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Metsäalan toimintaympäristö 2021
K

oronapandemian jatkumisesta ja maailmanpolitiikan epävarmuudesta huolimatta talouskasvu oli vuonna 2021 hyvin voimakasta edellisen
vuoden syvän notkahduksen jälkeen niin kotimaassa
kuin metsäteollisuudelle tärkeissä vientimaissa.
Yhdessä massiivisten elvytyspakettien kanssa
maailmankaupan reipas vilkastuminen nosti monien
raaka-aineiden hintoja ja ennen kaikkea energian
hintojen nopea nousu kiihdytti inﬂaatiota loppuvuodesta. Kansallispuistojen kävijämäärä kasvoi
kaksi prosenttia vuodesta 2020 ja nousi yli neljä
miljoonaan kertaan.

tiin verrattuna. Metsien talouskäytön, ilmastovaikutusten ja metsäluonnon monimuotoisuuden välillä
käytiin julkisuudessa vuoden aikana hyvin vilkasta,
kriittistä ja kapea-alaista keskustelua. Eduskunnan
maa- ja metsätalousvaliokunta hylkäsi lokakuussa
kansalaisaloitteen avohakkuiden kieltämisestä valtion mailla. Ympäristöministeriön lakiluonnokset sekä uudesta luonnonsuojelulaista että kaavoitus- ja
rakennuslaista saivat voimakasta kritiikkiä metsäalan toimijoiden lisäksi myös kunnilta ja rakentajilta.
Euroopan unionissa käsiteltiin useita metsäalaan
liittyviä, yksityiskohtaisia, vaikeaselkoisia ja keskenään ristiriitaisia säätelyitä. Kaikkien esitysten
toteutuessa päätäntävalta metsiin liittyvissä kysymyksissä siirtyisi EU:n perussopimuksen vastaisesti jäsenmailta komissiolle. Esitykset lisäävät merkittävästi metsäalan toimijoiden raportointivelvollisuutta, luovat päällekkäistä sääntelyä ja aiheuttavat epävarmuutta metsäteollisuuden ja -talouden
toiminta- ja investointiedellytyksiin.

Metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät Suomesta kasvoivat selvästi paino- ja kirjoituspapereita lukuun ottamatta. Hyvän kysynnän seurauksena sahatavaran hinta nousi voimakkaasti sekä
kotimaassa että vientimarkkinoilla. Puupohjaisten tuotteiden maailmanlaajuisesti hyvä kysyntä heijastui myös kotimaan puumarkkinoille. Puukauppaa tehtiin 27 prosenttia ja markkinahakkuita vajaa 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.
Energiaturpeen käytön nopea supistuminen päästöoikeuksien hinnan myötä lisäsi energiapuun kysyntää. Metsänhoitotöihin investoitiin selvästi edellisvuotta vähemmän ja Kemera-varoja jäi myös todella runsaasti käyttämättä. Metsätilakauppoja tehtiin
selvästi edellistä vuotta enemmän.

Komissio julkaisi heinäkuussa yhdessä Fit for 55-lainsäädäntöesityspaketin kanssa ristiriitaisen EU:n
metsästrategian. Toisaalta strategia tunnustaa puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt, mutta yrittää
samalla jarruttaa metsien käyttöä. EU-komissio
antoi loppuvuodesta myös lakiesityksen globaalin
metsäkadon ja metsien tilan heikentymisen vähentämiseksi. Viimeisin esitys maankäyttösektorin hiilinieluun liittyvästä LULUCF-asetuksesta kiristäisi merkittävästi Suomen metsien hiilinielutavoitetta nykyisestä.

Metsäteollisuus ilmoitti lukuisista uusista investoinneista, jotka valmistuessaan lisäävät sekä puun käyttöä että nostavat jalostusarvoa. Puurakentamisen
markkinaosuus rakennuslupien perusteella kääntyi vuoden 2021 aikana kasvuun. Metsäopetusta tarjoavien oppilaitosten vetovoima säilyi alalle hakevien opiskelijoiden määrillä tarkasteltuna kokonaisuudessaan hyvänä.

Suomen hallitus vastusti yhdessä 12 muun jäsenmaan kanssa kestävän kehityksen rahoituksen delegoiduin säädöksin annettuja ilmastokriteereitä,
mutta Suomen kanta hävisi EU neuvoston äänestyksessä komission esitykselle. Isoin puute ilmastokriteereissä on, että niissä ei huomioida nykyisen
kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä
vaan johtaisivat metsänomistajien passivoimiseen.
Ensimmäinen ehdotus vastaavista rahoituskriteereistä luonnon monimuotoisuutta koskien julkaistiin loppuvuodesta ja niiden käsittely jatkuu vuonna
2022. Toteutuessaan sellaisenaan ehdotus rajoittaisi merkittävästi suomalaisen metsäteollisuuden –
ja talouden toimintaedellytyksiä eivätkä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ole yksiselitteisiä.

Kulunut kesä oli poikkeuksellisen lämmin ja vähäsateinen. Toisin kuin Keski-Euroopan maissa Suomessa onneksi vältyttiin laajoilta hyönteistuhoilta,
mutta kesäkuun Paula-myrsky aiheutti Kainuussa ja
Koillismaalla laajoja metsätuhoja. Kalajoen yli 200
hehtaarin metsäpalon sammuttaminen oli myös
poikkeuksellinen ja sammutusoperaatio synnytti
keskustelun pelastuslaitosten valmiudesta torjua
vastaavia metsäpaloja tulevaisuudessa.
Uusien VMI aineistojen perusteella Suomen metsien vuotuinen kasvu hidastui edelliseen inventoin3
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Metsäsäätiön oma tiedotustoiminta
2.1 Metsäsäätiön toiminnan esittely,
viestintä ja markkinointimateriaali
Metsäsäätiön viestinnän kohderyhmät:

Metsäsäätiön ydinviesti kiteytyy sloganiin
Metsäelinkeino – lupa kukoistaa. Säätiön viestinnän suunnittelun perustana toimii aiemmin
laadittu viestihierarkia (Liite 1.) Metsäsäätiön
ydinviestit vuonna 2021:

• metsätoimihenkilöt ja heidän taustallansa
olevat organisaatiot

• metsänomistajat
• apurahanhakijat
• taustatahot ja muut sidosryhmät
• metsäalan opiskelijat

• METSÄSÄÄTIÖ VARMISTAA maaperää,
jossa metsäelinkeinollamme on lupa
kukoistaa

• METSÄSÄÄTIÖ TARJOAA lapsille ja
nuorille mahdollisuuden innostua
metsäelinkeinosta koulussa ja vapaa-ajalla

Esite ja jakomateriaalit

• METSÄSÄÄTIÖ EDISTÄÄ monipuolista

Metsäsäätiön painettu esite päivitettiin syksyllä 2019. Se postitettiin metsäammattilaisten käyttöön tammikuusta 2020 alkaen ja esitettä on jaettu edelleen vuonna 2021. Esite on
luettavissa digitaalisessa muodossa säätiön
verkkosivuilla ja useissa Metsäsäätiön yhteistyötahojen sähköisissä palveluissa. Esitteessä
kerrotaan Metsäsäätiön toiminnan tavoitteista,
rahoituskohteista ja varojen keruusta. Esitteestä tehtiin myös ruotsinkielinen versio ja esitteestä laadittiin esittelyvideo, mikä lähetettiin
ennakkoon Metsäsäätiön uutiskirjeen tilaajille.

puurakentamista ja puupohjaisten
tuotteiden käyttöä
Näistä viesteistä on edelleen johdettu kannustavia markkinointiviestejä:

• Rahoituskohteistamme löytyy jokaisen
sydäntä lähellä oleva asia

• Pienillä teoilla on suuri merkitys
• Metsäelinkeinon omalla vastuulla on
kertoa, mitä hyvää tuomme yhteiskunnalle
ja miten me toimimme

Suomen Metsäsäätiön logolla tilattiin purukumia ja tietokoneelle asetettavia kameran
linssisuojia jaettavaksi säätiön esitteen kanssa puukauppojen yhteydessä vuonna 2020.
Jakomateriaalia on toimintavuonna 2021 jaettu enimmäkseen erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi pieniä määriä materiaalia on toimitettu
tarpeen mukaan metsäammattilaisten jaettavaksi ja muille yhteistyökumppaneille.

