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3 Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018 

Toimintaympäristö

1

Kriittinen keskustelu siitä, mikä olisi so-

piva hakkuutaso Suomen metsille jatkui 

koko vuoden 2018. Näin siitä huolimatta, et-

tä Euroopan unioni oli saanut edellisen vuo-

den loppupuoliskolla tehtyä Suomen metsä-

alan ja metsien lisäkäytön kannalta myönteiset 

LULUCF-päätökset. Niiden mukaan Suomen 

metsien käyttöä ei tarvitse rajoittaa ainakaan 

metsäelinkeinon kannalta merkittävässä mää-

rin. Keskustelu oli ajoittain hyvinkin kiivasta ei-

kä se osoita laantumisen merkkejä. 

Huoli ilmastonmuutoksesta nousi vuoden ai-

kana voimakkaasti kansalaisten tietoisuu-

teen ja julkisuuteen erityisesti marraskuussa 

julkaistun IPCC-raportin myötä. Tuntuu, että 

ilmastonmuutoksen torjunta tuli päivittäiseen 

arkeen aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Vuoden aikana ympäristöjärjestöt saivat tarvit-

tavat 50 000 allekirjoitusta kansalaisaloittee-

seen, joka tähtää avohakkuiden lopettamiseen 

valtionmailla. Aloite sinällään tuotti runsaas-

ti keskustelua avohakkuiden roolista metsien 

käytössä, sen suhteista luonnon monimuotoi-

suuteen ja ilmastonmuutokseen. Aloite viedään 

eduskuntaan vuoden 2019 aikana.

Metsäsektorin toiminta oli ennätysvauhdis-

sa vuoden aikana. Muun muassa puukaupas-

sa tehtiin ennätyksiä. Niin puukaupan volyymi 

kuin hinnatkin olivat hyvällä tasolla.

Vuoden aikana tuli kuitenkin entistä selvem-

mäksi, että uusiutuvien kuitujen kysyntä on 

nousemassa pysyvästi korkeammalle tasol-

le. Metsien mahdollisuuksiin tarjota puu kuitua 

maailman ongelmien ratkaisemiseksi pidettiin 

merkittävänä.

Suomalaisille metsänomistajille tämä tarkoittaa 

periaatteessa hyvää, kasvavaa kysyntää, mihin 

voidaan puuvarojen puolesta toistaiseksi vas-

tata myös kasvavalla tarjonnalla. Tässä tilan-

teessa teollisuuden mahdollisuudet ratkaista 

tuotanto kannattavalla tavalla on tärkeää koko 

metsällisen tuotantoketjun kannalta.

Vuoden mittaan tuli monia lupaavia uutisia uu-

den metsäbiotalouden kyvystä tuottaa ratkaisuja 

ihmisten ja yhteiskuntien polttavimpiin ongel-

miin. Erityisesti kuultiin tekstiili-innovaa tioista, 

niistä näkyvimpänä rouva Jenni Hau kion Lin-

nan juhlien puusta tehty puku. Merkittävää oli 

myös puukuituja tuottavan pilottitehtaan perus-

kiven muuraus Äänekoskella.

Biotalouden ytimessä olevien sahojen vienti on 

löytänyt Kiinasta kasvavan markkinan, mutta 

tuotannon ja viennin kannattavuus ei välttämät-

tä ole sillä tasolla, mitä kasvaviin markkinoi-

hin kysyntään vastaaminen edellyttäisi. Vienti 

on silti tervetullutta, koska suurten rakennus-

ten tekeminen puusta ei ole kotimaassa vielä-

kään saavuttanut läpimurtoaan.

Merkittäviä, suuria puurakennushankkeita 

nähtiin ympäri Suomen, kuuluisimpana ehkä 

Kuhmoon valmistunut Tuupalan koulu keskus 

ja Joen suuhun rakennettava, Suomen korkein 

puukerrostalo. Ne kaikki olivat valtakunnan ta-

son uutisia, mikä paradoksaalisesti kertoo sii-

tä, että ainakaan valtavirtaan ei suurten puu-

rakennusten tekeminen ole Suomessa vie-

lä päässyt.
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Säätiön oma tiedotustoiminta

2

2.1  Säätiön toiminnan esittely, 
viestintä ja markkinointimateriaali

Metsäsäätiön viestintä pohjautuu edelleen 

sloganiin Metsäelinkeino – lupa kukoistaa. 

Ydinviesti kertoo Metsäsäätiön työstä, jon-

ka tarkoituksena on koko toimialan voimin 

varmistaa maaperää, jossa metsäelinkeinolla 

on mahdollisuus kukoistaa. Viestin perustelut 

ovat alla olevan viestihierarkian mukaisia.

Viestihierarkia

olet mukana tuottamassa tutkimustietoa metsäelinkeinon merkityksestä yhteiskunnassamme.

takaat suomalaisen sertifi oidun puun aseman markkinoilla.

tarjoat tietoa metsäalasta eri alojen päättäjille ja vaikuttajille.

edistät monipuolista puurakentamista ja puupohjaisten tuotteiden 

käyttöä kotimaassa ja kansainvälisesti.

tarjoat lapsille ja nuorille mahdollisuuden innostua metsäelinkeinosta 

koulussa ja vapaa-ajalla.

Varmistetaan yhdessä maaperä, 

jossa metsäelinkeinollamme on lupa kukoistaa.

Ydinviesti, 

kutsu 

toimintaan

Kohde-

ryhmää 

puhutteleva 

lisäviesti.

Miten?

Viestien 

perustelut/

”todistus-

aineisto”

Miksi? 

Millä 

seurauksin?

Ensi-

sijaiset 

esimerkit

Tuo esiin metsäsäätiömaksu.

Pienellä teolla 

puhut metsänomistajan, 

itsesi ja koko alan 

tulevaisuuden puolesta.

Metsätoimihenkilöt Metsänomistajat

Metsäsäätiö-

maksulla..

Tee lahjoitus. 

Pienellä teolla 

puhut metsänomistajien 

ja koko metsäalan 

tulevaisuuden puolesta.
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Säätiön oma tiedotustoiminta 2

Esite ja giveaway-tuote

Metsäsäätiön puukaupan yhteydessä jaetta-

va esite uudistettiin keväällä 2018 ja se posti-

tettiin kentän toimihenkilöiden käyttöön kesä-

kuussa 2018. Esitteestä tehtiin aiempaa ke-

vyempi sen käytettävyyden parantamiseksi. 

Esite tehtiin myös ruotsinkielisinä.

Metsäsäätiön vuoden 2018 esite.

Puukaupan yhteydessä jaetaan säätiön esite 

ja puuöljystä valmistettu kuulakärkikynä, jos-

sa on Metsäsäätiön logo ja teksti ”Tämä kynä 

on tehty puusta”. Kynän mukana on kortti, jos-

sa on lyhyt kuvaus Metsäsäätiöstä sekä kerro-

taan myös, miten kynä on valmistettu. Kyniä on 

jaettu eri tilaisuuksissa ja lähetetty lisätilaus-

ten mukaisesti kentälle.
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Projektikortit verkkosivuilla

Kentän toimihenkilöiden toiveesta tehtiin ra-

hoituskohteista tulostettavia esitteitä, projekti-

kortteja. Toimihenkilö voi tulostaa Metsä säätiön 

esittelyn tueksi projektikortin, jolla hän voi esi-

tellä rahoituskohdetta, jonka tuntee itselleen 

tai metsänomistajalle läheiseksi. 

