran
kuukaudessa ja se julkaistiin samaan aikaan
aina myös ruotsiksi.

Kentän toimihenkilöiden toiveesta on laadittu
rahoituskohteista tulostettavia esitteitä, projektikortteja. Metsäammattilainen voi tulostaa Metsäsäätiön toiminnan esittelyn tueksi
projektikortin, jolla hän voi esitellä rahoituskohdetta, jonka tuntee itselleen tai metsänomistajalle läheiseksi. Projektikortit tehtiin
seuraavista aiheista.

• Suomen 4H-liitton Metsissä mahdollisuus
-hanke

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

• Päättäjien Metsäakatemia
• Näyttöön perustuva metsätalous

Heinäkuun sähköinen uutiskirje.

-tutkimushanke
Projektikortit on tehty myös ruotsiksi.

Lähettäjä:
Lähetetty:
Aihe:

Metsäsäätiö tiedottaa - Skogsstiftelsen informerar <no-reply@metsasaatio.fi>
maanantai 1. heinäkuuta 2019 10.17
Erno Järvinen Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajaksi

HEINÄKUU 2019

JULI 2019

METSÄSÄÄTIÖ
TIEDOTTAA

SKOGSSTIFTELSEN
INFORMERAR

Erno Järvinen Suomen Metsäsäätiön
toimitusjohtajaksi

Erno Järvinen blir ny vd för Finlands
Skogsstiftelse

Erno Järvinen

ERNO JÄRVINEN SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN
TOIMITUSJOHTAJAKSI

ERNO JÄRVINEN BLIR NY VD FÖR FINLANDS
SKOGSSTIFTELSE

Suomen Metsäsäätiön hallitus on valinnut säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi MMM Erno Järvisen.

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse har valt AFM Erno Järvinen till stiftelsens nya vd.

”Erno Järvisen aikaisempi kokemus, tutkimustausta ja laajat verkostot sekä kokemus säätiöiden hallinnosta antavat
erinomaiset mahdollisuudet kehittää toimintaa menestyksekkäästi metsäsektorin voimakkaasti muuttuvassa
toimintaympäristössä,” Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Brander toteaa. ”Olen erittäin iloinen saadessani
nimittää Järvisen Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajaksi.”

”Erno Järvinens tidigare erfarenhet, forskarbakgrund, breda nätverk och insikter i förvaltning av stiftelser skapar
utmärkta möjligheter att utveckla verksamheten framgångsrikt. Skogssektorn och dess verksamhetsmiljö genomgår
stora förändringar”, säger Skogsstiftelsens ordförande Sauli Brander. ”Jag är verkligt glad när jag får utnämna
Järvinen till vd för Finlands Skogsstiftelse.”

”Haluan samalla kiittää Metsäsäätiön nykyistä toimitusjohtajaa Liisa Mäkijärveä erinomaisesta työstä säätiön kahden
ensimmäisen vuosikymmenen ajalta.”

”Jag vill samtidigt tacka Skogsstiftelsens nuvarande vd Liisa Mäkijärvi för ett utmärkt arbete under stiftelsens tjugo
första år.”

Erno Järvinen siirtyy Metsäsäätiön toimitusjohtajaksi MTK:n metsälinjan tutkimuspäällikön paikalta, jossa hänen
tehtävänään on metsäsektorin toimintaedellytysten edistäminen. Hän on edistänyt puun käyttöä ja puurakentamista
myös muun muassa Puuinfo Oy:n hallituksen jäsenenä.

Erno Järvinen flyttar över till vd för Skogsstiftelsen från jobbet som forskningschef vid MTK:s skogslinje. På MTK har
han jobbat med att främja skogssektorns verksamhetsförutsättningar. Han har också varit bl.a. medlem i Puuinfo Oy:s
styrelse och även där jobbat för att öka användningen av trä och träbyggande.

”Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajana voin hyödyntää kokemustani ja näkemystäni koko metsäelinkeinon
elinvoimaisuuden hyväksi”, Järvinen sanoo. ”On erittäin tärkeää, että metsätaloudella ja metsäteollisuudella on näkyvä
ja yhteinen viestinnän ja tutkimuksen rahoittaja.”

”Som vd för Finlands Skogsstiftelse kan jag dra nytta av mina erfarenheter och visioner som gagnar hela
skogsnäringen som ska vara livskraftig”, säger Järvinen. ”Det är synnerligen viktigt att skogsbruket och skogsindustrin
har en finansiär som syns och som finansierar gemensam kommunikation och forskning. ”

Järvinen aloittaa Suomen Metsäsäätiössä lokakuussa. Hän työskentelee aluksi yhdessä nykyisen toimitusjohtajan Liisa
Mäkijärven kanssa. Mäkijärvi jää eläkkeelle ensi vuoden helmikuussa.

Järvinen börjar som vd för Finlands Skogsstiftelse i oktober. Han arbetar till en början tillsammans med nuvarande vd:n
Liisa Mäkijärvi. Mäkijärvi går i pension i februari 2020.

Lisätietoa:

Tilläggsuppgifter:

Sauli Brander, Suomen Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja, p. 040 567 4155

Sauli Brander, ordförande för styrelsen för Finlands Skogsstftelse, tel. 040 567 4155

Erno Järvinen, p. 040 351 7978

Erno Järvinen, tel. 040 351 7978

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

Solig och avkopplande sommaren till alla!

Liisa Mäkijärvi

Liisa Mäkijärvi

Toimitusjohtaja
Suomen Metsäsäätiö
puh. 040 750 1801
liisa.makijarvi@metsasaatio.fi
www.metsasaatio.fi

VD
Finlands Skogsstiftelse
tfn 040 750 1801
liisa.makijarvi@metsasaatio.fi
www.metsasaatio.fi
Skogsnäring - mot en ljus framtid

Metsäelinkeino - lupa kukoistaa

Osoitelähde: Suomen Metsäsäätiö

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2019

Jos et näe sähköpostia oikein, klikkaa tästä.
Jos haluat poistua postituslistalta, klikkaa tästä.

Addresskälla: Finlands Skogsstiftelse
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Om du inte kan läsa e-posten korrekt, klicka här.
Om du inte vill ha denna information i fortsättningen klicka här.
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Apurahan hakija ilmoittaa myös näkemyksensä omasta lähipiirisidonnaisuudestaan.
Metsäsäätiön myöntämien tutkimusapurahojen jakokriteerit täsmennettiin säätiön verkkosivulle, jotta hallituksen käsittelyyn tulevat
tutkimushankerahoitusanomukset toteuttaisivat mahdollisimman hyvin Metsäsäätiön
toiminnan tavoitteita.