Suomen Metsäsäätiön hissipuhe: 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.
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Metsäsäätiön esite kertoo tiivistetysti säätiön toiminnasta ja sen tavoitteista

Projektikortit
Säätiön verkkosivuilta löytyy metsätoimihenkilöiden toiveesta tulostettavia projektikortteja, joita voidaan tulostaa Metsäsäätiön
esittelyn tueksi. Projektikorttien aiheita ovat:

• Suomen 4H-liitton Metsissä mahdollisuus
-hanke

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

• Päättäjien Metsäakatemia
• Näyttöön perustuva metsätalous
-tutkimushanke

Uutiskirje
Sähköisellä uutiskirjeellä jaettiin ajankohtaista tietoa yhdeksän kertaa vuonna 2021. Uutiskirjeiden teemat painottuivat rahoituskohteisiin, mutta myös säätiön ajankohtaisiin kuulumisiin. Uutiskirjeen tilaajia on reilu 4 300 kappaletta ja uutiskirjeen avausprosentti noin 15.
Uutiskirjeessä jutut ovat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kuvakaappaus joulukuun 2021 uutiskirjeestä.
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Verkkosivut

Metsäsäätiöllä on ollut yhteistyösopimuksiin
liittyvää näkyvyyttä Mhyp Oy:n, Etämetsänomistajien Liiton sekä Napapiiri-Jukola 2021 suunnistuskilpailun kanssa. Etämetsänomistajien
Liiton ja sähköinen puukauppapaikka Kuution
kanssa järjestettiin yhteinen webinaari 1.12.
yhteisistä puukaupanteon aiheista.

Verkkosivujen tehtävänä on palvella säätiön
viestinnän kohderyhmiä ajankohtaisella tiedolla. Sivut ovat apurahan hakijalle tärkein viestintäkanava ja sivujen kautta hakijat ohjataan
vuoden aikana apurahajärjestelmään. Verkkosivuilla kerrotaan rahoitushankkeista yleistietoa.
Rahoitettujen projektien lisäksi sivuilta löytyy
tietoa varojen keruusta, yleistietoa hallinnosta ja säätiön historiasta sekä projektimateriaalia. Verkkosivuilla viestitään Metsäsäätiön toiminnan läpinäkyvyydestä ja näin ollen sivuille
on lisätty Metsäsäätiön toimintakertomus, tiivistelmä sijoitustoiminnan periaatteista, apurahagraafeja sekä tilastoja toteutuneista kuljetusapurahoista. Sosiaalisen median kanavia käytetään tarvittaessa ohjaamaan kävijöitä säätiön verkkosivuille.

Artikkelit ja jutut
Metsäsäätiö on ollut kertomusvuoden aikana
paljon esillä artikkeleissa, blogeissa ja muissa pidemmissä jutuissa. Säätiön hallituksen jäsenistä on ollut Metsäsäätiöön liittyviä juttuja
useissa alan lehdissä. Säätiön toimistolla kirjoitettiin maksettuja yhteistyöartikkeleita alan
lehtiin otsikolla ”Metsäsäätiötekoja”. Aiheita
olivat ajankohtaiset hankkeet: ojitettujen soiden kestävä käyttö, puurakentamisen terveysvaikutustutkimus sekä Metsien Suomi -viestintähanke. Lisäksi vuoden aikana säätiön toimihenkilöt vierailivat blogikirjoittajina.

2021 verkkosivuja päivitettiin asianmukaisesti evästeiden osalta. Sosiaalisen median päivitykset elävöittävät edelleen etusivua. Vuonna 2021 kanavien upottaminen sivuille on osin
vaikeutunut, minkä takia Instagram jouduttiin
vetämään pois etusivulta. Verkkosivut on tuotettu myös supistetusti englannin kielellä suomen ja ruotsin lisäksi.

Muiden toimijoiden kanavat
Metsäsäätiö on näkynyt vuoden aikana runsaasti
digitaalisissa julkaisuissa ja printtijulkaisuissa
muiden toimijoiden kanavissa. Erityisesti digitaalisissa kanavissa on nähty potentiaalia puukaupan siirtyessä kohti verkkoa. Säätiön tavoitteena on ollut, että metsänomistaja kohtaisi Metsäsäätiön ja sen ydinviestit yhä useammassa kanavassa.
Metsäsäätiö on saanut oman osionsa useilla
yhteistyötahojen verkkosivuilla puukauppaasioiden yhteyteen. Lisäksi olemassa olevia
sivuja on vuoden aikana päivitetty. Liikennettä
ohjataan Metsäsäätiön verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan sekä videoiden pariin. Säätiö
on toimittanut mainoksia sekä yhteistyöartikkeleita myös lukuisiin alan painettuihin ja digitaalisiin lehtiin.

Mainos metsälehti.ﬁ 8/21
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Säätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli
Brander kertoi Metsäsäätiöstä Maaseudun
tulevaisuus lehdessä 11.4.21

2

Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen
otti HS:ssa 29.9.2021 kantaa metsien
käytön ympärillä käytyyn keskusteluun

tegia. Ensimmäinen kokonainen vuosi kahden
edellä mainitun kanavan osalta on vakiinnuttanut käytäntöjä julkaisuun ja seurantaan liittyen.
Julkaisujen keskiössä ovat rahoitetut hankkeet
ja niiden ajankohtaiset kuulumiset. Apurahan
saajat ovat aktivoituneet vuonna 2021 jakamaan julkaisuja Suomen Metsäsäätiön aihetunnisteita käyttäen eri kanavissa kiitettävästi.

2.2 Metsäsäätiön esittely
eri tilaisuuksissa
Metsäsäätiön toimihenkilöt esittelivät säätiön toimintaa yhtiöiden, itsenäisten sahojen ja
metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden tilaisuuksissa pääsääntöisesti etäyhteyksin. Säätiön ajankohtaisia kuulumisia päästiin lisäksi
kertomaan erilaisissa rahoitushankkeiden tilaisuuksissa. Kaiken kaikkiaan tilaisuuksia oli
vuonna 2021 yhteensä 44 kappaletta (vuonna
2020 vastaavia tilaisuuksia järjestettiin 33).
Kertomusvuonna Metsäsäätiö osallistui omalla
osastollaan kolmille metsäteemaisille messuille Länsi-Suomen Metsäpäiviin Porissa, Proforestiin Kalajoella ja KoneAgriaan Tampereella.

YouTube
Metsäsäätiön YouTube-kanavalla on videoita,
jotka on tuotettu helpottamaan apurahan hakua ja selittämään säätiön toimintaa. Vuonna 2021 tuotettiin Metsäsäätiölle uusi brändivideo Uusipuu-hankkeen yhteydessä. Näin ollen Metsäsäätiön toiminnasta on nyt myös englanninkielistä videomateriaalia. Videoita on
linkitetty säätiön verkkosivujen lisäksi useille
yhteistyötahojen alustoille. Metsäsäätiön YouTube-kanavalle on liitetty lisäksi rahoitushankkeiden omia videoita.

2.3 Sosiaalinen media
Näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa panostettiin vuonna 2020 avaamalla tilit Facebookiin ja
Instagramiin sekä luomalla työtä tukeva stra-
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tuen Facebookissa on kertomusvuonna käytetty
maksettua mainontaa näkyvyyden parantamiseksi. Seuraajia vuoden 2021 lopussa oli vajaat
1 500 eli noin puolet edellisvuotta enemmän.

Twitter
Metsäsäätiö twiittaa toiminnastaan, rahoittamistaan hankkeista ja yleisistä metsäelinkeinoa
edistävistä tapahtumista osallistumatta kuumiin metsäpoliittisiin keskusteluihin. Metsäsäätiön Twitter-viestintä on ajankohtaista ja
asiantuntevaa. Seuraajien määrä on kasvanut
tasaisesti. Seuraajia vuoden 2021 lopussa oli
reilu 1 700, mikä oli noin 300 enemmän kuin
vuotta aiemmin.

Instagram
Instagram on Metsäsäätiön sosiaalisen median kanavista selkeästi visuaalisin. Julkaisut
noudattelevat Facebookin julkaisutahtia ja yhteisen työkalun avulla hyödynnetään samoja
aiheita molemmissa kanavissa. Instagramissa Metsäsäätiön viestintä on sosiaalisen median kanavista rennointa ja kohderyhmää ovat
mm. metsäalan opiskelijat. Erityisesti Instagramissa on voitu jakaa runsaasti apurahan
saajien omia kuvia ja videoita ja kanavan stories-osio on siten saatu aktiiviseen käyttöön.
Kanavan seuraajakehitys on kasvanut luontaisesti hyvin. Seuraajia vuoden 2021 lopussa
oli reilu 700, mikä oli noin 200 enemmän kuin
vuotta aiemmin.

Facebook
Facebookissa viestinnän keskiössä ovat rahoitetut hankkeet ja niiden kuulumiset. Lisäksi Facebookissa viestitään tasaisesti metsäsäätiömaksusta ja muusta säätiöön liittyvistä
uutisista. Kertyneen seuraajadatan perusteella
arvioitiin alkuvuodesta 2021, että sosiaalisen
median kanavista Facebook on kohderyhmältään erittäin potentiaalinen metsänomistajien
ja -ammattilaisten saavuttamiseksi. Tästä joh-

Instagramissa
kerrottiin
laadukkaalla
kuvamateriaalilla
Metsäsäätiön
rahoittamista
hankkeista
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3
Menekinedistämismaksun kertymä
vuonna 2021
3.1 Varojen kertymä ja tilastointi
2018 ei heijastunut mitenkään menekinedistämismaksukertymään. Vuonna 2019 tuloutetut varat eivät toisaalta supistuneet yhtä paljon kuin kotimaan puukauppa. Vuoden 2020
alkukuukausina kotimaan puukauppa oli erittäin hiljaista ja se heijastui koko vuoden menekinedistämismaksukertymään.