Puurakennetekniikan professuuri 

Aalto-yliopistossa

Metsäsäätiömaksulla varmistat puurakentamisen osaamisen 

tulevaisuudessa.

METSÄSÄÄTIÖMAKSU MAHDOLLISTAA

Puurakentamisen osaamisen varmistamiseksi Aalto-yliopistoon Ota-

niemeen on perustettu lahjoitusvaroin puurakentamisen professuuri. 

Tehtävää hoitaa itävaltalainen tekniikan tohtori Gerhard Fink.

Metsäsäätiö haluaa lahjoituksellaan edistää meneillään olevaa puuraken-

tamisen nousua ja imagon muutosta. Metsäsäätiö näkee puurakentamisen 

kilpailukyvyn kannalta keskeisenä, että suomalaisen tutkimuksen ja koulu-

tuksen taso nostetaan kansainväliselle huipulle. Puurakentamisen osaajis-

ta on jo tällä hetkellä pula. 

Metsäsäätiö lahjoittaa professuuriin viiden vuoden ajan 50 000€ (yhteen-

sä 250 000 €) muut lahjoitusprofessuurin rahoittajat ovat MTK:n säätiö ja 

Kouvolan kaupunki. Professuuri rahoitetaan lahjoitusvaroin ensimmäiset 

5 vuotta, jonka jälkeen se siirtyy Aalto-yliopiston rahoitettavaksi. 

Tekniikan tohtori Gerhard Fink toimii Aalto-yliopiston puurakentamisen 

professorina. Kuva Anna Kauppi

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa

Lue lisää Metsäsäätiöstä ja sen rahoittamista projekteista www.metsasaatio.fi                 @metsasaatio

Skogsnäring – Mot en ljus framtid

4H-förbundets projekt Metsissä mahdollisuus, skogsteam modell

Ger du barn och unga en chans att bli intresserade av skogsnäringen i skolan och under fritiden.

MED DEN FRIVILLIGA AVGIFTEN TILL SKOGSSTIFTELSEN

Med hjälp av projektet Metsissä mahdollisuus, skogsteam 
modell, som genomförs av 4H-organisationen får barn och unga 
mångsidiga skogliga kunskaper, färdigheter och upplevelser. 
Syftet är att väcka de ungas intresse för skogsfrågor, att få 
dem att röra sig i naturen och att i framtiden söka sig till yrken 
inom skogsbranschen.

På lokal nivå samlar projektet fackmän inom skogs- och natur-
vårdsbranschen, frivilliga och lärare. 4H:s skogsteam ordnar 
många olika slags evenemang med skogliga teman. De 
viktigaste är skogsdagar för skolor. I dessa deltar årligen 30 000–
40 000 skolelever. Finlands Skogsstiftelse beviljar understöd för 
transporter och de har en avgörande betydelse för att skogs-
dagarna ska kunna arrangeras.  Utan extern fi nansiering skulle 
det vara omöjligt att transportera barn och unga ut till skogen. 
Skogsstiftelsen ger årligen pengar till projektet. För år 2018 beviljades 
80 000 euro för transporter och dessutom 15 000 euro för att utveckla 
programmet under skogsdagarna och förenhetliga dem. 

Läs mera om Skogsstiftelsen och projekt som Skogsstiftelsen fi nansierar på  www.metsasaatio.fi                 @metsasaatio

Metsäsäätiön projektikortteja.

Projektikortit tehtiin seuraavista aiheista.

• 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.
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Sähköpostitiedote

Sähköpostitiedotteella jaettiin ajankohtaista 

tietoa Metsäsäätiön rahoituskohteista, varo-

jen keruusta sekä muista ajankohtaisista ai-

heista. Sähköpostitiedote menee kentän toimi-

henkilöille sekä Metsäsäätiön sidosryhmien 

edustajille. Tiedotteen jakelulistalla on yhteen-

sä 4750 osoitetta. Sähköpostitiedote tehdään 

noin kerran kuukaudessa ja se julkaistaan sa-

maan aikaan aina myös ruotsiksi.

Metsäsäätiön verkkosivut

Metsäsäätiön verkkosivujen sisällöntuotan-

toon kiinnitettiin erityistä huomiota vuoden ai-

kana. Verkkosivujen tehtävä on palvella mah-

dollisimman hyvin kolmea tärkeintä käyttäjä-

ryhmää, jotka ovat metsätoimihenkilöt, metsän-

omistajat ja apurahanhakijat. 

Metsäsäätiön verkkosivuilla esiteltiin rahoi-

tettuja projekteja ja varojen keruuta siten, että 

toimihenkilöiden olisi mahdollisimman helppo 

löytää olennainen tieto ja käyttää työvälineenä 

Metsäsäätiötä metsänomistajille esitellessä. 

Verkkosivut ovat myös keino toteuttaa sää-

tiön hyvää hallintoa ja läpinäkyvyyttä: verkko-

sivuilla on luettavissa Metsäsäätiön toiminta-

kertomus sekä luettelo hallituksen myöntä-

mistä apu rahoista. Vuoden 2018 viimeisessä 

sähköpostitiedotteessa oli linkki verkkosivuille 

kohtaan, jossa oli luettelo vuoden 2018 aikana 

hallituksen myöntämistä apurahoista.

Verkkosivujen apurahan hakijoille tarkoitetuis-

sa ohjeissa on pyritty mahdollisimman tarkas-

ti kuvaamaan Metsäsäätiön apuraha-anomuk-

silta edellytettävä sisältö. Apuraha-anomuksen 

tiivistelmässä apurahan hakija sitoutuu Metsä-

säätiön näkyvyyden ylläpitämiseen mahdolli-

sen apurahan myöntämisen jälkeen. Apurahan 

hakija ilmoittaa myös näkemyksensä omasta 

lähi piirisidonnaisuudestaan. Kertomus vuoden 

aikana verkkosivuille lisättiin myös Metsä-

säätiön tietosuojaseloste. Apurahan hakija oh-

jeistetaan hakemuksen tiivistelmäsivulla tu-

tustumaan tietosuojaselosteeseen ja hyväksy-

mään sen mukaisen tietojensa käsittelyn ha-

kiessaan apurahaa.

Joulukuun sähköpostitiedote.

Säätiön oma tiedotustoiminta 2
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Lehtiartikkeli ja ilmoitukset

Metsäsäätiö käytti vuoden 2018 aikana toimitta-

ja Anna Kaupin kirjoittamaa artikkelia metsien 

käytön hyväksyttävyyttä tukevan tutkimuksen 

tarpeellisuudesta. ”35 000 metsänomistajaa si-

joittaa vuosittain metsäelinkeinon tulevaisuu-

teen – juuri nyt rahoitusta tarvitaan tutkimuk-

seen” Artikkeli on julkaistu laajasti metsän-

hoitoyhdistysten lehdissä ja mm. Etämetsän-

omistajalehdessä. Lehtiartikkelin tarkoitukse-

na on lisätä ymmärrystä tutkimuksen tarpeelli-

suudesta. Tutkimus ja sen tulokset ovat tärkei-

tä argumentoinnin pohjana käytäessä metsä-

poliittisista keskustelua.