Verkkosivujen tehtävänä on palvella mahdollisimman hyvin kolmea Metsäsäätiön viestinnän kannalta tärkeintä käyttäjäryhmää, jotka
ovat metsätoimihenkilöt, metsänomistajat sekä apurahanhakijat.
Metsäsäätiön verkkosivuilla esiteltiin rahoitettuja projekteja ja varojen keruuta siten, että
toimihenkilöiden olisi mahdollisimman helppo
löytää olennainen tieto ja käyttää sivuilla olevaa tietoa työvälineenä Metsäsäätiötä metsänomistajille esitellessä.

Kertomusvuoden aikana Metsäsäätiön tietosuojaselostetta tarkennettiin. Tietosuojaseloste on suomen kielen lisäksi verkkosivuilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Apurahan hakija ohjeistetaan hakemuksen tiivistelmäsivulla tutustumaan tietosuojaselosteeseen ja hyväksymään sen mukaisen tietojensa käsittelyn hakiessaan apurahaa.

Verkkosivut ovat myös keino toteuttaa Metsäsäätiön hyvää hallintoa ja läpinäkyvyyttä:
verkkosivuilla on muun muassa luettavissa
Metsäsäätiön toimintakertomus, mikä sisältää luettelon hallituksen myöntämistä apurahoista.

Videot
Metsäsäätiön toiminnasta on laadittu erilaisia,
noin kahden minuutin pituisia, videoita. Ne kertovat Metsäsäätiön rahoituskohteista, joissa on
erityisesti nostettu esiin Metsäsäätiön rahoittama koululaistyö ja Partion metsäohjelma, sekä puurakentamisprojektit. Lisäksi on kuvattu
videot aiheista: ”Mikä Metsäsäätiö on”, ”Miten
metsäsäätiömaksu lasketaan” ja ”Viisi vinkkiä
apurahan hakijalle”.

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.

Ilmoitus metsänomistajille suunnatuissa lehdissä ja muissa metsäalan julkaisuissa vuonna 2019.
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Myös metsäalan näkymisestä Yrityskylä oppimisympäristöissä on tehty 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, ja ne ovat katsottavissa
myös mobiililaitteilla.

Metsäsäätiön Twitter-kanavalla tavoiteltiin
ja saatiin lisää näkyvyyttä erityisesti Metsäsäätiön rahoittamille projekteille. Vuoden 2019
lopussa seuraajia oli noin 1100. Seuraajia oli
noin 250 enemmän kuin edellisvuoden lopulla.

Metsäsäätiön uuden esitteen lähetyksen yhteydessä tehtiin syksyllä 2019 esitettä markkinoiva ja Metsäsäätiön rahoituskohteita esittelevä video, joka lähetettiin uutiskirjeen jakelulla
noin 4000 vastaanottajalle vuoden 2020 alussa.

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.

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.

Twitter
Twitter-strategiansa mukaisesti Metsäsäätiö
twiittaa Metsäsäätiön toiminnasta, rahoittamistaan hankkeista ja yleisistä metsäelinkeinoa
edistävistä tapahtumista osallistumatta kuumiin metsäpoliittisiin keskusteluihin.

Metsäsäätiön
twiitti
Helsingin
yliopiston
Metsäteknologian
professuurin
luovutustilaisuudesta.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2019

8

Metsäsäätiön oma tiedotustoiminta

2

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

tietoa. Lisäksi kyseiseen kohtaan prosessissa
lisättiin lyhyt selvitys Metsäsäätiöstä ja sen tavoitteista ja toiminnasta.

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.

Vuoden 2019 aikana Kuution kanssa tehtiin
maksettu kokeilu kolmesta eri Metsäsäätiön
näkyvyystavasta, jonka perusteella pystyttiin
arvioimaan niiden vaikutus tarjouspyynnön jättäjän käyttäytymiseen. Tämä oli tärkeää erityisesti siksi, että Kuutiossa puukauppaa tekevistä
metsänomistajista noin 30% on uusia, ensimmäistä kertaa puukauppaa tekeviä henkilöitä.
Tiedon saanti oli tärkeää laajemminkin puukaupan digitalisoitumisen kehitystä ajatellen.

Metsäsäätiöllä oli vuonna 2019 yhteistyösopimukset Mhyp Oy:n kanssa, sähköisen puukauppapaikka Kuution kanssa, Suomen Metsäkeskuksen ja Etämetsänomistajien kanssa.
Näkyvyys varmistettiin ja ajantasaistettiin myös
metsäyhtiöiden sähköisissä metsänomistajapalveluissa. Mhy.ﬁ-sivustolla julkaistiin blogikirjoitus metsätaloudesta Yrityskylä oppimisympäristössä. Lisäksi metsänhoitoyhdistysten
käyttöön tehtiin artikkeli metsäammattilaisten
yhdessä koulujen kanssa järjestämistä metsätapahtumista.

Metsäsäätiön esittely
eri tilaisuuksissa
Metsäsäätiön toimitusjohtaja esitteli kertomusvuonna säätiön toimintaa lukuisissa sidosryhmien tilaisuuksissa. Yhtiöiden ja metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden tilaisuuksien lisäksi tällaisia olivat tapahtumia mm.
metsänhoitoyhdistysten uusien toimihenkilöiden perehdytyskoulutukset, erilaiset metsänomistajatapahtumat sekä Etämetsänomistajien tilaisuudet.

Kertomusvuoden aikana Metsäsäätiö ja puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio
tiivistivät yhteistyötään. Metsänomistajalla oli
mahdollisuus jo tarjouspyyntöä Kuutioon jättäessään ilmoittaa halunsa osallistua metsäsäätiömaksuun tai ilmoittaa haluavansa lisä-
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3
Menekinedistämismaksun kertymä
vuonna 2019
3.1 Varojen kertymä ja tilastointi
Menekinedistämismaksukertymän laskun taustalla on monia tekijöitä. Metsäasiantuntijoiden
työtahti on kiireinen, jolloin asian esille ottaminen helposti unohtuu. Metsäalan uutiset olivat
monen vuoden ajan pääsääntöisesti myönteisiä, eikä tarvetta puolustaa omaa elinkeinoa ole
ehkä nähty tarpeelliseksi. Maatalouden heikko
kannattavuus on myös voinut vaikuttaa metsäsäätiömaksuun suhtautumiseen puukaupan
yhteydessä.

Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle vuoden 2019 aikana 1,67 miljoonaa euroa.
Edellisen vuoden vastaava määrä oli 1,74 miljoonaa euroa. Säätiölle tulevat varat tilitetään
puukaupan loppumittauksen perusteella. Kotimaan puumarkkinoiden voimakas kasvu vuosina 2013–2018 ei heijastunut menekinedistämismaksukertymään. Toisaalta vuonna 2019
tuloutetut varat eivät supistuneet läheskään
yhtä paljon kuin kotimaan puukauppa.

Metsäsäätiölle tuloutetut varat 2000 – 2019
2 500 000
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1 000 000

500 000

0
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Menekinedistämismaksun kertymä vuonna 2019

Vuonna 2019 osallistumisprosentit kauppojen
lukumäärästä yhtiöittäin saatiin käyttöön vasta
vuoden loppupuolella. Puukauppaosapuolten
aktivoitumisen seurauksena osallistumisprosenteissa pitkään jatkunut lasku näytti viime vuoden loppupuolella taittuneen. Kokonaisuudessaan osallistumisprosentti kauppojen
lukumäärästä vuonna 2019 kuitenkin laski, koska varojen kokonaiskertymä supistui.

3

tuksen tilittämä menekinedistämismaksukertymä oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018.
Yhtiöiden sisällä on alueittain suuria eroja osallistumisprosentissa. Valtakirjalla puukauppaa
välittävien metsänhoitoyhdistysten välinen vaihtelu on erittäin suurta, kuten myös erot Sahateollisuus ry:n jäsensahojen keskuudessa. Erot
ovat suuria myös yksittäisten toimihenkilöiden välillä kaikkien varojenkerääjien kohdalla.

Sahateollisuus ry:n jäsensahojen tekemien
puukauppojen osallistumisprosenttia ei tilastoista pysty tarkasti arvioimaan, mutta sahoilta
kertynyt euromäärä oli edellisvuotta pienempi.

Metsäsäätiön hallituksen toimesta teetetyn
selvityksen mukaan toteutuneissa kaupoissa ei osallistumisprosentissa ole ollut eroa
puukaupan eri kokoluokissa. Osallistuminen
laskettuna kauppojen lukumäärästä oli myös
samalla tasolla suorissa kaupoissa ja valtakirjakaupoissa.

Metsähallitus maksaa kaikesta toimittamastaan
puusta metsäsäätiömaksun hankintakaupan
0,1 %:n mukaisesti. Vuonna 2019 Metsähalli-

Suomen Metsäsäätiö jakoi Metsäpäivien yhteydessä huomionosoituksia metsäasiantuntijoille, jotka ovat ansiokkaasti keränneet
varoja Metsäsäätiölle. Huomionosoituksen saivat: Risto Hellä (Stora Enso), Jouni Hiltunen (Versowood Oy), Tuomo Hirvonen
(UPM Metsä), Jari Kyllönen (Metsänhoitoyhdistys Sotkamo), Heikki Kääriäinen (Metsähallitus) ja Matias Ulenius (Metsä Group).
Huomionosoitukset jakoivat Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Brander, toimitusjohtaja Erno Järvinen ja Senior
Advisor Liisa Mäkijärvi.
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3.2 Metsäsäätiön esittely ja
tunnettuus
Suomen Metsäsäätiön esittelyä ja tunnettuutta seurataan kerran tai kaksi kertaa vuodessa tehtävällä Kantar TNS Agri Oy:n Metsätutka-kyselyllä. Syksyn 2019 Metsätutkakyselyssä noin 40 prosenttia kyseisenä vuotena puukauppaa tehneistä suomalaista
metsänomistajista ilmoitti, että Metsäsäätiön
menekinedistämismaksu oli esitelty heille.

Metsätutka-kyselyn tulokset vuosina
2008–2019 esitellään taulukossa alla.
Kysymykset koskien metsäsäätiömaksun esittelyä ovat seuraavat:
A. Esittelikö metsänhoitoyhdistyksen
toimihenkilö Metsäsäätiön
menekinedistämismaksua valtakirjan antamisen yhteydessä?
B. Esittelikö ostaja Metsäsäätiön
menekinedistämismaksua kaupan
sopimisen yhteydessä?

- Mhy-avusteinen kauppa (A)

- ko. vuonna puuta myyneet (A)

- väh. 5. vuoden sisään puuta myyneet (A)

- suora myynƟ (B)
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4
Metsäsäätiön
rahoittamat hankkeet 2019
Säätiön rahoittamat projektit voidaan jaotella kolmeen luokkaan seuraavien esimerkkien
tavoin:

Suomen Metsäsäätiön hallitus teki vuoden
2019 aikana rahoituspäätöksiä 1 459 100
euron edestä. Lisäksi toimitusjohtaja myönsi
hallitukselta saamiensa valtuuksien puitteissa yhteensä 112 188 euroa lukuisiin paikallisiin tai alueellisiin projekteihin, opintomatkoihin, opiskelijoiden ulkomaan vaihto-opintojen
tukemiseen tai pr-toimintaan. Pieniä apurahoja myönnettiin 138 kpl. Näistä varoista suuri
osa kohdistui metsäammattilaisten yhdessä
koulujen kanssa järjestettävien koululaisten
metsäpäivien kuljetuskustannusten peittämiseen. Suuri osa koululaisten metsäpäivistä tehdään Tiedekeskus Pilkkeeseen, Metsämuseo Lustoon ja Verlan tehdasmuseoon ja
siihen liittyvään metsätietopolkuun. Kertomusvuonna noin 8 000 koululaista ja noin 570 opettajaa kuljetettiin metsätapahtumaan toiminnanjohtajan myöntämällä kuljetustuella. Osa toimitusjohtajan valtuuksilla myönnetyistä apu-

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

• kansalliset projektit, kuten Päättäjien
Metsäakatemia, Tiedekeskus Heurekan
SuperPUU-näyttely tai kaikki koulut
kattava Metsävisa.

• kansainväliset projektit, kuten PEFC sertiﬁoinnin markkinointi Iso-Britanniassa
ja Alankomaissa sekä EU päättäjien
akatemia, jonka kohderyhmänä ovat
kansainväliset päättäjät.