Menekinedistämismaksukertymä kasvoi 28 prosenttia vuodesta 2020 ja niitä tilitettiin säätiölle vuoden 2021 aikana yhteensä 1,89 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaava määrä oli
1,47 miljoonaa, vuonna 2019 kertymä oli 1,67
miljoonaa ja vuonna 2018 menekinedistämismaksuja kertyi 1,74 miljoonaa euroa. Säätiölle tulevat varat tilitetään puukauppojen loppumittausten perusteella. Pitkään jatkunut negatiivinen kehitys menekinedistämiskertymässä onnistuttiin katkaisemaan. Kotimaan puumarkkinoiden voimakas kasvu vuosina 2013-

Menekinedistämismaksukertymän kasvun taustalla on myönteisen puukauppatilanteen lisäksi myös metsäsäätiömaksuprosentin kasvu
vuodesta 2020. Metsäsäätiön toimistolta teh-

Metsäsäätiölle tuloutetut varat 2000–2021 (nimellisesti)
euroa
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1 000 000

500 000
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tyyn aktiiviseen yhteydenpitoon puumarkkinoilla toimiviin organisaatioihin ja yksittäisiin
metsäasiantuntijoihin suhtauduttiin positiivisesti. Metsäammattilaisten työtahti on hyvin
kiireinen, jolloin Metsäsäätiön esilletulo puukauppojen yhteydessä edellyttää positiivisella
tavalla tehtyä muistuttamista säätiön toiminnasta ja merkityksestä. Muuten menekinedistämismaksun esille ottaminen helposti unohtuu. Saattaa olla, että metsien käytön ympärillä käyty kriittinen keskustelu on myös lisännyt oman elinkeinon puolustamisen tarvetta.

osapuolten aktivoituminen ja säätiön toimistolta
tehty tiivis yhteydenpito puukauppaosapuoliin
nosti koko vuoden osallistumisprosentiksi 33,
missä oli kasvua yli kuusi prosenttiyksikköä
edellisvuodesta. Osallistumisprosentissa pitkään jatkunut lasku taittui jo vuonna 2020,
jolloin osallistumisprosentti nousi kaksi prosenttiyksikköä 26 prosenttiin vuodesta 2019.
Osallistumisprosenttia on edelleen tarvetta
nostaa, ja se edellyttää aktiivista toimintaa kaikilta puukauppaosapuolilta.

Metsäteollisuus ry kerää isoimmilta puun ostajilta kuukausitilastoa menekinedistämismaksun osallistumisprosentista kauppojen
lukumäärästä. Metsäsäätiön hallitus seurasi
vuonna 2021 jokaisessa kokouksessaan osallistumisprosenttia ja mietti toimenpiteitä osallistumisen aktivoimiseksi.

Sahateollisuus ry:n jäsensahoilta kertynyt euromäärä kehittyi erittäin myönteisesti ja kasvoi noin 32 prosenttia edellisvuodesta. Metsähallitus maksaa kaikesta toimittamastaan puusta metsäsäätiömaksun hankintakaupan 0,1 prosentin mukaisesti. Vuonna 2021 Metsähallituksen tilittämä menekinedistämismaksukertymä kasvoi noin kymmenyksen vuodesta 2020.

Lisäksi Metsäsäätiön toimistolla on laadittu
puukauppamäärien ja tuloutettujen varojen
perusteella arvio osallistumisprosentista muiden kuin isojen yhtiöiden osalta. Puukauppa-

Yhtiöiden sisällä on alueittain suuria eroja osallistumisprosentissa. Valtakirjalla puukauppaa
välittävien metsänhoitoyhdistysten välinen vaihtelu on erittäin suurta, kuten myös erot Saha-

Suomen Metsäsäätiö jakoi lokakuussa järjestettyjen Metsäpäivien yhteydessä huomionosoituksia
viidelle metsäammattilaisille ja uutuutena kolmelle erityisen aktiiviselle puukauppatiimille. Kaikki
palkitut ovat ansiokkaasti keränneet varoja Metsäsäätiölle ja omalla esimerkillisellä toiminnallaan
tuoneet Metsäsäätiön asiaa esille. Huomionosoituksen saivat: Juha Hendunen (Metsänhoitoyhdistys
Päijät-Häme), Seppo Immonen (Stora Enso), Antti Karttunen (Metsä Group), Päivi Keski-Heikkilä
(Keitele Group) ja Kari Mäkelä (UPM). Tiimipalkinnot menivät Metsä Groupin Lohjan hankintapiirille ja
Lappeenrantaan sekä UPM:n metsäasiakasyksikölle että Stora Enson ostotiimille. Huomionosoitukset
jakoi Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen yhdessä puheenjohtaja Sauli Branderin kanssa, ja
palkituille henkilöille annettiin taiteilija Vappu Johanssonin metsäaiheista graﬁikkaa.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021
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teollisuus ry:n jäsensahojen keskuudessa. Erot
ovat suuria myös yksittäisten toimihenkilöiden välillä kaikkien varojenkerääjien kohdalla.

3

parempi kuin vuonna 2019. Syksyn 2021 Metsätutka-kyselyssä 46 prosenttia (vuosien 2020 ja
2019 vastaavissa kyselyissä luvut olivat 49 ja
37 prosenttia) kyseisenä vuotena puukauppaa
tehneistä suomalaista metsänomistajista ilmoitti, että Metsäsäätiön menekinedistämismaksu
oli esitelty heille. Metsätutka-kyselyn perusteella menekinedistämismaksun esittäminen
on metsänhoitoyhdistysten avustamissa puukaupoissa yhä selvästi alempaa kuin suoraan
puun ostajan kanssa sovituissa kaupoissa.

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.

3.2 Metsäsäätiön esittely ja
tunnettuus

Metsätutka-kyselyn tulokset vuosina
2008–2021 esitellään taulukossa alla.
Kysymykset koskien metsäsäätiömaksun esittelyä ovat seuraavat:

Suomen Metsäsäätiön esittelyä ja tunnettuutta
seurataan kerran vuodessa metsänomistajille
suunnatulla ja Kantar TNS Agri Oy:n toteuttamalla Metsätutka-kyselyllä. Tutkimuksessa kysytään lisäksi metsänomistajilta, mistä he ovat
saaneet tietoa Metsäsäätiöstä ja miten hyvin he
tuntevat Metsäsäätiön toiminnan ja hankkeet.

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

Metsäsäätiön tunnettuus ja esittely puukauppojen yhteydessä laski hieman vuoden 2020
vastaavasta kyselystä, mutta tulos oli kuitenkin

Metsäsäätiön tunnettuutta metsänomistajien keskuudessa seurataan säännöllisesti
Metsätutka / MetsäDataLaari-kierros

11

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021

4
Metsäsäätiön
rahoittamat hankkeet 2021
4.1 Apurahojen myöntö ja maksatus
vuonna 2021
desta 2020. Vuonna 2020 myönteisiä rahoituspäätöksiä tehtiin 949 100 eurolla, mikä oli 34
prosenttia jätettyjen apuraha-anomusten kokonaissummasta ja 16 projektin edestä, mikä
oli 35 prosenttia jätettyjen apuraha-anomusten kappalemäärästä).

Säätiön rahoittamat projektit voidaan jaotella kolmeen luokkaan seuraavien esimerkkien
tavoin:

• 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.

Lisäksi toimitusjohtaja myönsi hallitukselta
saamiensa valtuuksien puitteissa yhteensä
82 259 euroa (vuosina 2020 ja 2019 vastaavat myöntömäärät olivat 39 122 ja 112 188
euroa) paikallisiin tai alueellisiin projekteihin,
opintomatkoihin, opiskelijoiden ulkomaan vaihto-opintojen tukemiseen tai pr-toimintaan. Pieniä apurahoja myönnettiin 79 kappaletta (vuosina 2020 ja 2019 pieniä apurahoja myönnettiin
42 ja 138 kappaletta). Näistä varoista suuri osa
kohdistui metsäammattilaisten yhdessä koulujen kanssa järjestettävien koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannuksiin. Suuri osa koululaisten metsäpäivistä tehdään Tiedekeskus
Pilkkeeseen, Metsämuseo Lustoon ja Verlan
tehdasmuseoon ja siihen liittyvään metsätietopolkuun. Kertomusvuonna yli 2 600 koululaista ja yli 200 opettajaa kuljetettiin tutustumaan
metsäelinkeinoon toimitusjohtajan myöntämillä kuljetustuilla.