Myös toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvi kirjoitti 

blogin tutkimuksen tarpeellisuudesta metsä-

poliittisen keskustelun pohjaksi. Blogia käytet-

tiin mm. Metsänomistajat, MTK:n verkkosivuil-

la ja Otso:n sivuilla.

Metsäsäätiön hallitus on linjannut toiminnan yh-

deksi painoalueeksi tutkimuksen katto hankkeen 

”miljoona euroa metsien kestävän käytön puo-

lesta”. Lehtiartikkelin ja blogikirjoitusten tar-

koituksena on korostaa tutkimuksen tarpeel-

lisuutta Metsäsäätiön rahoituskohteena perin-

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa

 metsasaatio.fi 

Tulevina vuosina Metsäsäätiö 

panostaa koululaistyön ja puu-

rakentamisen edistämisen ohella 

kestävän metsänkäytön 

hyväksyttävyyden tutkimukseen 

ja siitä viestintään.

Metsänomistaja, osallistu metsäsäätiö-

maksuun puukaupan yhteydessä. 

Puhut metsänomistajien ja koko metsäalan 

tulevaisuuden puolesta.

Ilmoitus metsänomistajille suunnatussa 

lehdessä vuonna 2018.

Metsäsäätiö käytti vuonna 2018 toimittaja Anna Kaupin kirjoittamaa artikkelia.

teisten koululais- ja nuoriso sekä puurakenta-

misprojektien lisäksi. Tätä viestiä on korostet-

tu myös Metsäsäätiön ilmoituksissa.
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Videot

Metsäsäätiöllä on useita noin kahden minuu-

tin pituista videota. Vuonna 2018 tehtiin video 

Metsäsäätiön rahoituskohteista, jossa nos-

tettiin erityisesti esiin Metsäsäätiön rahoitta-

ma koululaistyö ja Partion metsäohjelma, se-

kä puurakentamisprojektit. Aiemmin tehdyt vi-

deot ovat ”Mikä Metsäsäätiö on”, ”Miten metsä-

säätiömaksu lasketaan” ja ”Viisi vinkkiä apu-

rahan hakijalle”. Myös metsäalan näkymises-

tä Yrityskylä oppimisympäristöissä tehtiin vi-

deo yhdessä Metsämiesten Säätiön ja Talou-

dellisen tiedotustoimisto, TAT, kanssa. Videot 

on tarkoitettu metsänomistajille sekä metsä-

ammattilaisille tietoiskuiksi siitä, mikä Metsä-

säätiö on ja mitä se tekee. Videot ovat nähtä-

vissä Metsäsäätiön omalla YouTube-kanavalla 

ja niitä voi hyödyntää Metsäsäätiön esittelys-

sä tai projekteista kerrottaessa. Videot on lin-

kitetty myös useiden yhteistyökumppanien ja 

taustatahojen verkkosivuille. 

Twitter

Twitter-strategiansa mukaisesti Metsä säätiö 

twiittaa Metsäsäätiön toiminnasta, sen rahoit-

tamista kohteista ja yleisistä metsäelin keinoa 

edistävistä asioista osallistumatta kuumiin 

metsä poliittisiin keskusteluin.

Metsäsäätiön Twitter-kanavalla tavoiteltiin 

ja saatiin lisää näkyvyyttä erityisesti Metsä -

säätiön rahoittamille projekteille. Vuoden 2018 

lopussa seuraajia oli noin 840. Seuraajien 

määrä oli kasvanut 340 seuraajalla edellis-

vuodesta.

Metsäsäätiön twiitti Suomi on 

metsäläinen -sarjasta.

Säätiön oma tiedotustoiminta 2
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Metsäsäätiön näkyminen muiden 

toimijoiden digitaalisissa kanavissa

Metsäsäätiö on panostanut näkyvyyteen digitaa-

lisissa kanavissa. Puukaupan teko sähköisesti 

on lisääntynyt ja se tuo omat haasteet Metsä-

säätiön markkinoimiseen metsänomistajille.

Ollakseen esillä metsänomistajan ja ammat-

tilaisen digitaalisessa maailmassa Metsä -

säätiö on panostanut edellisvuoden tapaan di-

gitaaliseen yhteistyöhän eri toimijoiden kans-

sa. Tavoitteena, on, että metsänomistaja tör-

mää Metsä säätiöön ja sen viestiin, yhteistyö-

kumppanien ja taustatahojen verkkosivuilla 

liikkuessaan. Samalla varmistetaan, että puu-

kaupan siirtyessä osin sähköiseksi, Metsän-

omistajalla on mahdollisuus tutustua Metsä-

säätiöön ja päättää myös tuolloin osallistuako 

metsäsäätiömaksun maksamiseen.

Metsäsäätiöllä on ollut ostettua tai yhteistyö-

sopimuksiin liittyvää näkyvyyttä myös tausta-

tahojen sähköpostiviesteissä ja Facebook-

sivuilla. Metsäsäätiö ja linkki Metsäsäätiön 

sivuille voi olla upotettuna tekstissä tai nä-

kyvillä voi olla Metsäsäätiön banneri, jota 

klikkaamalla pääsee Metsäsäätiön videoihin 

ja verkkosivuille. 

Metsäsäätiö on tehnyt yhteistyösopimuk-

set Mhyp Oy:n kanssa, sähköisen puukauppa 

Kuution kanssa, Suomen Metsäkeskuksen ja 

Etämetsänomistajien kanssa. Näkyvyys on 

varmistettu ja ajantasaistettu myös Metsä -

yhtiöiden verkkopalveluissa.

Kuvankaappaus Kuutio.fi -verkkosivustolta, 

jossa näkyy Metsäsäätiön banneri. 
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Kertomusvuoden aikana Metsäsäätiö ja puu-

kaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio 

tiivistivät yhteistyötään. Metsänomistajalla on 

mahdollisuus jo tarjouspyyntöä Kuutioon jät-

täessään ilmoittaa halunsa osallistua metsä-

säätiömaksuun tai ilmoittaa haluavansa lisä-

tietoa.

Alkaneen vuoden 2019 aikana tullaan Kuution 

kanssa tekemään maksettu kokeilu kolmesta 

eri Metsäsäätiön näkyvyystavasta ja analysoi-

daan niiden vaikutus tarjouspyynnön jättäjän 

käyttäytymiseen. Tämä on tärkeää sen vuoksi, 

että kuutiossa asioivista metsänomistajista 30% 

on uusia, ensimmäistä kertaa puukauppaa te-

keviä henkilöitä. Tiedon saanti on tärkeää laa-

jemminkin puukaupan digitalisoitumisen ke-

hitystä ajatellen.

Metsänhoitoyhdistyspäivät 

Finlandiatalolla. 

Kuva Susanna Winqvist.

Metsäsäätiön esittely

Metsäsäätiön toiminnanjohtaja esitteli ker-

tomusvuonna säätiön toimintaa lukuisis-

sa sidosryhmien tilaisuuksissa. Yhtiöiden ja 

metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden tilai-

suuksien lisäksi tällaisia olivat mm. metsän-

hoitoyhdistysten uusien toimihenkilöiden 

tilaisuudet, Etämetsänomistajien tilaisuudet ja 

MTK:n metsävaltuuskunta. 