Dia Metsäsäätiöstä
kertovasta
esityksestä.
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rahoista oli opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevia matka-apurahoja vaihto-opiskeluun tai ulkomaan työharjoitteluun. Osa apurahoista kohdistuu metsäammattilaisten jatkokoulutuksen tukemiseen tai osallistumiseen
kansainvälisiin kongresseihin.

4.1 Esimerkkejä rahoitetuista
projekteista
Metsäsäätiön hallituksen linjaukset
koskien tutkimustoiminnan rahoitusta
Metsäsäätiön hallitus linjasi jo syksyllä 2017,
että Metsäsäätiö panostaa tulevina vuosina
kestävän metsien käytön tutkimushankkeisiin
ja niistä viestintään.

Vuonna 2019 Metsäsäätiö maksoi apurahoja
kaikkiaan 1 338 256 euroa. Edellisvuonna 2018
vastaava summa oli 1 427 336 euroa ja vuonna 2017 summa oli 1 413 330 euroa

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.

Kertomusvuonna 2019 Metsäsäätiön varojen
jaossa noudatettiin säätiön hallituksen laatimaa ja hallintoneuvoston vahvistamaa strategiaa. Rahoituspäätöksissä painotettiin aiempia
vuosia enemmän viestintää suurelle yleisölle,
merkittävimpänä hankkeena Suomen Metsäyhdistyksen toteuttama Metsäalan yhteinen
viestintäkampanja.
Lista Metsäsäätiön hallituksen vuoden 2019
rahoituspäätöksistä on toimintakertomuksen
liitteenä (Liite 1).

Apurahapäätösten jakautuminen
teemoittain vuonna 2019
koululaiset ja nuoret

viestintä suurelle yleisölle ja
metsäalan sisällä

26 %
puurakentaminen ja
puunkäytön edistäminen

30 %
6%

tutkimukset ja selvitykset

15 %

19 %

viestintä päättäjille ja
vaikuttajille

4%
metsäsertiﬁointi

Apurahapäätösten jakautuminen teemoittain vuonna 2019. Hankkeet: Uusi puu,
puurakennetekniikan professuuri (Aalto-yliopisto) ja puurakentamisen liiketoiminnan
professuuri (Vaasan yliopisto), forest.ﬁ ja Suomalainen Huonekalu -suunnittelukilpailu
toteuttavat useampaa teemaa ja apuraha on jaettu useamman teeman kesken.
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Metsäsäätiön rahoittamat hankkeet 2019

Workshopissa pohdittiin vastauksia
neljään teemaan

4

korkea, ollen 43 %. Tutkimushankkeen julkaisuseminaari on keväällä 2020.

• hakkuiden lisätarpeesta kumpuavat

Metsäsäätiö on kohdistanut Metsänomistaja 2020 projektille erikseen varoja tulosten
viestintään siten, että Pohjoisranta BCW on
tukijoiden tukena tulosten viestinnässä ja mukana laatimassa hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Näin toimittiin myös tutkimuksen käynnistyessä ja suunnitelmallisen viestinnän tulokset olivat kyselyn vastausprosentin perusteella erinomaiset. Viestintätoimiston tekemän
työn rahoittaminen pitkän ja laajan tutkimuskokonaisuuden yhteistyökumppaniksi on Metsäsäätiön pilotti ylipäätään tutkimusten viestinnän tehostamiseksi.

keskeiset puuntuotannon,
puumarkkinoiden ja metsäluonnon
kestävyyden tutkimuskysymykset

• 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

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. Tutkimus on viivästynyt mm. tutkimuksen vastuullisen toteuttajan henkilöstön vaihtumisen vuoksi.

yleisölle sekä päättäjille ja vaikuttajille
Workshopin tulosten pohjalta Metsäsäätiön
hallitus valitsi kunkin otsikon alle tärkeimmät
tutkimusteemat.
Edellä mainitut pääteemat ovat ohjanneet hallituksen päätöksen tekoa tutkimusapuraha-anomuksia käsiteltäessä, ja pääteemat on kerrottu myös Metsäsäätiön verkkosivuilla tutkimusapurahojen hakukohdassa.

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 2019–2020 aikana. Siihen osallistuu suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita useista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller (nykyisin Pohjoisranta BCW) oli mukana
Metsäsäätiön tutkimusten kattohankkeen sisällön määrittelemisessä. Pohjoisrannan tekemässä selvityksessä turvemaa-tutkimusten
tarve ja tehdyistä tutkimuksista saadun tiedon
koonti turvemailla operoinnin pohjaksi nousi
voimakkaana esiin.

Vuoden 2019 aikana tutkimuksiin
tai selvityksiin myönnetyt apurahat
ovat kohdistuneet seuraaville
hankkeille:

Kuhmoon rakennetusta Tuupalan clt-rakenteisesta, 350 oppilaan koulun käyttäjäkokemustutkimus ”Puurakentamisen terveysvaikutukset – tutkimuksella tietoperusteista tukea
puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen
lisäämiselle”. Kainuussa kerätyt Metsäsäätiön
varat kohdennettiin vuoden ajan, huhtikuusta
2017 maaliskuun loppuun 2018, puurakenteisen koulun markkinointiin ja käyttäjäkoke-

Suomalainen metsänomistaja 2020, metsänomistajakunnan muutos ja metsätalouden kannattavuus hankkeelle myönnettiin varoja sen
toiselle toteutusvuodelle. Hanke on konsortiohanke, jonka toteuttavat Helsingin yliopisto,
Luke, PTT ja Työtehoseura. Tutkimus on edennyt aikataulussa ja vaikuttavan viestinnän ansiosta kyselyn osallistumisprosentti on erittäin
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musten tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan
syksyn ja 2019 ja kevään 20121 aikana. Laajan ja täysin uudenlaista tietoa tuottavan tutkimuksen toteuttaa Oulun yliopiston Kajaanin
tutkimusyksikkö Manner-Suomen maaseuturahaston ja Metsäsäätiön rahoittamana.