• kansalliset projektit, kuten Metsien
Suomi – viestintähanke, 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.
Kaikkiaan hallituksen käsiteltäväksi jätettiin
vuoden 2021 aikana yhteensä 48 (vuonna 2020
46) apuraha-anomusta yhteismäärältään
3 755 5226 euroa (vuonna 2020 2 812 825 euroa). Suomen Metsäsäätiön hallitus teki vuoden 2021 aikana 19 myönteistä rahoituspäätöstä yhteismäärältään 1 513 200 euroa,
mikä oli 40 prosenttia sekä jätettyjen apuraha-anomusten kokonaissummasta että kappalemäärästä. Hallituksen myöntämien apurahojen määrä kasvoi yli 50 prosenttia vuo-
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Osa toimitusjohtajan valtuuksilla myönnetyistä apurahoista oli opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevia matka-apurahoja vaihto-opiskeluun tai kohdistui erilaisiin metsäalaan liittyviin julkaisuihin.
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Dia Metsäsäätiöstä kertovasta esityksestä.

Kaikki Suomen Metsäsäätiön apurahojen hallinnointi hakemusten jättämisestä, maksamisesta aina loppuraportointiin ja viranomaisilmoituksiin saakka tapahtuu Aspicore Oy:n toimittaman apurahajärjestelmän kautta, mikä otettiin käyttöön maaliskuun 2020 lopulla.

Vuonna 2021 Metsäsäätiö maksoi apurahoja kaikkiaan 1 057 724 euroa. Vuosina 2020,
2019, 2018 ja 2017 apurahoja maksettiin seuraavasti 1 303 329, 1 338 256, 1 427 336 ja
1 413 330 euroa.

Apurahapäätösten jakautuminen teemoittain vuonna 2021

viestintä suurelle yleisölle ja
metsäalan sisällä

34 %

39 %
tutkimukset ja selvitykset

koululaiset ja nuoret

8%
3%

11 %

5%

puurakentaminen ja
puunkäytön edistäminen

viestintä päättäjille ja
vaikuttajille

metsäsertiﬁointi
Apurahapäätösten jakautuminen teemoittain vuonna 2021. Hankkeet: Uusi puu, puurakentamisen
liiketoiminnan professuuri (Vaasan yliopisto) ja forest.ﬁ toteuttavat useampaa teemaa ja apuraha on
jaettu useamman teeman kesken.
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Kertomusvuonna 2021 Metsäsäätiön varojen
jaossa noudatettiin säätiön hallituksen laatimaa ja hallintoneuvoston vahvistamaa strategiaa. Rahoituspäätöksissä painotettiin aiempia vuosia enemmän viestintää suurelle yleisölle, merkittävimpänä hankkeena Suomen
Metsäyhdistyksen toteuttama Metsien Suomi – Metsäalan yhteinen viestintäkampanja.
Tutkimusapurahojen käsittelyssä hallitus on
noudattanut vuonna 2018 tehtyjä linjauksia ja
pääteemat on kerrottu hakijoille myös Metsäsäätiön verkkosivuilla.

Poikkeuksellisista vuosista huolimatta tutkimus
toteutui kaikilta oleellisilta osin. Tutkimuksen
perusteella Tuupalan puukoulu on erinomainen
opiskeluympäristö koululaisilleen. Hanke herätti huomattavasti kiinnostusta tiedotusvälineissä. Näissä yhteyksissä tuotiin esille myös
tutkimuksen rahoittajien ennakkoluuloton ja
tärkeä rooli uraauurtavan tutkimushankkeen
mahdollistajina.

Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hanke
Hankkeessa hajallaan oleva suotutkimustieto
koottiin suomenkieliseen, yleistajuiseen muotoon, ja luotiin tietopohja keskusteluun ja päätöksentekoon soiden käytöstä ja soiden ojituksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen,
vesistöihin ja ilmastoon. Hankkeessa kirjoitettiin kymmenen soiden käyttöä ja sen vaikutuksia kuvaavaa katsausta, jotka ovat Suoseuran
sivuilla vapaasti kaikkien luettavissa osoitteessa http://www.suoseura.ﬁ/ojitettujen-soidenkestava-kaytto/. Katsaukset ja niitä yhteen vetävä teksti julkaistiin vuoden 2021 aikana myös
Suo-lehdessä. Suo-lehti on vapaasti luettavissa
osoitteessa http://suo.ﬁ/. Tärkeäksi saavutukseksi osoittautui se, että tutkijat pääsivät laajentamaan näkökulmaansa ja tutustumaan soiden käytön vaikutuksiin laajemmin kuin tavanomaisissa tutkimushankkeissa.

Lista Metsäsäätiön hallituksen vuoden 2021
kaikista myönteisistä rahoituspäätöksistä on
toimintakertomuksen liitteenä (Liite 2).

4.2 Metsäsäätiön rahoittamia
tutkimusprojekteja vuonna 2021
Suomalainen metsänomistaja 2020:
Hankkeen tärkein tavoite vuonna 2021 oli
yksityismetsänomistajien rakennetta ja näkemyksiä kuvaavan tutkimustiedon välittäminen erilaisille sidosryhmille julkaisujen ja niihin perustuvan viestinnän kautta. Vuoden aikana hanke julkaisi tutkimusraportteja ja sai tutkimustulosten viestinnällä runsaasti julkisuutta eri medioissa ja tilaisuuksissa.

Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys
Suomessa ja maakunnissa

Tuupalan puukoulun
terveysvaikutustutkimus

Tapio Palvelut Oy:n toteuttamassa hankkeessa
luotiin tilastoaineistoon perustuen tuore kuva
metsäbiotalouden elinkeinojen taloudellisesta
ja työllistävästä merkityksestä kokonaisuutena Suomessa sekä maakunnittain. Hankkeessa tuotetut aineistot ja analyysit tukevat metsäbiotalouden viestintää erityisesti maakunnissa, millä lisätään ymmärrystä metsäbiotalouden merkityksestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Kohdennetun keräyksen varoilla rahoitettiin
Kuhmon Tuupalan puukoulun terveysvaikutustutkimusta. Loppuraportti tuloksineen julkaistiin huhtikuussa 2021. Hanketta toteutti Oulun
yliopiston Kajaanin mittaustekniikan yksikkö
ja siinä mitattiin massiivipuisen koulun huonetilojen fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologia
ominaisuuksia sekä tutkittiin siellä opiskelevien
koululaisten terveyttä ja stressiä.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021

14

Metsäsäätiön rahoittamat hankkeet 2021

4

Metsäbiotalouden arvoketjut hankkeessa
laadittiin maakunnallisia tarinakarttoja

4.3 Metsäsäätiön rahoittamia
professuureja

Suomalaisen metsäntutkimuksen
kansainvälinen asema
Tapio Palvelut Oy selvitti yhteistyössä Oxfordin
yliopiston ja johtavien suomalaisten metsäntutkimusorganisaatioiden kanssa metsätieteiden tutkimusvolyymejä ja -yhteistyötä
tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja eri maiden
välillä. Tutkimuksen perusteella suomalaisen
metsäntutkimuksen tila on julkaisumäärien perusteella verrokkimaita heikommalla tasolla.
Julkaisumäärien kasvu on ollut vaatimatonta ja kansainvälisten julkaisujen osuus keskiarvoa alempi. Suomen asema maailman johtavien metsäntutkimusmaiden joukossa on uhattuna. Suomen Metsäsäätiö rahoitti hanketta yhdessä Metsämiesten Säätiön ja MMM:n kanssa.

Puurakentamisen
liiketoimintaprofessuuri
Metsäsäätiö rahoittaa Pohjanmaalla kerätyillä kohdennetuilla varoilla viisivuotista (2017–
2021) puurakentamisen liiketoimintaprofessuuria Vaasan yliopistossa. Professuurin muut
rahoittajat ovat Vaasan yliopisto, alan yritykset pohjalaismaakunnissa, kunnat ja EteläPohjanmaan korkeakouluyhdistys. Tehtävä sisältää pääasiassa tutkimusta, ja tehtävää hoitaa kauppatieteen tohtori, dosentti Asta Salmi.
Vuonna 2021 toiminnan kohteena olivat erityisesti kunnat ja niiden rooli puurakentamisen
edistämisessä. Kattavan kuntakyselyn keskeiset tulokset julkaistiin Vaasan yliopiston raportissa ”Elinvoimaa ja kestävyyttä teollisella puurakentamisella”. Tutkimustulokset herättivät
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laajaa kiinnostusta ja niitä esiteltiin eri foorumeilla, mukaan lukien Suomen Metsäsäätiön
vuosikokouksessa 28.4.2021. Professori Salmi toimi myös monitieteisessä tukiryhmässä,
jonka Ympäristöministeriö kokosi kuntien puurakentamisen kehityshankkeiden tueksi. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin myös professuurin jatkokautta.