Metsäsäätiöllä oli yhteinen esittelyosasto 

Uusi puu -projektin kanssa Finlandiatalolla pi-

detyillä Metsänhoitoyhdistyspäivillä.

Säätiön oma tiedotustoiminta 2
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Metsäsäätiön teettämä 

Kansalaiskysely ja siitä viestintä

Metsäsäätiön hallitus teetti kesällä 2018 Poh-

joisranta Burson-Marstellerillä kansalais kyselyn 

koskien metsäsektorin vastuullisuutta 

Kyselyssä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä 

metsäsektorin vastuullisuudesta usealta eri 

kannalta. Lisäksi kysyttiin kansalaisten näke-

myksiä avohakkuista. Avohakkuut olivat kyse-

lyn aikaan varsin voimakkaasti esillä joh tuen 

kansalaisadressista, jonka tähtää Metsähalli-

tuksen metsien avohakkuiden kieltämiseen.

Kansalaiskyselyn mukaan Suomalaiset pitä-

vät metsäsektoria vastuullisena ja muovi ha-

lutaan korvata lisäämällä puun käyttöä. Suo-

malaisista 90 prosenttia pitää metsäsektorin 

toimintaa vähintään melko vastuullisena ja yli 

kolmasosa suomalaisista kokee sektorin sel-

keästi vastuulliseksi. 

Suomalaisista 31 prosenttia suhtautuu myön-

teisesti avohakkuisiin. Kielteinen kanta on 15 

prosentilla ja 9 prosenttia ilmoittaa olevan-

sa jyrkästi avohakkuita vastaan. 36 prosent-

tia vastaajista sijoittuu myönteisen ja kieltei-

sen väliin. 10 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä 

ole asiaan mielipidettä. Suurimmat syyt avo-

hakkuukriittisyyteen olivat huoli eri lajeista 

(65%) sekä maiseman muuttuminen kymme-

niksi vuosiksi (47%)

Kansalaiskyselyn julkistaminen sai runsaasti 

huomiota. Valitettavasti sen avohakkuita koske-

van kysymyksen muotoilu aiheutti kritiikkiä ja 

vei jonkin verran huomiota pois kyselyn muil-

ta, metsätaloudelle erinomaisilta, tuloksilta.

Kansalaiskyselyn tuloksista kertovia twiittipohjia.
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Menekinedistämismaksun kertymä 
vuonna 2018

3

3.1  Varojen kertymä ja tilastointi 

Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle 

vuoden 2018 aikana reilu 1,8 miljoonaa euroa 

ollen suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Sää-

tiölle tulevat varat tilitetään loppu mittauksen 

perusteella. 

Varojen kokonaiskertymä nousi jonkin verran 

edellisvuodesta, mutta ei siinä suhteessa, mitä 

ennätyksellinen puukauppavuosi antaisi olettaa.

Kertomusvuonna osallistumisprosentti kaup-

pojen lukumäärästä ei ollut tiedossa johtuen 

yhtiöiden tietojärjestelmistä. 

Sahateollisuus ry:n jäsensahojen kauppojen 

osallistumisprosentit eivät ole tiedossa, mutta 

sahoilta kertynyt euromäärä oli aiempia vuo-

sia suurempi.

Sisään tulleet varat 2000–2018
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Metsähallitus maksaa kaikesta myymästään 

puusta metsäsäätiömaksun hankintakaupan 

0,1 %:n mukaisesti. 

Yhtiöiden sisällä on alueittaisia organisaatio-

rakenteen mukaisia suuria eroja. Valtakirjalla 

puukauppaa välittävien metsänhoitoyhdistys-

ten välinen vaihtelu on suurta, kuten myös erot 

Sahateollisuus ry:n jäsensahojen keskuudes-

sa. Erot ovat suuria myös yksittäisten toimi-

henkilöiden välillä kaikkien varojenkerääjien 

kohdalla.

Hallituksen toimesta teetetyn selvityksen mu-

kaan toteutuneissa kaupoissa ei osallistumis-

prosentissa ollut eroa eri kauppakokoluokis-

sa. Osallistuminen laskettuna kauppojen luku-

määrästä oli myös samalla tasolla suorissa 

kaupoissa ja valtakirjakaupoissa.

3.2  Metsäsäätiön esittely ja 
tunnettuus

Suomen Metsäsäätiön esittelyä ja tunnettuut-

ta seurataan kerran tai kaksi kertaa vuodessa 

tehtävällä TNS Gallupin Metsätutka-kyselyllä. 

Metsätutka-kyselyn mukaan noin puolet kysei-

senä vuotena puukauppaa tehneistä metsän-

omistajista kertoi, että Metsäsäätiön menekin-

edistämismaksu oli esitelty heille. 

Metsätutka- / MetsäDataLaari-kierros

Metsätutka-kyselyn tulokset 

vuosina 2008–2018 esitellään 

taulukossa alla. Kysymykset koskien 

metsäsäätiömaksun esittelyä ovat 

seuraavat:

A. Esittelikö metsänhoitoyhdistyksen 

toimihenkilö Metsäsäätiön 

menekinedistämismaksua valta-

kirjan antamisen yhteydessä?

B. Esittelikö ostaja Metsäsäätiön 

menekinedistämismaksua kaupan 

sopimisen yhteydessä?
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Metsäsäätiön 
rahoittamat hankkeet 2018

4

Säätiön rahoittamat projektit voidaan jaotella 

kolmeen luokkaan

• läheiset maakunnalliset tai paikalliset 

pienet projektit ja mm. koulujen 

metsäpäivät, joissa järjestäjinä ovat 

paikalliset metsäammattilaiset yhdessä 

koulujen kanssa. 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 

sertifi oinnin markkinointi Iso-Britanniassa 

ja Alankomaissa sekä kertomusvuonna EU 

päättäjien akatemia, jonka kohderyhmänä 

ovat kansainväliset päättäjät.

Suomen Metsäsäätiön hallitus teki vuoden 

2018 aikana rahoituspäätöksiä 1 352 700 eu-

ron edestä. Lisäksi toiminnanjohtaja myönsi 

hallitukselta saamiensa valtuuksien puitteissa 

yhteensä 123 500 euroa lukuisiin paikallisiin 

tai alueellisiin projekteihin, opinto matkoihin, 

opiskelijoiden ulkomaan vaihto-opintojen tu-

kemiseen tai pr-toimintaan. Pieniä apu rahoja 

myönnettiin 139 kpl. Näistä varoista suuri osa 

kohdistui metsäammattilaisten yhdessä koulu-

jen kanssa järjestettävien koululaisten metsä-

päivien kuljetuskustannusten peittämiseen. 

Suuri osa koululaisten metsä päivistä tehdään 

Tiedekeskus Pilkkeeseen, Metsämuseo Lus-

toon ja Verlan tehdas museoon ja siihen liitty-

vään metsätieto polkuun. Kertomusvuonna noin 

9 000 koululaista ja noin 550 opettajaa kulje-

tettiin metsätapahtumaan toiminnan johtajan 

myöntämällä kuljetustuella. Osa toimitus-

johtajan valtuuksilla myönnetyistä apurahoista 

oli opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevia 

matka-apurahoja vaihto-opiskeluun tai ulko-

maan työharjoitteluun. Osa apurahoista koh-

distuu metsäammattilaisten jatkokoulutuk-

sen tukemiseen tai osallistumiseen kansain-

välisiin kongresseihin.