Metsäsäätiö on ollut mukana
rahoittamassa kertomusvuonna
useita Suomen Metsäyhdistyksen
projekteja:
Metsäyhdistys järjestää yhteistyökumppaneineen vuosittain Talousmetsän kierto –
Ekonomiskogens kretslopp -tapahtuman pääkaupunkiseudulla.6.-luokkalaiset oppivat
rasteilla opetussuunnitelman mukaisia asioita metsien kestävästä käytöstä sekä monimuotoisuudesta ja ilmastosta. Oppilaat tapaavat
metsäasiantuntijoita istuttavat taimia, näkevät
hakkuukoneen työssään ja tutustuvat puusta
saatavaisiin tuotteisiin. Vuonna 2019 metsäviikolle osallistui opettajineen lähes tuhat
espoolaiskoululaista.

Metsäsäätiön rahoittamia
professuureja
Suomen Metsäsäätiö rahoittaa yhdessä MTK:n
säätiön ja Kouvolan kaupungin kanssa Aaltoyliopistossa Otaniemessä neljä vuota toiminutta puurakennetekniikan professuuria. Professorina on toiminut tammikuusta 2016 lähtien itävaltalainen tekniikan tohtori Gerhard
Fink. Professuuriin kuuluu sekä opetusta että
tutkimusta. Lahjoitusprofessuuri on viisi vuotinen ja se siirtyy sen jälkeen osaksi Aalto yliopiston strategiaa.

Metsäyhdistys järjesti yläkoululaisten metsätietokilpailun, Metsävisan – Skogsnöten 38.
kerran vuonna 2019. Metsävisan aiheet käsittelevät metsää monipuolisesti eri näkökulmista. Metsävisaan on osallistunut vuodesta
1982 lähtien reilusti yli miljoona suomalaista.
Vuosittain osanottajia on 25 000.

Metsäsäätiö rahoittaa Pohjanmaalla kerätyillä
kohdennetuilla varoilla viisi vuotista puurakentamisen liiketoimintaprofessuuria Vaasan yliopistossa. Professuurin muut rahoittajat ovat
Vaasan yliopisto, alan yritykset pohjalaismaakunnissa, kunnat ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. Tehtävä sisältää pääasiassa tutkimusta. Kertomusvuoden aikana tehtävän hoitaja vaihtui professori Katja Lähtisen siirryttyä
Luken tutkimusprofessoriksi. Tehtävää hoitamaan valittiin syksyllä 2019 viisivuotisen professuurin viimeisiksi kahdeksi vuodeksi tekniikan tohtori, dosentti Asta Salmi Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Professuurin
tarkoituksena on, että se tuottaisi uutta tietoa
ja palvelisi alalla toimivien yritysten osaamista, vastaisi liiketoiminnan kehittämisen haasteisiin sekä vahvistaisi alan kilpailukykyä. Professori Asta Salmen mukaan kestävää rakentamista voidaan edistää eri toimijoiden yhteistyöllä ja esimerkiksi julkisen sektorin kaavoitus- ja hankintapäätöksillä.

Päättäjien Metsäakatemia on Suomen Metsäyhdistyksen merkittävin vaikuttajaviestinnän
hanke. Yhteiskunnan päättäjille ja vaikuttajille suunnatun keskustelufoorumin tavoitteena on lisätä vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja
muiden alojen vaikuttajien kesken. Päättäjien
metsäakatemiaan on tähän mennessä osallistunut noin 1500 päättäjää ja vaikuttajaa.
Vuonna 2019 Metsäsäätiö päätti rahoittaa myös
vuonna 2020 toteutettavaa EU-päättäjille suunnattua metsäakatemiaa. Forest Acedemy for
EU Decission Makers, joka järjestetään toisen kerran vuonna 2020 Ruotsissa. Pilottikurssi toteutettiin Suomen ja Ruotsin yhteistyönä Suomessa syksyllä 2018. Kurssin osanottajat ovat EU:n instituutioista ja metsään liittyvistä yhteistyöjärjestöistä. Suomen Metsäyhdistys jatkaa yhtistyötä Ruotsalaisten hankkeen järjestäjien kanssa.

Metsäsäätiö myönsi kertomusvuonna Helsingin yliopiston puunhankinnan ja logistiikan
professuurille rahoitusta vuosille 2020–2023.
Hankkeen muita rahoittajia ovat Marjatta ja
Eino Kollin säätiö, Metsähallitus, Koneyrittäjät ja Teollisuuden metsänhoitajat. Professuuri pyritään täyttämään syksyllä 2020. Professuuri sisältää sekä opetusta että tutkimusta.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2019
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Nuoret vaikuttajat tutustumassa
metsätalouteen Kainuussa

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi on kutsutilaisuus, jossa tutustutaan metsäalaan mahdollisimman monesta eri näkökulmasta
metsätaloudesta virkistyskäyttöön ja luonnonsuojeluun. Foorumiin kutsutaan osallistujia
nuorisojärjestöistä, nuorisopolitiikasta ja metsäalan tulevaisuuden ammattilaisista sekä vaikuttajia sosiaalisen median maailmasta. Tapahtuman ytimessä on avoin keskustelu. Osallistujat pääsevät tutustumaan eri kulmista metsää
katsoviin ihmisiin, ja vierailukohteiden isännillä on mahdollisuus kuulla nuorten ajatuksia metsäalasta.
Suomen Metsäsäätiö rahoittaa merkittävästi metsäalan yhteistä viestintähanketta, Metsien Suomi. Viestintähankkeen tavoitteena on
monipuolistaa metsiin liittyvää keskustelua,
lisätä metsäsektorin arvostusta sekä kertoa
metsäalan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Hanke muistuttaa, että metsä on Suomessa kaikessa mukana. Kampanja käynnistyy
suurelle yleisölle keväällä 2020. Kampanjaa
on valmisteltu kertomusvuonna ja esitelty
metsäalan ammattilaisille. Hankkeessa ovat
mukana Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäkeskus ja Puunjalostusinsinöörit ry ja MTK.
Hanketta vetää Suomen Metsäyhdistys.
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Metsäsäätiö on forest.ﬁ verkkolehden merkittävin rahoittaja ja se rahoitti vuonna 2019
myös julkaisun uudistamista. Uudistus vastasi metsäalan jatkuvaan ja kasvavaan tarpeeseen yhteisestä ajankohtaisesta kanavasta, jollaiseksi forest.ﬁ on perustettu, ja jona sen roolia nyt kirkastettiin siirtämällä palvelu omaksi verkkosivustokseen. Uudistuksessa verkkolehti sai ajanmukaisen ja toimivan ulkoasun.
Sen sisältö tuotiin esiin selkeästi teemoittain,
kuten innovaatiot, metsänhoito, metsävarat
ja metsänomistus sekä monimuotoisuus ja
suojelu. forest.ﬁ on metsäalan ainoa yhteinen
kanava ulkomaille. Sen kaikki sisältö julkaistaan
sekä englanniksi että suomeksi. www.forest.ﬁ