Metsävisa
Yläkoululaiset tutustuvat valtakunnallisessa
Metsävisassa metsäasioihin monipuolisesti eri
näkökulmista. 40. kertaa järjestettyyn visaan
osallistui puolet Suomen yläkouluista ja lähes
21 000 oppilasta. Juhlavisan ﬁnaali toivottiin
järjestettävän livetapahtumana, mutta koronapandemian takia se järjestettiin edellisvuoden
tapaan webinaarina. Webinaari antoi suurelle
yleisölle mahdollisuuden seurata ﬁnaalia. Lisäksi päästiin ”vierailemaan” eri puolille Suomea kummiorganisaatioiden ja kiinnostavien
henkilöiden luokse. Tällä Mikko ”Peltsi” Peltolan juontamalla virtuaaliretkellä tutustuttiin
erityisesti uusiin innovaatioihin. Juhlavuutta lisäsi Tasavallan presidentin lähettämä tervehdys visailijoille. Valtakunnallisen kilpailun 2021
voitti Aino Lamminpää Karkkilan yhteiskoulusta. Metsävisa järjestetään Biologian ja maantieteen opettajien liiton BMOL ry:n ja Metsävisan kummiorganisaatioiden kanssa.

Helsingin yliopiston puunhankinnan ja
logistiikan professuuri
Professuurille on myönnetty rahoitusta vuosille 2020–2023. Rahoittajia Metsäsäätiön lisäksi ovat Marjatta ja Eino Kollin säätiö, Metsähallitus, Koneyrittäjät ja Teollisuuden metsänhoitajat. Professuuria hoitaa MMT, dosentti Jori
Uusitalo. Opetustoiminta 2021 käsitteli metsänkäsittelyn ja puunkorjuun vaikutuksia metsäympäristöön muun muassa puunkorjuun vaikutuksia metsämaan rakenteeseen, maaveteen,
ravinnetasapainoon ja biodiversiteettiin. Lisäksi käsiteltiin puunkorjuun sosiaalisia ja psykologisia vaikutuksia. Wood procurement -kurssiin sisältyi puunhankinnan strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu, informaation
hallinta, puunhankinnan kustannusten laskenta, puun osto sekä puuhankinnan operatiivinen
ohjaus. Professuurin tutkimusteemoja vuonna
2021 olivat vanhan ajouraverkoston tunnistaminen kaukokartoituksen avulla, maan kantavuuden dynaaminen mallintaminen käytettävissä olevan sää- ja mallinnustiedon avulla, aiemmin käytettyjen ajoreitistöjen tehokkuuden kartoitus sekä ajoreitistön optimaalinen suunnittelu harvennushakkuussa sekä
poimintahakkuussa.

4.4 Suomen Metsäyhdistyksen
nuorisoviestintähankkeet
Toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa metsistä,
niiden kestävästä käytöstä, metsäelinkeinosta,
alan innovatiivisuudesta ja mahdollisuuksista
ratkaista yhteiskunnan haastavia ongelmia.
Tavoitteena on herättää mielenkiintoa metsäja puualan koulutusta sekä uramahdollisuuksia kohtaan.
Koulutason Metsävisaan osallistuneet koulut.
Kuva: Google Maps
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Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi

4

Pääkaupunkiseudun koululaisten
metsäviikko ja muu kouluyhteistyö

Metsäfoorumi järjestettiin seitsemättä kertaa.
Nuoria poliittisista nuorisojärjestöistä, ympäristöjärjestöistä, metsä- ja puualan opiskelijoista
ja yrittäjistä retkeili Kainuussa teemana monimuotoisuus ja ilmastonmuutos. Niistä keskusteltiin samalla, kun seurattiin puun kulkua metsästä Kuhmon puukouluksi. Vaikka ryhmä jouduttiin koronatilanteen takia supistamaan 16
henkilöön, saavutettiin foorumin tavoite erinomaisesti: eri ”kuplissa” elävät nuoret koottiin
onnistuneesti keskustelemaan asiantuntijoiden
ja toistensa kanssa. Ohjelmaan varattiin aikaa
avoimelle dialogille, ja se sai osallistujilta paljon kiitosta. Useampi osallistuja totesi keskusteluissa saaneensa uusia sävyjä ajatteluunsa
ja ymmärtävänsä foorumin jälkeen eri tavoin
ajattelevia hieman paremmin.

Koululaisten metsäviikon eli Talousmetsän kierto -tapahtuman aiheet vastaavat 5.–6. luokkien
opetussuunnitelman sisältöjä: luonnonvarojen
kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon
monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos ja sen
hillitseminen. Opettajat arvostavat sitä, että
metsässä opetussuunnitelmien asiat konkretisoituvat. Oppilaille oppiminen metsässä on innostavaa: istuttaminen ja motorasti ovat kestosuosikkeja. Eräs oppilas piti retkeä makeistehdasvierailua hienompana. Tapahtumaan
pääsi osallistumaan suuresta hakijajoukosta 30 suomenkielistä ja 9 ruotsinkielistä luokkaa Vantaalta, Tuusulasta ja Keravalta, 825 oppilasta ja 66 opettajaa. Järjestäminen onnistui
koronaviruspandemiasta huolimatta normaaliin tapaan, koska koululuokat kulkivat oman
luokkansa kesken ja maastossa oli helppo pitää turvavälejä. Tapahtuma järjestettiin 20. kertaa. Yhteistyökumppanit – noin 20 tahoa – ovat
pysyneet uskollisesti mukana, mikä kertoo sekä tapahtuman tärkeydestä että sitoutumisesta. Viikon aikana rastivastaavina ja ryhmien oppaina toimi noin 70 asiantuntijaa ja opiskelijaa.

Istutusrasti on yksi
talousmetsän kierto
-aiheisista rasteista.
Kuva: Eetu Punkka
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Kevään kampanjassa pääkanavina toimivat
MTV:n, Sanoman ja Discoveryn Channelin TVkanavat, Sanoman valikoidut radiokanavat sekä ulkomainokset kautta maan. Lisäksi kampanja näkyi laajasti sosiaalisessa mediassa
sekä verkkosivuilla bannereissa ja maksettuina artikkeleina.

4.5 Suomen Metsäyhdistyksen
vaikuttajaviestintä, Päättäjien
Metsäakatemia
Päättäjien Metsäakatemia juhli vuonna 2021
jo 25. toimintavuottaan. Metsäakatemia-kurssin on käynyt jo yli 1 500 ”metsäakateemikkoa”. 50. kurssi onnistuttiin lopulta järjestää
marraskuussa. Avajaistilaisuus toteutettiin
hybriditilaisuutena ja Metsäakatemian käyneiden verkosto kutsuttiin seuraamaan verkkolähetystä. PMA-kurssien tarkoituksena on lisätä päättäjien kiinnostusta metsäasioihin, jakaa
ajankohtaista ja monipuolista tietoa metsistä
ja niiden kestävästä käytöstä sekä lisätä dialogia metsiin perustuvista haasteista ja mahdollisuuksista. 25. juhlavuoden aikana tuotiin
metsien ja metsäalan mahdollisuuksia esiin niin
valtakunnallisissa medioissa, sosiaalisen median kanavissa kuin Metsäakatemian verkkosivuillakin. Artikkeleissa, tiedotteissa, Metsäakateemikon blogissa ja somessa ääneen pääsivät monitaustaiset metsäakateemikot.

Monikanavaisuus toimi odotetusti: Monimediatutkimuksen mukaan kampanja onnistui keskimääräistä paremmin kaikilla mittareilla mitattuna, eri kanavat tukivat toisiaan onnistuneesti
ja esimerkiksi radiossa tehty ohjelmayhteistyö
oli tuloksekasta. Myös seurantatutkimus kertoi
kampanjan saavuttaneen oleellisimman: lähes
70 prosenttia kampanjan havainneista muutti suhtautumistaan metsien käyttöön myönteisemmäksi. Kevään kampanjan huomioarvo oli
suuri: puolet aikuisista suomalaisista huomasi sen ja suurimman huomioarvon kampanja
saavutti alle 30-vuotiaiden joukossa.
Syyskampanjassa viestit näkyivät reilun parin
viikon digitaalisilla mainosnäytöillä isoimpien
kaupunkien keskustoissa ja ostoskeskuksissa,
pääkaupunkiseudulla myös metroissa, sekä sosiaalisessa mediassa. Syyskampanjaa tukivat
lisäksi Metsien Suomen TV-mainokset, joita näytettiin koko vuoden 2021 ajan Discovery Channelin kanavilla. Syksyn kampanjan jälkeen tehdyn seurantatutkimuksen tulokset vahvistivat
kevään tuloksia. Suhtautuminen metsien käyttöön kehittyi vielä entistäkin myönteisempään
suuntaan: nyt peräti 74 prosenttia vastaajista
koki suhtautumisensa metsien käyttöön muuttuneen selvästi myönteisemmäksi.