Vuonna 2018 Metsäsäätiö maksoi apurahoja 

kaikkiaan 1 427 336 euroa. Edellisvuonna 2017 

vastaava summa oli 1 413 330 euroa ja vuon-

na 2016 summa oli 1 488 579 euroa 

Kertomusvuonna 2018 Metsäsäätiön varojen 

jaossa noudatettiin säätiön hallituksen laati-

maa ja valtuuskunnan vahvistamaa strate giaa. 

Rahoituspäätöksissä painotettiin aiempia vuo-

sia enemmän tutkimusrahoitusta.

Lista Metsäsäätiön hallituksen vuoden 2018 

rahoituspäätöksistä on toimintakertomuksen 

liitteenä (Liite 1).
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Metsäsäätiön hallituksen linjaukset 

koskien tutkimuksen rahoitusta

Metsäsäätiön hallitus linjasi syksyllä 2017, et-

tä Metsäsäätiö panostaa tulevina vuosina kes-

tävän metsien käytön tutkimushankkeisiin ja 

niistä viestintään. 

Vuoden 2018 alussa Metsäsäätiö järjesti aihees-

ta workshopin. Tilaisuuteen osallistui metsä-

asiantuntijoita, tukijoita, ilmasto- ja ympäristö-

sektorin ja viestintätoimistojen edustajia, yh-

teensä yli viisikymmentä henkeä. Workshopin 

tarkoituksena oli etsiä tärkeimpiä nousemas-

sa olevia tutkimusaiheita ja pohtia keinoja jo 

olemassa olevien tutkimusten tulosten vies-

tintään. Workshopin moderoi professori Jyrki 

Kangas Itä-Suomen Yliopistosta.

Workshopissa pohdittiin vastauksia 

neljään teemaan

• hakkuiden lisätarpeesta kumpuavat 

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 

yleisölle sekä päättäjille ja vaikuttajille

Apurahapäätösten jakautuminen 
pääluokittain vuonna 2018

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.

koululaiset ja nuoret

puurakentaminen ja 

puunkäytön edistäminen

viestintä päättäjille ja 

vaikuttajille

metsäsertifi ointi

viestintä suurelle yleisölle ja 

metsäalan sisällä

tutkimukset ja selvitykset

17 %18 %

11 %

18 %
30 %

5 %

4.1  Esimerkkejä rahoitetuista projekteista
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Workshopin tulosten pohjalta Metsäsäätiön 

hallitus valitsi kunkin otsikon alle tärkeimmät 

havainnot. 

Nämä pääpointit ovat ohjanneet hallituksen 

päätöksen tekoa tutkimusapuraha-anomuk-

sia käsiteltäessä. 

Vuoden 2018 aikana tutkimuksiin tai 

selvityksiin myönnetyt apurahat ovat 

kohdistuneet seuraaville hankkeille:

Suomalainen metsänomistaja 2020, metsän-

omistajakunnan muutos ja metsätalouden kan-

nattavuus hankkeelle myönnettiin varoja sen 

ensimmäiselle toteutusvuodelle. Hanke on kon-

sortiohanke, jonka toteuttavat Helsingin yli-

opisto, Luke, PTT ja Työtehoseura. 

Metsänomistaja2020 projektille kohdennet-

tiin 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 yhteis-

työkumppaniksi on Metsäsäätiön pilotti tutki-

muksen viestinnän tehostamiseksi.

Näyttöön perustuva metsätalous tutkimuksen 

vastuullisena toteuttajana on Metsäteho. Tutki-

muksen muut toteuttajat ovat Jyväskylän yli-

opisto ja Helsingin yliopisto. Tutkimuksen ta-

voitteena on tuottaa objektiivista tietoa suo-

malaisen metsänhoidon ja käytön vaikuttavuu-

desta luonnon monimuotoisuuteen. Tavoittee-

na on luoda faktapohja, jonka auttaa keskus-

telussa metsäelinkeinon kestävyydestä ja hy-

väksyttävyydestä. 

Pohjoisranta Burson-Marsteller teki kesällä 

2018 kansalais kyselyn koskien metsä sektorin 

vastuullisuutta ja kansalaisten suhtautumis-

ta avohakkuisiin. Kansalaiskyselyn tarkoituk-

sena oli saada selville laajasti ja objektiivi-

sesti kansalaisten mielipiteitä ajoittain var-

sin kiivaan julkisen metsäkeskustelun taus-

talta. Kansalaiskyselystä tarkemmin toiminta-

kertomuksen sivulla 12.

Metsäsäätiö rahoittaa Helsingin yliopiston to-

teuttaman Ojitettujen soiden kestävä käyttö 

-tutkimuksen metsää koskevan osan. Hanke 

tulee tarjoamaan tietoa siitä, miten soita voi-

daan käyttää metsä- ja maataloudessa mah-

dollisimman kestävästi. Hankkeessa kootaan 

suomenkieliseen ja käytännönläheiseen muo-

toon tietoa eri metsänkasvatus- ja maanviljely-

menetelmien vaikutuksista ilmastoon ja vesis-

töihin sekä eläin ja kasvilajistoon. Myös pellon-

metsityksen sekä soiden ennallistamisen vai-

kutuksia arvioidaan. Hanke toteutetaan vuo-

sien 2019-2010 aikana. Siihen osallistuu suu-

ri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita useista yli-

opistoista ja tutkimuslaitoksista. 

Kuhmoon rakennetusta Tuupalan clt-raken-

teisesta, 350 oppilaan koulusta tehdään käyt-

täjäkokemustutkimusta. Kainuussa kerätyt 

Metsäsäätiön varat kohdennettiin vuoden ajan, 

huhtikuusta 2017 maaliskuun loppuun 2018, 

puurakenteisen koulun markkinointiin ja käyt-

täjäkokemusten tutkimukseen.

Suomen Metsäsäätiö rahoitti Luonnonvara-

keskuksen (Luke) Myrskypuu-tutkimus-

hankkeen, jossa yhdistetään Luke:n metsävara-

kartat, yksityiskohtainen korkeusmalli, maa-

peräaineistot, tuuliaineistot sekä routaa ku-

vaavat mallit. Tuloksena on koko Suomen kat-

tavat myrskytuhoriskikartat. Myrskypuu-hank-

keen tulokset esiteltiin Luke:n Metsä-areenas-

sa syksyllä 2018. 

Luken toteuttama Käytäväharvennus-projekti 

valmistuu vuoden 2018 aikana. Tutkimukses-

sa kehitettiin nuorten, pieniläpimittaisten män-

niköiden harvennukseen soveltuvaa tehokasta 

koneellista harvennusmenetelmää. 

Muita Metsäsäätiön rahoittamia 

kohteita

Metsäyhdistyksen toteuttamat Päättäjien Metsä-

akatemia, toimittajakontaktien hoito, forest.fi -

sivujen toimittaminen, kouluyhteistyö se-

kä kansain välinen viestintä ovat merkittäviä 

Metsä säätiön rahoituskohteita. 