Muita rahoitettuja projekteja
Kahdeksan osainen Suomi on metsäläinen,
dokumenttisarja esitettiin talvella 2019
Yle:llä ja oli sen jälkeen nähtävillä Areenassa. Dokumenttisarjan jaksoilla oli 500 000–
800 000 katsojaa. Dokumenttisarja rahoitettiin yhdessä Metsämiesten säätiön kanssa.
Sarjan toteuttajia olivat Tapion palvelut Oy ja
tuotantoyhtiö Intervisio Oy.
Suomi on metsäläinen englanninkielinen
dokumentti ulkoministeriön, lähinnä Suomen
suurlähetystöjen ja edustustojen käyttöön on
toteutettu vuonna 2019 samojen toimijoiden
voimin.
Metsäsäätiö on rahoittanut PEFC-sertiﬁoinnin markkinointia sekä Suomessa että ulkomailla. Kertomusvuonna Metsäsäätiö rahoitti PEFC UK ja PEFC Alankomaat viestintäprojekteja sekä PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi Suomessa.

Juhani Seppänen, dokumenttisarja ”Suomi on metsäläinen” juontaja.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2019
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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. Metsäsäätiö on projektin
päärahoittaja, mutta yritysten rahoitusosuus on
kasvanut huomattavaksi. Hankkeessa on mukana 24 puupohjaisten biotuotteiden kanssa työskentelevää toimijaa. Hankkeen johtoryhmässä
on pakkausalan ammattilaisia ja muita yhteistyötahoja sekä Metsäsäätiön toimitusjohtaja.
Metsäsäätiö rahoitti Taloudellisen tiedotustoimiston Yrityskylä-oppimisympäristöihin
metsäalan perusnäkyvyyden kaikkiin kahdeksaan, eri puolilla Suomea oleviin yrityskyliin yhdessä Metsämiesten säätiön kanssa.
Yrityskylä on tarkoitettu kuudensille luokille ja
siihen osallistuu 70 % ikäluokasta.
Kuntapäättäjät tutustumassa Uusipuu -hankkeen
näyttelyyn Kuntamarkkinoilla
Yrityskylä-oppimisympäristö.

Metsäsäätiö rahoitti 4H-järjestöjen metsätapahtumien kuljetuksia. Näihin tapahtumiin
osallistui noin 30 000 lasta tai nuorta. Tapahtumien kohteina olivat hakkuu- ja istutuskohteet sekä erilaiset maakunnalliset metsätapahtumat.
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. Näiden tapahtumien kautta
metsätalouteen tutustuu vuosittain noin 9 000
koululaista opettajineen.
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SuperPUU-näyttelyn pilotti esillä
Berliinissä kesällä 2019

Metsäsäätiö on ympäristöministeriön ohella
toinen päärahoittaja Tiedekeskus Heurekan
vuoden 2020 SuperPUU-näyttelyssä. Näyttelyn nimi on ruotsiksi SuperTRÄ ja englanniksi
Wild Wild Wood. Näyttelystä oli esillä ennakkomaistiaisia kesällä 2019 Pohjoismaiden lähetystökompleksissa Berlinissä. Esillä ollut näyttely Wild Wild Wood liittyi Suomen EU puheenjohtajuuteen. SuperPUU-näyttely avautuu Tiedekeskus Heurekassa Vantaan Tikkurilassa huhtikuussa 2020. Näyttelystä tulee moniaistinen kokemus, joka pohjaa tieteeseen, moderniin puun
työstöön ja suunnitteluun sekä arkkitehtuuriin.
SuperPUU näyttelyn on tarkoitus matkata Heurekasta tiedekeskuksiin eri puolilla maailmaa.
Suomessa näyttelylle odotetaan 250 000 kävijää.
Lumilautailija Roope Tonterin ”Menestystä
metsästä -sarja” oli monien metsäalan toimijoiden yhteisesti rahoitettava hanke. Tavoitteena
oli kertoa Roope Tonterin suulla ja hänen tekemisensä kautta hänen näkemyksiään suomalaisesta hyvästä ja vastuullisesta metsätaloudesta. Projektissa onnistuttiin tuomaan nuoren
metsänomistajan näkemys metsän hankinnasta, hoidosta ja virkistyskäytöstä rennolla tavalla laajan katsojakunnan nähtäväksi.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2019

Roope Tonteri kertoo kokemuksiaan
metsätaloudesta. Kuva: Sanna Vornanen
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Metsäsäätiön hallinto
5.1 Hallintoneuvosto
Valintojen jälkeen säätiön hallintoneuvoston
kokoonpano v. 2019 oli seuraava:

Metsäsäätiön hallintoneuvosto piti kertomusvuonna yhden kokouksen, vuosikokouksen,
9.4.2019 Radisson Blu Royal hotellin seminaaritiloissa Helsingissä.

JÄSEN

VARAJÄSEN

Myyjien edustajat

Ennen varsinaista kokousta pidettiin seminaari, jossa hallintoneuvoston jäsenille ja sidosryhmien edustajille esiteltiin Metsäsäätiön rahoittamia tutkimushankkeita. Seminaariin osallistui 35 henkeä.

Juha Marttila
Annukka Kimmo
Jarmo Poutiainen
Pentti Hyttinen

Seminaarin otsikko oli ”Metsäsäätiö tutkimuksen tukena”. Lisäksi esillä oli Uusi puu
-hankkeen näyttely puubiopohjaisista innovaatioista ja Uusi puusta kuultiin myös lyhyt esittely. Esitykset seminaarissa olivat:

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

Ostajien edustajat
Jari Suominen
Tero Nieminen
Juha Laine
Pekka Kopra

• Myrskypuu-tutkimus, professori
Aleksi Lehtonen, Luke

Jorma Länsitalo
Janne Kiiliäinen
Krista Kimmo
Esa Hakamäki

Kannattajajäsenten edustajat

• Metsänomistaja 2020, vanhempi tutkija,

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

MMT Heimo Karppinen, Helsingin yliopisto

• Näyttöön perustuva metsätalous,
tutkija Anna Johansson, Metsäteho

• Uusi puu -projekti, projektipäällikkö
Susanna Winqvist, Uusi puu

Erkki Eteläaho
Simo Jaakkola
Johanna Hristov
Kari Palojärvi
Ville Kopra
Matti Ilveskoski

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi
valittiin MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
Varapuheenjohtajaksi valittiin johtaja
Tero Nieminen UPM:stä.

Hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin Metsäsäätiön vuoden 2018 toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
tilinpäätös. Samoin hyväksyttiin talousarvio ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin
hallituksen esityksestä Oy Tuokko Ltd,
KHT Terhi Latvala ja KHT Janne Elo, varalla
KHT Timo Tuokko ja KHT Mika Järvinen.
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5.2 Hallitus

der ja varapuheenjohtaja Juha Hakkarainen
haastattelivat viisi hakijaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Hallintoneuvosto päätti säätiön hallituksen
kokoonpanon kokouksessaan seuraavasti:
JÄSEN

Vuoden toisessa hallituksen kokouksessa oli
koko hallituksen haastateltavana kaksi loppusuoralle selvinnyttä hakijaa. Kyseiset hakijat
osallistuivat hallituksen kokouksen päätöksellä Psycon Oy:n henkilöarviointiin.

VARAJÄSEN

Myyjäpuolelta
Juha Hakkarainen
Jussi Kumpula
Mikko Tiirola

Lea Jylhä
Heikki Kääriäinen
Esa Riola

Vuoden kolmas kokous oli sähköpostikokous
ja siinä päätettiin toimitusjohtajan valinnasta
haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella.
Neljäs hallituksen kokous oli sähköpostikokous
ja siinä käsiteltiin toiminnanjohtajan vaihdoksesta aiheutuvia hallinnollisia asioita.

Ostajapuolelta
Juha Mäntylä
Sauli Brander
Janne Partanen

Yrjö Perälä
Sami Oksa
Esa Ojala

Hallituksen puheenjohtajana toimi kertomusvuoden Sauli Brander UPM:stä ja varapuheenjohtajana toimi Juha Hakkarainen
MTK:sta.

Vuoden kolmannessa ja neljännessä kokouksessa ei käsitelty apuraha-anomusia.
Hallituksen lokakuun kokous 5/2019 pidettiin UPM:n Sarfvikin edustustiloissa Kirkkonummella. Hallituksen kokouksessa käsiteltiin
apuraha-anomuksia. Hallituksen kokouksen jälkeen pidettiin Metsäsäätiön strategiapalaveri.

Hallituksen asiantuntijajäseninä ovat kertomusvuonna toimineet METO – Metsäalan
Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan
Borgman sekä Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Metsäsäätiön joulukuun kokouksessa 6/2019
käsiteltiin apuraha-anomuksia. Lisäksi vahvistettiin Metsäsäätiön edellisessä kokouksessa
käsitellyt strategian linjaukset. Metsäsäätiön
uudistetussa strategiassa on nykytilanneanalyysiin perusteella määritelty Metsäsäätiön tavoitteet vuosille 2020–2023. Strategian toteutumista seurataan kolmella eri mittarilla, jotka ovat keräysprosenttien kasvattaminen, rahoituskohteiden onnistuminen sekä
säätiön tunnettuus. Strategian toteuttamisen
tueksi joulukuussa 2019 aloitettiin viestintäasiantuntijan rekrytoinnin valmistelu.

Hallitus kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa.
Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa päätettiin saapuneista apuraha-anomuksista
sekä hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma
vuodelle 2019 hallintoneuvostolle esitettäväksi. Tilintarkastaja KHT Terhi Latvala Oy Tuokko
Ltd:stä oli läsnä kokouksessa asiakohtien 1–3
ajan, jolloin käsiteltiin vuoden 2018 tilinpäätös,
tase ja toimintakertomus. Tilintarkastajalla
ei ollut asioiden hoitoon huomautettavaa.
Kyseisessä hallituksen kokouksessa päätettiin
Metsäsäätiön toimitusjohtajan toimen laittamisesta julkiseen hakuun toimitusjohtaja Liisa
Mäkijärven ilmoitettua joulukuun kokouksessa aikeistaan jäädä varhennetulle eläkkeelle
kevättalvella 2020.

Hallituksen kokouksessa 6/2019 johtaja Marjaana Häkli Evli pankista esitteli Metsäsäätiön
sijoitussalkun kehitystä ja loi katsauksen tulevaisuuden näkymiin. Varojen tuotto vuoden 2019 alusta on ollut 10,7 %. Häkli arvioi
tuotto-odotukseksi vuodelle 2020 2–4 %
johtuen siitä, että vuoden 2020 markkinanäkymissä on huomattavan paljon epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Hallitus ei katsonut olevan tarvetta tehdä muutoksia sijoitusstrategiaan. Hallitus oli tyytyväinen Evlin
varainhoitoon ja raportointiin eikä myöskään

Toimitusjohtajan tehtävään haki kaikkiaan 36
henkeä, joista 18 oli metsäalan koulutettuja
ja 18 hakijalla oli jokin muu koulutus. Hakuprosessia hoiti toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvi. Hallituksen puheenjohtaja Sauli Bran-
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katsonut olevan tarvetta tehdä muutoksia
Metsäsäätiön sijoitusstrategiaan. Metsäsäätiön
sijoitusstrategia, liite 2.

5

5.3 Talous
Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle yhteensä 1,70 miljoonaa euroa (v. 2018
1,82 milj. euroa). Toimintavuoden päättyessä
säätiöllä oli käyttöpääomaa (käyttörahasto)
2 219 944,91 euroa sekä peruspääomaa
33 637,58 euroa täysimääräisenä, sijoitettuna Evli Pankkiin, Evli likvidi -rahastoon tai
pankkitilillä. Säätiön vuoden 2019 ylijäämä oli
25 299,85 euroa (v. 2018 ylijäämä 73 979,69
euroa). Säätiöllä on ollut talletustili Nordea
Pankki Suomi Oyj:ssä. Metsäsäätiöllä on ollut varoja sijoitettuna Evli Pankkiin 11.3.2016
lähtien ja varoja on myös Evli Pankki Oy:n
likvidirahastossa.

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 ovat nähtävillä Metsäsäätiön
verkkosivuilta.
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei
maksettu palkkiota.
Hallitusta ja toimitusjohtaja Liisa Mäkijärveä työllisti kertomusvuoden aikana uuden toimitusjohtajan rekrytointi ja sen käytännön hoitaminen.