4.6 Metsien Suomi
-viestintäkampanja
Metsien Suomi -hanke kertoi vuonna 2021 pohjoisten metsien vastuullisesta käytöstä, metsien
tuottamasta monipuolisesta hyvinvoinnista ja
metsistä saatavista tuotteista. Metsien Suomi
halusi viesteillään yllättää, herättää kiinnostusta
metsiin ja niiden käyttöön sekä lisätä metsien
vastuullisen, kestävän ja luonnon monimuotoisuuden huomioivan käytön hyväksyttävyyttä.
Vuoden aikana toteutettiin kaksi viestintäkampanjaa, joista laajempi sijoittui touko-kesäkuulle ja toinen, suppeampi, marras-joulukuun
vaihteeseen. Kohderyhmänä olivat kaikki yli
18-vuotiaat suomalaiset.

Metsien Suomen rahoittajina vuonna 2021 olivat Suomen Metsäsäätiön lisäksi Metsäteollisuus ry, MTK ry, Puunjalostusinsinöörit, Metsähallitus, MMM sekä Bioenergia ry.

Kevään kampanjassa, joka oli hankkeen kolmas, keskiössä oli monimuotoisuus ja luonnonhoito. Kampanjan viestit kertoivat esimerkein,
kuinka moninaista luonnonhoitotyötä suomalaisissa talousmetsistä tehdään monimuotoisuuden ja esimerkiksi uhanalaisten lajien turvaamiseksi. Syksyn kampanjan viestit puolestaan kertoivat, kuinka metsä tuo suomalaisille hyvinvointia, kotien lämpöä ja toimeentuloa.

4.7 forest.ﬁ-verkkolehti

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021

Metsäalan yhteinen forest.ﬁ-verkkolehden jutut vuonna 2021 kertoivat metsäalan näkökulman julkisessa keskustelussa esiin nouseviin aiheisiin, kuten ilmastonmuutos ja monimuotoisuus, biotalous ja innovaatiot. Sisältö julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi. Pääkohderyhmät ovat ulkomailla: julkaisu pyrkii
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tavoittamaan metsäalalle oleelliset vaikuttajat ja päättäjät Euroopassa. Verkkolehden sisältöä markkinointiin sosiaalisessa mediassa
Brysselissä. Kotimaassa julkaisu toimii muun
muassa metsätiedon lähteenä.

4

Uusi puu -hanke
Hankkeen tavoitteena on lisätä päättäjien ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta. Verkkosivut, somekanavat sekä Uusi puu -kilpailu ja
-näyttely kertovat konkreettisin esimerkein siitä,
millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on. Hanke osallistuu aktiivisesti päättäjä- ja
vaikuttajatapahtumiin sekä jaamme myös tietoa puupohjaisen biotalouden kasvunäkymistä.

4.8 Muita Metsäsäätiön rahoittamia
projekteja
PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi

Korona-epidemia vaikutti Uusi puu -kilpailun
toteutukseen. Kilpailuun ilmoittautui ennätykselliset 23 puupohjaista tuotetta ja ratkaisua.
Kansanedustajista ja metsäbiotalouden asiantuntijoista koostunut kymmenhenkinen tuomaristo työskenteli ja tapasi pääasiassa verkossa, samoin kilpailun kuusi ﬁnalistia ja voittajat
julistettiin verkkotapahtumissa. Myös ﬁnaalissa kilpailleiden tuotteiden pitchaukset toteutettiin videoina, koska fyysinen tapaaminen tuomariston kanssa ei ollut mahdollista. Tuomariston kommentit ja haastattelut videoitiin ja
julkaistiin vuoden aikana Uusi puun YouTube
-kanavalla.

Metsäsäätiö on monen vuoden ajan rahoittanut PEFC-sertiﬁoinnin markkinointia sekä Suomessa että ulkomailla. Kertomusvuonna Metsäsäätiö rahoitti PEFC UK ja PEFC Alankomaat
viestintäprojekteja. Molemmista maista saadun palautteen perusteella projektit ovat saavuttaneet tavoitteensa vaativilla Keski-Euroopan kuluttajamarkkinoilla.

FSC-Standardin viestintäkampanja
Marraskuussa 2021 Vastuullisen metsänhoidon
yhdistys (FSC Suomi) aloitti uudistuvan metsänhoidon standardin viestintämateriaalien suunnittelun Suomen Metsäsäätiön rahoituksella.
Hankkeessa viestitään standardin sisällöistä muun muassa videoin, some-postauksin ja
webinaarein erityisesti metsäammattilaisille.
Uusi FSC-metsänhoidon standardi astuu voimaan näillä näkymin kesän 2022 tienoilla.

Uusipuu -hankkeessa järjestettiin
marraskuussa yhdessä Metsien
Suomi -viestintäkampanjan
kanssa toimittajatapaaminen.
Kuva: Anna Kauppi, SMY
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Yrityskylä

Keväällä 2021 kuvattiin Uusi puu -ratkaisukuvauksia, joita hyödynnettiin osana Uusi puu -näyttelyjä ja -esittelyjä. Syyskuussa
hanke osallistui Kuntamarkkinoiden verkkotapahtumaan. Varsinainen fyysinen Uusi puu
-näyttelytoiminta alkoi vasta lokakuussa 2021
ja jatkui vilkkaana joulukuun alkuun.

Metsäala tuli vuonna 2021 tutuksi kuudesluokkalaisille ympäri Suomen jokaisesta Yrityskylä Alakoulusta löytyvän Metsänhoitoyhdistys
pienoisyrityksen kautta. Kylät uusiutuivat Helsinki-Vantaalla, Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa syksyllä 2021 ja uudessa Keski-Suomen Yrityskylässä Jyväskylässä ovet aukesivat
helmikuussa 2021. Tammikuussa 2022 avautuu
Hämeen Yrityskylä Lahteen. Metsänhoitoyhdistys tavoitti vuoden 2021 aikana 53 960 kuudesluokkalaista Yrityskylissä valtakunnallisesti.

Uusi puu -näyttely oli esillä Metsäpäivillä ja
Päättäjien Metsäakatemian 50. juhlakurssilla.
Marraskuun lopussa organisoitiin Metsien Suomi -hankkeen ja viestintätoimisto Manifeston
kanssa kaksipäiväinen pressitapahtuma, jossa vieraili noin 70 toimittajaa ja somevaikuttajaa. Uusi puu järjesti myös sidosryhmäiltatilaisuuden, johon kutsuttiin metsäbiotalousalan
toimittajia ja hankeyritysten edustajia ja heidän viiteryhmiensä edustajia.

Koronapandemia vaikutti Yrityskylien toimintaan vaihtelevasti alueittain vuonna 2021. Mikäli jokin koulu tai luokka ei koronarajoitusten
vuoksi kunnan päätöksellä pystynyt osallistumaan oppimisympäristössä Yrityskylä-päivään, he toteuttivat Yrityskylä-päivän koulussa eli digitaaliselle alustalle rakennetun Yrityskylä-päivän, joka toteutettiin opettajan johdolla koululla Yrityskylän vastuuohjaajien tuella.
Syyslukukauden alussa 2021 päästiin Yrityskylissä tehostetuin hygieniatoimin palaamaan
lähes normaaliin toimintaan. Syksyllä saatiin
todella kiittävää palautetta oppilailta ja opettajilta; koulun ulkopuolisessa oppimisympäristössä vierailua oli todella odotettu ja osattiin arvostaa.

Joulukuussa Uusi puu -näyttely oli esillä
Äänekosken kaupungintalolla, jossa järjestettiin historian ensimmäinen Kuntapäättäjien
Metsäakatemia yhteistyössä SMY:n vaikuttajaviestinnän kanssa.
Uusi puu -hankkeen päärahoittaja on Suomen
Metsäsäätiö ja mukana on yli 20 puupohjaisen biotuoteteollisuuden toimijaa. Hankkeen
ohjausryhmässä on pakkausalan ammattilaisia ja muita yhteistyötahoja sekä Metsäsäätiön
toimitusjohtaja.

Yrityskylä-oppimisympäristössä pääsee tutustumaan metsäalan ammatteihin. Kuva: Iiro Rautiainen

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021
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Yrityskylä Alakoulun toiminta on laajentunut
systemaattisesti ja vuoden 2022 alussa Yrityskylä Alakouluja on kymmenellä paikkakunnalla
ja toiminta tavoittaa yli 83 prosenttia kuudesluokkalaisista lukuvuosittain. Kaikki yli 210 sopimuskunnan kuudesluokkalaiset vierailevat
Yrityskylässä lukuvuoden aikana. Vuonna 2010
alkaneen toiminnan aikana yli 365 000 kuudesluokkalaista on suorittanut Yrityskylä Alakoulu
-oppimiskokonaisuuden. Suomen Metsäsäätiö
on ollut matkassa alusta asti.
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tavaksi innovatiiviseksi ja elämysvoimaiseksi
puurakennelmaksi.
Kävijätutkimuksissa SuperPUU-näyttely on
saanut yleisarvosanan 4,35 arviointiasteikolla
1–5. Se on yksi Heurekan kaikkien aikojen pidetyimmistä näyttelyistä, ja on lisännyt myönteisiä asenteita puun käyttöä ja puurakentamista
kohtaan sekä tietämystä puun monipuolisista
ominaisuuksista ja merkityksestä kestävässä
kehityksessä.
Toimintakertomuksen laadintavaiheessa olevan
tiedon mukaan SuperPUU -näyttely on avoinna tammikuuhun 2023 saakka. Metsäsäätiö
on ympäristöministeriön ohella näyttelyn toinen päärahoittaja.