Metsäsäätiön rahoittamat hankkeet 2018 4
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Vuonna 2018 Metsäsäätiö rahoitti myös Metsä-

yhdistyksen toteuttamaa EU-päättäjille suun-

nattua metsäakatemiaa. Forest Acedemy for 

EU Decission Makers pilottikurssi toteutettiin 

Suomen ja Ruotsin yhteistyönä. Kurssi toteu-

tettiin syksyllä 2018 Suomessa ja siihen osal-

listui 31osanottajaa EU:n instituutioista ja met-

sään liittyvistä yhteistyöjärjestöistä.

Metsäsäätiö on rahoittanut PEFC-sertifi oinnin 

markkinointia sekä Suomessa että ulko mailla. 

Kertomusvuonna Metsäsäätiö rahoitti PEFC UK 

ja PEFC Alankomaat viestintäprojekteja se-

kä PEFC-sertifi oinnin markkinointi Suomessa.

Metsäsäätiö rahoittaa yhdessä MTK:n säätiön 

ja Kouvolan kaupungin kanssa Aalto yliopistos-

sa Otaniemessä kolme vuotta toiminutta puu-

rakennetekniikan professuuria. Professori-

na on toiminut itävaltalainen tekniikan tohtori 

Gerhard Fink tammikuusta 2016 lähtien. Pro-

fessuuriin kuuluu sekä opetusta että tutkimusta. 

Lahjoitusprofessuuri on viisi vuotinen ja siirtyy 

sen jälkeen osaksi Aalto yliopiston strategiaa.

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

Päättäjien metsäakatemiaa 

mainostava roll-up.
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Metsäsäätiö rahoittaa Pohjanmaalla kerätyil-

lä kohdennetuilla varoilla viisi vuotista puu-

rakentamisen liiketoimintaprofessuuria Vaa-

san yliopistossa, kauppatieteiden tiedekunnas-

sa. Professuurin muut rahoittajat ovat Vaasan 

yliopisto, alan yrityksen pohjalaismaakunnis-

sa, kunnat ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu-

yhdistys. Tehtävä sisältää pääasiassa tutkimus-

ta. Tehtävää hoiti kertomusvuoden ajan profes-

sori Katja Lähtinen.

Uusi puu -projekti ja sen pääsanoma ”Uusi puu 

kertoo mihin puu pystyy”.  Uusi puu, ja sen pää-

sanoma ja näyttely uusista innovatiivisista rat-

kaisuista näkyi ja kuului vuoden aikana useis-

sa eri tilaisuuksissa. Syksyllä järjestettiin jäl-

leen Uusi puu -kilpailu, joka sai huomattavas-

ti mediahuomiota.

Metsäsäätiö on projektin päärahoittaja, mutta 

yritysten rahoitusosuus on kasvanut huomat-

tavaksi. Hankkeen johtoryhmässä on pakkaus-

alan ammattilaisia ja muita yhteistyötahoja se-

kä Metsäsäätiön toimitusjohtaja.

Metsäsäätiön rahoittamat hankkeet 2018 4

Uusi puu -viestintä-

hankkeen esitteessä 

kerrotaan mega-

trendeistä ja puu- tai 

puukuitupohjaisista 

ratkaisuista muuttu-

vaan 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 tiedotus-

toimiston Yrityskylä-oppimisympäristöihin 

metsäalan perusnäkyvyyden kaikkiin kahdek-

saan yrityskylään. Kuluneen vuoden aikana 

Yrityskylä-yhteistyötä ja oppilaiden materi-

aaleja kehitettiin yhdessä Metsämiesten sää-

tiön, kanssa. Yrityskylä on tarkoitettu kuuden-

sille ja yhdeksänsille luokille ja siihen osallis-

tuu 70 % ikäluokasta.

Metsäsäätiö rahoitti 4H-järjestöjen metsä-

tapahtumien kuljetuksia. Näihin tapahtumiin 

osallistui noin 30 000 lasta tai nuorta. 4H-

retkiä varten teetettiin Metsäsäätiön logokylt-

ti busseissa käytettäväksi. 

Metsäsäätiö rahoitti myös 4H-järjestön Met-

sässä mahdollisuus metsä tapahtumien ja 

koulujen metsä päivien sisällön kehittämistä.

Metsäammattilaisten yhdessä koulujen kans-

sa järjestämät tapahtumat suuntautuivat hak-

kuu- ja istutuskohteille, mukana saattoi olla 

myös riistanhoitoa. Kohde saattoi olla myös 

tehdas tai saha. Näiden tapahtumien merki-

tys on suuri ja opettajilta sekä oppilailta saa-

tu palaute tapahtumista on kiittävää. Tapahtu-

mien tulee tutustuttaa nuoria metsään talou-

delliseen merkitykseen yksityisille ihmisille ja 

yhteiskunnalle.

The Lookout Station -viestintäprojekti bio-

talouden tärkeydestä. Euroopan Metsäinsti-

tuutin EFI:n toteuttama viestintäkoulutus bio-

taloudesta kansainvälisille nuorille toimittajille.

Metsäsäätiö teki kertomusvuonna päätöksen 

rahoittaa Tiedekeskus Heurekan vuoden 2020 

päänäyttelyä, jonka teemana on puumateriaa-

li ja puurakentaminen.

Vuoden 2018 aikana toteutettiin vuoden 2019 

alussa Yle 1 -kanavalla esitetty Suomi on met-

säläinen dokumenttisarja. Sarjan kahdeksan 

osaa keräsivät keskimäärin 500 000 katsojaa. 

Ylen ulkopuolisina rahoittajina olivat Metsä-

säätiö ja Metsämiesten säätiö.

Dia Metsä-

säätiöstä 

kertovasta 

esityksestä.

Yrityskylä-oppimisympäristö.



21 Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2018 

Metsäsäätiön hallinto

5

5.1  Hallintoneuvosto

Metsäsäätiön hallintoneuvosto piti kertomus-

vuonna yhden kokouksen, vuosikokouksen, 

16.4.2018 Radisson Blu Royal hotellin semi-

naaritiloissa.

Ennen varsinaista kokousta pidettiin semi-

naari, jossa valtuuskunnan jäsenille ja sidos -

ryhmien edustajille esiteltiin Metsäsäätiön 

rahoittamia nuoriso- ja koululaisprojekteja. 

Seminaariin osallistui 35 henkeä. 

Seminaarin otsikko oli ”Metsäsäätiömaksu 

mahdollistaa metsäelinkeinoista innostu-

misen koulussa ja vapaa-ajalla”. Esitykset 

seminaarissa olivat:

• Opeta & opi metsästä, Sirpa Kärkkäinen, 

Suomen Metsäyhdistys

• Partiolaisten metsäohjelma, 

Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset

• Metsissä mahdollisuus, Juha Ruuska, 

4H-liitto

• Bioaika-kiertue, Kristiina Vuopala, Pilke, 

Metsähallitus

Yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala luovutti Bio-

aika-kiertueen rekan pienoismallin seminaa-

rin päätteeksi Metsäsäätiön hallintoneuvos-

ton puheen johtaja Juha Marttilalle ja toimitus-

johtaja Liisa Mäkijärvelle.

Hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltiin ja 

hyväksyttiin Metsäsäätiön vuoden 2017 toi-

mintakertomus, tilintarkastuskertomus ja tilin-

päätös. Samoin hyväksyttiin talousarvio ja toi-

mintasuunnitelma vuodelle 2018.  