Metsäsäätiön laatiman sijoitusstrategian mukaisesti pyydettiin vuonna 2016 tarjoukset vii-
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deltä sijoituspalveluita tarjoavalta pankilta.
Sijoitusten hoitajaksi valikoitui Evli Pankki Oy.
Sijoitusstrategiaa ja kumppania tarkastellaan
tarvittaessa.

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
Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajana toimi kertomusvuoden syyskuun loppuun asti
MH Liisa Mäkijärvi. MMM Erno Järvinen aloitti lokakuussa toimitusjohtajana ja Liisa Mäkijärvi jatkoi Senior Advisorina. Helmikuusta elokuuhun toimi osa-aikaisena määräaikaisena
assistenttina metsäylioppilas Anniina Jokinen.
Syys-marraskuussa ostettiin yhtenä päivänä
viikossa tuntipalveluja Will Consulting Oy:ltä.

Suomen Metsäsäätiö ei ole antanut kenellekään
lähipiiriin kuuluvalle rahalainaa eikä säätiöllä
ole vastuita eikä vastuusitoumuksia kenenkään
lähipiiriin kuuluvan puolesta.

Lähipiiritoimet
kertomusvuonna 2019
Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja säätiön työntekijöille on annettu tavanomainen
joululahja.

Metsäsäätiön toimisto on osoitteessa Salomonkatu 17 A, Helsinki. Toimistotila on vuokrattu Suomen luonnonvarain tutkimussäätiöltä.

Hallitus ei myöntänyt kertomusvuonna apurahoja lähipiiriin kuuluville perustajatahoille
tai muille lähipiiriläisille. Toimitusjohtajan valtuuksilla myönnettävistä pienistä apurahoista
myönnettiin apurahoja esim. METO:n, tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin. Näiden apurahojen yhteissumma oli 5 000 €. Lisäksi pieniä apurahoja myönnettiin koululaisten metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin, jolloin anojana
oli lähipiiriin kuuluva taustataho ja tapahtuma
järjestettiin yhdessä koulun kanssa.

Kirjanpito on ulkoistettu Balance-Team Oy:lle.
Metsäsäätiön arkistoa pidetään säätiön toimistossa.

5.5 Lähipiiritoimet ja -ohjeistus
Säätiölain mukaan lähipiiritoimista tulee raportoida toimintakertomuksessa. Metsäsäätiön hallitus on pyrkinyt selvittämään kohtuullisin keinoin lähipiiritoimet vuodelta 2019.

Metsäsäätiön tiedossa ei ole muita lähipiirin
kanssa tehtyjä taloudellisia toimia.

Metsäsäätiön hallitus on sitouttanut säätiön
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja
varajäsenet, toimihenkilöt ja tilintarkastajat
noudattamaan Metsäsäätiön lähipiiriohjetta.
Kaikki mainitut ovat täyttäneet lähipiiriselvityksen ja toimittaneet sen Metsäsäätiöön vuoden 2020 alussa koskien vuoden 2019 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.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2019
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LIITE 1. Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2019
Metsäsäätiön hallituksen myöntämät
apurahat 2019
Kokous 25.3.2019

Kokous 19.12.2019

Helsingin yliopisto, Luke, PTT, ja
Työtehoseura, hankkeen johtaja Heimo
Karppinen HY: Suomalainen metsänomistaja
2020 -tutkimusprojekti, hankkeen toinen
vuosi. 91 700 €.

Suomen Metsäyhdistyksen toiminta 2020 €:
–
–
–
–
–

Päättäjien Metsäakatemia
EU Päättäjien Metsäakatemia
forest.ﬁ
Metsävisa
Nuorten vaikuttajien
metsäfoorumi
– Metsäkasvatus
pääkaupunkiseutu

Puuproffa.ﬁ-sivuston uudistaminen.
Pro Puu ry, 15 000 €.
4H-järjestön Metsissä Mahdollisuus
metsätapahtumien kuljetuskustannukset.
80 000 €.

155 000 €
5 000 €
70 000 €
74 000 €
20 000 €
46 000 €

Uusi puu -viestintähanke puupohjaisten
biotuotteiden tunnettuuden edistämiseksi.
Vuoden 2020 toiminta. 75 000 €

Talous ja nuoret TAT, Yrityskylä:
Metsäala tutuksi Yrityskylä Alakoulun
oppimisympäristössä vuonna 2019. 30 000 €.

Suomalainen Huonekalu -suunnittelukilpailu.
Puutuoteteollisuusyrittäjät ry. 60 000 €.
Koulukiertue 9. luokkalaisille teemana ilmastonmuutos ja metsä. Suomen 4H-liitto. 27 500 €.

Kokous 10.6.2019
Metsäalan yhteinen viestintäkampanja.
Suomen Metsäyhdistys. 310 000 €.

Metsäala tutuksi Yrityskylä Alakoulun kaikissa
8 oppimisympäristössä vuonna 2020. Talous ja
Nuoret TAT. 60 000 €.

Suomi on metsäläinen-sarjaan
perustuvat englanninkieliset versiot.
Metsäkustannus Oy. 25 000 €.

International Timber Academy 2020-kurssi.
Suomen metsiä ja metsäteollisuuta esittelevä
kurssi pääosin ulkomaalaisille, suomalaisten
puutuotteiden arvoketjussa oleville henkilöille.
LAMK. 10 000 €.

Metsäteknologian ja puunhankinnan
logistiikan professuuri Helsingin yliopistossa.
100 000 € yhteensä vuosille 2020–2023.
(25 000 €/vuosi)

Metsänomistaja 2020 hankkeen tulosten
viestintä. Pohjoisranta BCW. 22 320 €

Lumilautailija Roope Tonterin Menestystä
Metsästä -projekti. 12 400 €.

Toimitusjohtajan valtuuksilla
myönnetyt pienet apurahat

Kokous 17.10.2019
PEFC UK: PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi
Britanniassa. 29 000 €.

Lisäksi toimitusjohtajan valtuuksilla myönnettiin
112 188 € pieniä apurahoja pääosin koululaisten
metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin, opiskelijoiden opintomatkoihin ja metsäammattilaisten tapahtumiin.

PEFC NL: PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi
Alankomaissa. 29 000 €.

Pieniä apurahoja myönnettiin vuoden 2019
aikana kaikkiaan 138 kpl, (vuonna 2018 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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