4H-järjestöjen metsätapahtumat
Metsäsäätiö rahoitti vuonna 2021 4H-järjestöjen metsätapahtumien kuljetuksia. Näihin
tapahtumiin osallistuu normaalivuosina noin
30 000 lasta tai nuorta. Metsäammattilaisten
yhdessä koulujen kanssa järjestämät tapahtumat suuntautuivat metsäteollisuuden tuotantolaitoksille, hakkuu- ja istutuskohteille tai riistanhoitokohteelle. Tapahtumien merkitys on suuri
ja opettajilta sekä oppilailta saatu palaute tapahtumista on kiittävää. Tapahtumissa lapset
ja nuoret tutustuvat metsiin, metsien ja puun
käyttöön sekä metsäelinkeinoihin.

Tarinoita juurista
kahdeksanosainen TV-sarja
Tarinoita Juurista on monikanavainen, dokumentaarinen ja audiovisuaalinen teos, jonka
päähenkilöinä esiintyvät metsämiehet ja -naiset ja metsissä viihtyvät lapset. Jaksoissa lapsi
pääsee tutustumaan metsätyöntekijän päivään.
Tarinoita juurista tarinallistaa metsätyöntekijän työnkuvaa sekä sisältöä ja lisää sitä kautta
alan tunnettuutta ja ennen kaikkea vetovoimaa.

Vuonna 2021 4H-yhdistykset järjestivät apurahan avulla 200 metsätapahtumaa, joihin osallistui 10 797 lasta ja nuorta sekä 1 143 opettajaa. Kuljetusapurahoja käytettiin yhteensä
70 770 euroa eli yhden lapsen kuljettamiseen
käytettiin keskimäärin 6,55 euroa. Tapahtumien sekä tavoitettujen lasten ja nuorten lukumäärissä on ollut isoja vaihteluita viime vuosina (2020: 139 metsätapahtumaa / 7 740 2019:
215 metsätapahtumaa / 14.213 lasta ja nuorta).
Vaihteluiden syy on kevättalvella 2020 puhjennut globaali koronaepidemia, joka vaikutti toimintaan myös alkuvuonna 2021.

Projektin tavoitteena on korkea tuotantotaso ja
kohderyhmää, lapsia ja nuoria innostava 8 jaksoinen, visuaalinen metsäkokemus, joka onnistui sisällön näkökulmasta kiitettävästi. Hankkeessa on myös tuotettu sisältöä sosiaaliseen
mediaan. Aikataulu muuttui projektin edetessä
mm. Covid19 pandemian vuoksi, sekä kuvausaikataulun takia, kun ohjausryhmässä päätti,
että myös syksyjakso sopisi kokonaisuuteen.
Tarinoita Juurista kokonaisuus julkaistaan
MTV3 kanavalla alkuvuodesta 2022. Suomen
Metsäsäätiö rahoitti hanketta yhdessä Metsämiesten Säätiön kanssa.

SuperPUU-näyttely
Tiedekeskus Heurekassa kesäkuussa 2020
avautuneessa SuperPUU-näyttelyssä on
vieraillut vuoden 2021 loppuun mennessä
182 114 kävijää. Näyttelyn nimi on ruotsiksi
SuperTRÄ ja englanniksi Wild Wild Wood. Syksyllä 2021 käynnistettyyn arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun ideakilpailuun saatiin 36 ehdotusta Heurekan ulkonäyttelyalueelle toteut-

Punkaharjun tutkimuspuiston
metsäopastus
Punkaharjun metsäopastus -hanke on Punkaharjun tutkimuspuisto Metsämuseo Luston toiminnan kehittämisessä ja metsätiedosta viestimisen ytimessä. Metsäsäätiön rahoituksella
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luodaan museolle ja hankekumppaneille uutta toimintatapaa sekä lisätään metsäoppaiden avulla kesällä 2022 tietoisuutta Punkaharjun tutkimusmetsän alueesta ja siellä esillä olevista metsäbiotalouden näyteikkunatyön
sisällöistä. Tavoitteena on nuorisovaikuttaminen, tutkimustiedon yleistajuistaminen ja viestinnän aktivointi, metsäelinkeinotietouden lisääminen, metsäsuhdeajattelun syventäminen
sekä metsä- ja luontomatkailun edistäminen.
Haku metsäoppaaksi aloitettiin marraskuussa
2021 ja se on herättänyt hyvin mielenkiintoa.
Vaateena metsäoppaalle on metsäalan korkeakouluopinnot sekä riittävä metsätietopohja.

keänä ja nuoret kertoivat oppineensa etenkin
puiden hiilensidonnasta sekä kestävästi tuotetuista puupohjaisista materiaaleista. Hankkeen somekampanja tavoitti Instagram-feedissä lähes 180 000 katsojaa ja IG-storyssa lähes
27 000 katsojaa. Suomen Metsäsäätiö rahoitti
hanketta yhdessä Metsämiesten Säätiön kanssa.

Menestystä metsästä 2. tuotantokausi
Lumilautailija Roope Tonterin Menestystä Metsästä TV-sarjan 2. tuotantokauden tavoite oli
sarjassa kuvata mahdollisimman kattavasti
suomalaisen puun käyttöä ja sen monipuolisia
mahdollisuuksia. Viisijaksoinen sarja keräsi
AlfaTV:llä yhteensä yli 600 000 katsojaa. Toisen tuotantokauden sarja sai Kultainen Venla
yleisöäänestys 2021 ehdokkuuden.

Taskumetsä mobiilipeli
Metsäsäätiön merkittävällä tuella tuotetaan
Taskumetsä-mobiilipeliä, jossa pelaajat oppivat virtuaalisen metsän hoitoa. Pääasiassa alakoululaisille suunnatussa pelissä palautetaan mieleen, missä ja miten puuta tuotetaan ja mitä puusta tehdään. Peliin kuuluu
myös lajitunnistusta ja metsässä liikkumista.
Tekijätiimissä on sekä pelialan huippuja että
monipuolisesti metsäalan asiantuntijoita. Tiimi
löysi joulukuussa 2021 ratkaisun yhteen pelin
keskeisimmistä teknologisista haasteista eli
kuvatunnistukseen. Se toteutetaan konenäkösovelluksiin erikoistuneen kotimaisen yrityksen kanssa. Konenäkölaskenta perustuu konvoluutioneuroverkko-teknologiaan, joka mahdollistaa tunnistuksen jatkuvan kalibroinnin ja
siten tunnistustarkkuuden parantamisen lajikuvamassan kasvaessa. Ensimmäisen pelattavan proof-of-concept -version odotetaan valmistuvan kesällä 2022.

Opastuspalveluiden kehittäminen
Lappeenrannassa
Lappeenrannan Näkkiniemeen rakennettiin
syksyn 2021 aikana metsäteemainen retkeilykohde, missä esitellään metsäluonnon lisäksi
metsäelinkeinoja metsän omistamisesta, hoidosta ja korjuusta aina korkean teknologian
biometsätalouteen ja uusiin innovaatioihin asti.
Koulujen metsäaiheinen oppimisympäristö ja
turistien QR-koodeilla toteutettu metsäopastuskierros (suomeksi ja englanniksi) julkaistaan
maaliskuussa 2022 ja virtuaaliset opastukset
keväällä varsinaisten avajaisten yhteydessä.

ProFOREST utbildningsprojekt
för skogsbranschen
Utbildningsprojektet ProFOREST ordnade
under hösten 2021 totalt 75 timmar utbildning
fördelat på 11 olika kurser/ kurshelheter.
Totalt har 346 personer deltagit till kursdagar.
Majoriteten av kursdagarna faller under
temaområdet skogsvård men även, inom
ekonomi och förvaltning och bioekonomi
har utbildning ordnats. Utbildning har
riktats till såväl skogsägare, entreprenörer,
skogsserviceföretagare som fackmän. Projektet
är delﬁnansierad av Finlands Skogsstiftelse
och fortsätter till sommaren 2024.

It’s about taimi
It´s about taimi -koulukiertue muodostui yhdeksäsluokkalaisille suunnatuista vuorovaikutuksellisista etäoppitunneista, joissa pohdittiin metsien roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa
nuorten mahdollisuuksia kohdata ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita ratkaisukeskeisesti sekä lisätä nuorten mahdollisuuksia
tasapainoisen metsä- ja luontosuhteen rakentamiseen. Koulukiertueelle osallistui vuoden 2021 aikana yli 1 000 yhdeksäsluokkalaista. Palautteen perusteella aihetta pidettiin tär-
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Metsäsäätiön hallinto
5.1 Hallintoneuvosto
Metsäsäätiön hallintoneuvosto piti kertomusvuonna yhden kokouksen, vuosikokouksen,
28.4.2021 Koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokous jouduttiin järjestämään edellisvuoden tapaan etäkokouksena Zoom-yhteydellä.