Valintojen jälkeen säätiön valtuuskunnan 

kokoonpano v. 2018 oli seuraava:

JÄSEN VARAJÄSEN

Myyjien edustajat

Juha Marttila Leena Neitiniemi-Upola

Annukka Kimmo Juha-Pekka Hannikainen

Jarmo Poutiainen Heli Mutkala

Pentti Hyttinen Tapio Pouta

Ostajien edustajat

Jari Suominen Jorma Länsitalo

Tero Nieminen Janne Kiiliäinen

Juha Laine Krista Kimmo

Pekka Kopra Esa Hakamäki

Kannattajajäsenten edustajat

Juha Hiltunen Erkki Eteläaho

Matti Peltola Simo Jaakkola

Jukka Sippola Johanna Hristov

Jarkko Vartiamäki Kari Palojärvi

Jari Sirviö Pekka Juusola

Rauno Numminen Jaakko Temmes

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin 

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

Varapuheen johtajaksi 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.
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5.2  Hallitus

Valtuuskunta päätti säätiön hallituksen 

kokoonpanon kokouksessaan seuraavasti:

JÄSEN VARAJÄSEN

Myyjäpuolelta

Juha Hakkarainen Lea Jylhä

Jussi Kumpula Heikki Kääriäinen

Mikko Tiirola Esa Riola

Ostajapuolelta

Juha Mäntylä Yrjö Perälä

Sauli Brander Sami Oksa

Esa Ojala Janne Partanen

Hallituksen puheenjohtajana toimi 

kertomusvuoden Sauli Brander UPM:stä 

ja varapuheenjohtajana toimi 

Juha Hakkarainen MTK:sta.

Hallituksen asiantuntijajäseninä ovat 

kertomusvuonna toimineet METO - Metsä-

alan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja 

Håkan Nystrand sekä Sahateollisuus ry:n 

toimitusjohtaja Kai Merivuori. 

Håkan Nystrandin jättäessä METO – Metsäalan 

Asiantuntijat ry:n puheenjohtajuuden hän il-

moitti ennen vuoden viimeistä hallituksen ko-

kousta jättävänsä myös Metsäsäätiön hallituk-

sen asiantuntija jäsenyytensä. Metsäsäätiön 

hallitus päätti kutsua METO:n uuden puheen-

johtajan Stefan Borgmanin hallituksen pysy-

väksi asiantuntija jäseneksi.

Hallitus kokoontui vuonna 2018 kuusi kertaa. 

Vuoden neljäs kokous oli sähköpostikokous ja 

siinä käsiteltiin ainoastaan edellisessä kokouk-

sessa pöydälle jätettyä Näyttöön perustuva 

metsätalous -hakemusta. Hallituksen toimin-

ta painottui säätiön rahoitettavien hankkeiden 

valintapäätösten tekemiseen ja Metsäsäätiön 

toiminnan kehittämiseen. 

Hallitus päätti kilpailuttaa tilintarkastuksen. 

Tilintarkastus kilpailutettiin viidellä toimijalla. 

Hallintoneuvoston kokouksessa tilintarkastajak-

si valittiin hallituksen esityksestä Ltd Tuokko Oy.

Hallitus teki tarvittavat toimet tietosuoja-

määräyksiä ja Metsäsäätiön tietosuojaselos-

tetta koskien.

Hallituksen lokakuun kokous 5/2018 yhteydes-

sä pidettiin Kuhmossa. Hallituksen kokouksen 

yhteydessä pidettiin Metsäsäätiön strategia-

palaveri, jossa hallitus linjasi painottavan-

sa tulevissa rahoituspäätöksissä tutkimusta 

ja viestintätoimia, jotka varmistavat metsien 

kestävän käytön hyväksyttävyyden jatkossa-

kin. Hallitus päätti myös kohtuullistaa vakiin-

tuneiden projektien osuutta apurahan saa-

jissa Kuhmon kokouksessa. Hallitus tarkas-

teli myös tehtyä selvitystä metsäsäätiömak-

suprosenteista eri kauppakokoluokissa ja to-

tesi, että metsäsäätiömaksun prosentin (pysty -

kauppa 0,2% ja hankintakauppa 0,1%) muutok-

siin ei ole aihetta siten, että se vaihtelisi eri ko-

koisissa kaupoissa.

Hallituksen kokouksessa 6/2018 Metsä -

säätiön salkunhoitaja Tanja Vennonen-Kär-

nä Evli pankista esitteli Metsäsäätiön sijoitus-

salkun kehitystä ja loi katsauksen tulevaisuu-

den näkymiin. Hallitus ei katsonut olevan tar-

vetta tehdä muutoksia sijoitusstrategiaan. 

Sijoitusstrategia, liite 2.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohta-

jille ja jäsenille ei maksettu palkkiota.

Suomen Metsäsäätiö on Säätiöiden ja rahas-

tojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja sitoutunut 

noudattamaan säätiön hyvää hallintoa, avointa 

tiedotusta ja kestävää varojen käyttöä. Metsä-

säätiön toimintakertomus ja hallituksen myön-

töpäätökset löytyvät Metsäsäätiön verkko-

sivuilta.

5.3  Talous  

Menekinedistämismaksuja tilitettiin sää-

tiölle yhteensä 1 816 635,15 euroa (v. 2017 

1 810 785,49 euroa). Toimintavuoden päät-

tyessä säätiöllä oli käyttöpääomaa (käyttö-

rahasto) 2 145 965,22 euroa sekä peruspää-

omaa 33 637,58 euroa täysimääräisenä, sijoi-

tettuna Evli Pankkiin, Evli likvidi -rahastoon tai 
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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 Pank-

ki 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 likvidirahas-

tossa. 

Metsäsäätiön laatiman sijoitusstrategian mu-

kaisesti pyydettiin vuonna 2016 tarjoukset 

viideltä sijoituspalveluita tarjoavalta pankil-

ta. Sijoitusten hoitajaksi valikoitui Evli Pankki 

Oy. Sijoitusstrategiaa ja kumppania tarkastel-

laan tarvittaessa. Sijoitusstrategia on toiminta-

kertomuksen liitteenä.

5.4  Säätiön toimihenkilöt ja 
kirjanpitopalvelut

Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajana toi-

mi kertomusvuoden ajan MH Liisa Mäkijärvi. 

Projektipäällikkönä toimi joulukuun seitse-

mänteen päivään asti MTI Emilia Ylinen. Joulu-

kuusta lähtien projektipäällikön tilalla on toimi-

nut osa-aikaisena määräaikaisena assistentti-

na metsäylioppilas Anniina Jokinen.

Metsäsäätiön toimisto on osoitteessa Salomon-

katu 17 A, Helsinki. Toimistotila on vuokrattu 

Luonnonvarain tutkimussäätiöltä.

Kirjanpito on ulkoistettu Balance Team Oy:lle. 

Metsäsäätiön arkistoa pidetään säätiön toi-

mistossa.

5.5  Lähipiiritoimet ja -ohjeistus

Säätiölain mukaan lähipiiritoimista tulee ra-

portoida toimintakertomuksessa. Metsä-

säätiön hallitus on pyrkinyt selvittämään 

kohtuullisin keinoin lähipiiritoimet vuodelta 

2018. 

Metsäsäätiön hallitus on sitouttanut sää tiön 

hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja 

varajäsenet, toimihenkilöt ja tilintarkastajat 

noudattamaan Metsäsäätiön lähipiiri ohjet-

ta. Kaikki mainitut ovat täyttäneet lähipiiri-

selvityksen ja toimittaneet sen Metsä   -

säätiöön vuoden 2019 alussa koskien vuoden 

2018 toimia.

Suomen Metsäsäätiön toimintaperiaatteen 

mukaan lähipiiriin kuuluva voi hakea ja saada 

apurahoja samoilla menettelyillä kuin muut-

kin apurahan hakijat. Hallituksen jäsen tai jä-

senet ovat jäävänneet itsensä lähipiiriin kuulu-

van apurahanhakijan hakemuksen käsittelystä. 

Suomen Metsäsäätiössä tehdään vuosittain 

merkittävä määrä taloudellisia toimia, joita 

ovat esimerkiksi myönnetyt apurahat ja os-

tetut palvelut. Säätiön lähipiiriin kuuluu laaja 

joukko henkilöitä ja yhteisöjä. Mainituista sei-

koista johtuen Metsäsäätiön toiminnassa ei voi-

da kohtuullisin keinoin selvittää aukottomasti 

kaikkia lähipiiritoimia.

Lähipiiritoimet 

kertomusvuonna 2018

Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja 

säätiön työntekijöille on annettu tavanomai-

nen joululahja.

Hallitus ei myöntänyt kertomusvuonna apu-

rahoja lähipiiriin kuuluville perustajatahoil-

le tai muille lähipiiriläisille. Toiminnanjohta-

jan valtuuksilla myönnettävistä pienistä apu-

rahoista myönnettiin apurahoja esim. METO:n 

ja Metsänhoitajien täydennyskoulutuspäiviin. 

Näiden apurahojen yhteissumma oli 10 500 €. 

Lisäksi pieniä apurahoja myönnettiin koulu-

laisten metsätapahtumien kuljetuskustan-

nuksiin, jolloin anojana oli lähipiiriin kuuluva 

taustataho ja tapahtuma järjestettiin yhdessä 

koulun kanssa. 

Metsäsäätiön tiedossa ei ole muita lähipiirin 

kanssa tehtyjä taloudellisia toimia.  

Metsäsäätiön hallinto 5
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Liitteet

Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2018

Metsäsäätiön sijoitusstrategia
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Metsäsäätiön hallituksen myöntämät 
apurahat 2018

Kokous 27.3.2018

Helsingin yliopisto, Heimo Karppinen: 

Suomalainen metsänomistaja 2020 

-tutkimusprojekti. 60 000 €.

Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy: 

Tarjous viestintätoimenpiteistä Metsäsäätiön 

uuden tutkimusohjelman tueksi. 30 000 €.

European Forest Institute: 

The Lookout Station: viestintäprojekti 

biotalouden tärkeydestä. 40 000 €.

Suomen 4H-liitto: Metsissä Mahdollisuus 

metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin 

sekä koulujen metsäpäivien kehittämiseen. 

15 000€ 4H:n järjestämien koulujen metsä-

päivien sisällön kehittämiseen ja 80 000 € 

Metsissä Mahdollisuus metsätapahtumien 

kuljetuskustannuksiin.

Taloudellinen tiedotustoimisto ry TAT: 

Metsäalan toiminnan kehittäminen ja 

ylläpitko Yrityskylässä. 22 000 €.

Itä-Suomen yliopisto: Metsäkoneenkuljetta-

jien osaamisen testaaminen ja kehittäminen 

simulaatioperustaisessa täydennyskoulutuk-

sessa. 25 000 €.

Kokous 30.5.2018

Puuteollisuus ry: Puu – ratkaisu kestävien ja 

hyvinvoivien yhteiskuntien rakentamiseen. 

Puusta ja puutuotteista kertova päänäyttely 

tiedekeskus Heurekaan. 180 000 € jaettuna 

kolmelle vuodelle.

Kuhmon kaupunki: Kainuun kohdennettu 

keräys 1.4.2017–31.3.2018 Kuhmon 

Tuupalan puinen koulukeskus. 120 000 €.

LIITE 1 Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2018

Kokous 3.7.2018

Metsäteho Oy: Näyttöön perustuva 

metsätalous. 149 200 €.

Kokous 2.10.2018

PEFC UK: PEFC-sertifi oinnin markkinointi 

Britanniassa. 35 000 €.

PEFC NL: PEFC-sertifi oinnin markkinointi 

Alankomaissa. 35 000 €.

Suomen Metsäyhdistys ry: Kansainvälinen 

metsäviestintä. 24 000 €.

Helsingin yliopisto, Paavo Ojanen: Ojitettujen 

soiden kestävä käyttö. 100 000 €.

Kokous 3.12.2018

Suomen Metsäyhdistyksen toiminta 2019 €:

– Päättäjien Metsäakatemia  155 000 €

– Forest Academy  20 000 €

– forst.fi   80 500 €

– Metsävisa 54 000 €

– Nuorten vaikuttajien 

metsäfoorumi  25 000 €

– Metsäkasvatus 

pääkaupunkiseudulla 46 000 €

Uusi puu -viestintähanke vuoden 2019 

toiminta. 80 000 €

Toiminnanjohtajan valtuuksilla 

myönnetyt pienet apurahat

Lisäksi toiminnanjohtajan valtuuksilla myön-

nettiin 123 500 euroa pieniä apu rahoja 

pääosin koululaisten metsätapahtumien 

kuljetus kustannuksiin, opiskelijoiden opinto-

matkoihin ja ammattilaisten tapahtumiin.

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.

Metsäsäätiö on voittoa tavoittelematon sää-

tiö ja koska kyseessä on lahjoitettujen va-

rojen sijoittaminen, tulee riskin olla kohtuulli-

sen matala. Kyseessä on useamman vuoden 

sijoitushorisontti, mutta varojen tulee olla lik-

videjä kohtuullisella aikataululla.

Sijoituksen korkotavoitteena on 3–5 %:n tuotto.

Sijoituskohteet voivat olla kotimaisia tai 

kansainvälisiä, mutta sijoituksissa halutaan 

välttää valuuttariskejä.

Suomen Metsäsäätiö antaa valitulle varojen 

hoitajalle täyden valtakirjan, mutta edellyt-

tää raportoinnilta toiminnanjohtajalle mah-

dollisuutta selkeään ja ajantasaiseen sijoi-

tusten seurantaan. Sijoitusten kehittymisestä 

toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle sen 

kokoontuessa sekä muutoin tarvittaessa.

Varojen hallinnoinnin kustannusten tulee olla 

markkinatasoiset ja läpinäkyvät. 

Sijoitettavan summan hallitus päättää vuosit-

taisen strategian tarkastelun yhteydessä tai 

tarvittaessa. 

Sijoituspalvelun tarjoajan palvelujen tasoa 

suhteessa odotuksiin tarkastellaan yleisellä 

tasolla vuosittain ja palvelun tarjoajia kilpai-

lutetaan tarvittaessa uudelleen. Sijoitustoimis-

ta pyydetään aina tarjoukset usealta sijoitus-

palveluita tarjoavalta yritykseltä.