Webinaarin otsikko oli ”Tietoiskuja Suomen
Metsäsäätiön hankkeista suomalaisen puun
puolesta”. Esitykset webinaarissa olivat:

Ennen varsinaista hallintoneuvoston kokousta pidettiin webinaari, jossa hallintoneuvoston
jäsenille ja sidosryhmien edustajille esiteltiin
Metsäsäätiön rahoittamia hankkeita. Webinaariin osallistui 73 henkilöä.

• Kuinka SuperPUU näyttely on koettu?

• Mistä löytyy puurakentamisen kasvun
lähteet?, professori, Asta Salmi, Vaasan
yliopisto
toimitusjohtaja Mikko Myllykoski,
tiedekeskus Heureka

• Minkälainen oppimisympäristö Tuupalan
puukoulu on? tutkimuspäällikkö Pekka
Kilpeläinen, Oulun yliopisto

Metsäsäätiön webinaarissa 21.4.2021
kerrottiin ajankohtaisista puun käyttöön
liittyvistä hankkeista

23

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021

5.2 Hallitus

Webinaarin jälkeen pidettiin hallintoneuvoston
kokous, johon osallistui 24 henkilöä ja edustettuina olivat kaikki Suomen Metsäsäätiön taustatahot. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin
Metsäsäätiön vuoden 2020 toimintakertomus,
tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös. Samoin
hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Hallintoneuvosto päätti säätiön hallituksen
kokoonpanon kokouksessaan seuraavasti:
JÄSEN
Myyjäpuolelta
Marko Mäki-Hakola
Jussi Kumpula
Mikko Tiirola

Valintojen jälkeen säätiön hallintoneuvoston
kokoonpano v. 2021 oli seuraava:
JÄSEN

Tuomo Marttila
Juha-Pekka Hannikainen
Asta Sarkki
Tuomas Hallenberg

Ostajien edustajat
Jari Suominen
Janne Kiiliäinen
Juha Laine
Tommi Sneck

Lea Jylhä
Heikki Kääriäinen
Esa Similä

Ostajapuolelta

VARAJÄSEN

Myyjien edustajat
Juha Marttila
Elina Saari
Jukka-Pekka Kataja
Juha S. Niemelä

VARAJÄSEN

Jorma Länsitalo
Erkki Metsola
Krista Kimmo
Pekka Kopra

Juha Jumppanen
Sauli Brander
Janne Partanen

Yrjö Perälä
Sami Oksa
Esa Ojala

Hallituksen puheenjohtajana toimi
kertomusvuonna Sauli Brander UPM:stä.
Varapuheenjohtajana toimi Juha Hakkarainen
MTK:sta 3.5.2021 saakka ja Marko MäkiHakola MTK:sta 3.5.2021 alkaen.
Hallituksen asiantuntijajäseninä vuonna 2021
toimivat METO - Metsäalan Asiantuntijat ry:n
puheenjohtaja Stefan Borgman sekä Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

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

Hallitus kokoontui vuonna 2021 kuusi kertaa.
Kaikki kokoukset järjestettiin koronaviruksen
aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi
etäyhteydellä. Hallituksen kokouksissa kerrattiin kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen keskeinen
sisältö ja pois lukien marraskuun kokous seurattiin taloustilannetta, keräysprosenttien kehittymistä ja keskusteltiin toimenpiteistä, joilla menekinedistämismaksukertymää saataisiin
nostettua. Lisäksi kokouksissa käytiin läpi rahoitettujen hankkeiden edistymistä.

Erkki Eteläaho
Simo Jaakkola
Johanna Hristov
Kari Palojärvi
Marko Rosqvist
Matti Ilveskoski

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi
valittiin MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
Varapuheenjohtajaksi valittiin johtaja
Jari Suominen Stora Ensosta.

Lukuun ottamatta marraskuun kokousta
(5/2021) toimitusjohtaja toimi hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä ja myös viestintäasiantuntija osallistui hallituksen kokouksiin.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin
hallituksen esityksestä Oy Tuokko Ltd,
KHT Terhi Latvala ja KHT Janne Elo, varalla
KHT Timo Tuokko ja KHT Mika Järvinen.

Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa päätettiin saapuneista apuraha-anomuksista sekä hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hallintoneuvostolle esitettäväksi. Tilintarkastaja KHT
Terhi Latvala Oy Tuokko Ltd:stä oli läsnä ko-
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kouksessa asiakohtien 1–4 ja 12 ajan, jolloin
käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, tase, toimintakertomus, kuultiin tilintarkastajan tilintarkastusraportti ja käsiteltiin Metsäsäätiön
sijoitustoiminnan periaatteiden päivittämistä.
Kyseisessä hallituksen kokouksessa päätettiin myös toimitusjohtajan kannustepalkkauksen toteutumisesta vuonna 2020.

5

Hallituksen neljännessä kokouksessa lokakuussa 2021 hallitus käsitteli vaikuttavuusarvioinnin kilpailutusta, mihin saatiin kaksi
tarjousta. Tarjousvertailun perusteella hallitus
päätti tilata vaikuttavuusarvion Gaia Consulting Oy:ltä. Hallitus käsitteli lokakuun kokouksessa myös syksyn 2021 Metsätutkan tuloksia Metsäsäätiön osalta sekä saapuneita apuraha-anomuksia.

Vuoden toisessa kokouksessaan hallitus järjestäytyi ja kertasi hallintoneuvoston kokouksen päätökset. Lisäksi toukokuun kokouksessa käsiteltiin apuraha-anomuksia ja hyväksyttiin Suomen Metsäsäätiön uudet sijoitustoiminnan periaatteet ja päätettiin aloittaa varainhoitajan kilpailutus.

Marraskuussa hallitus kokousti viidennen kerran
ilman toimitusjohtajan ja viestintäasiantuntijan
läsnäoloa ja teki päätöksiä toimitusjohtajan
tilanteesta Maa- ja metsätalousministeriön
Luonnonvaraosaston Metsä- ja bioenergiayksikön päällikön rekrytointiin liittyen.
Metsäsäätiön joulukuun kokouksessa 6/2021
käsiteltiin apuraha-anomuksia. Lisäksi johtaja
Marjaana Häkli Evli Pankki Oyj:stä esitteli Metsäsäätiön sijoitussalkun tuotto- ja vastuullisuuskehitystä ja loi katsauksen tulevaisuuden näkymiin. Varojen tuotto vuoden 2021 alusta oli
ollut 7,2 prosenttia (vuonna 2020 2,7 prosenttia ja vuonna 2019 10,7 prosenttia). Markkinanäkymien perusteella Häkli arvioi vuoden 2022
tuotto-odotukseksi 3–4 prosenttia.

Kolmannessa kokouksessaan elokuussa hallitus käsitteli varainhoidon kilpailutusta, mihin
tarjouksen jätti 13 instituutiovarainhoitajaa.
Kokonaisarvion perusteella Metsäsäätiö päätti jatkaa Evli Pankki Oyj:n kanssa täyden valtakirjan varainhoitosopimusta. Elokuun kokouksessa hallitus hyväksyi myös taloussäännön,
missä kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin viestintäasiantuntijan laatima kriisiviestintäsuunnitelma. Hallitus käsitteli kokouksessa myös saapuneita apuraha-anomuksia
ja päätti aloittaa kilpailutuksen vaikuttavuusarvioinnin tekemisestä.

Suomen Metsäsäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n
jäsen ja sitoutunut noudattamaan säätiön hyvää hallintoa, avointa tiedotusta ja kestävää
varojen käyttöä. Metsäsäätiön toimintakertomus, tiivistelmä sijoitustoiminnan periaatteista ja hallituksen myöntöpäätökset ovat nähtävillä Metsäsäätiön verkkosivuilta.
Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei
maksettu kokouspalkkioita.

5.3 Talous
Menekinedistämismaksuja tilitettiin säätiölle
yhteensä 1,89 miljoonaa euroa (vuonna 2020
1,47, vuonna 2019 1,70 ja vuonna 2018 1,82
miljoonaa euroa). Tärkeimmät syyt menekinedistämismaksukertymän myönteiselle kehitykselle olivat puukaupan voimakas vilkastuminen sekä metsäsäätiömaksuprosentin kasvu vuodesta 2020. Toimintavuoden päättyessä säätiöllä oli käyttöpääomaa (käyttörahasto) 1 935 124,09 euroa sekä peruspääomaa

Metsäsäätiön hallituksen kokouksissa
seurattiin tarkasti osallistumisprosenttien
kehitystä:
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5.4 Säätiön toimihenkilöt ja
tukipalvelut

33 637,58 euroa täysimääräisenä, sijoitettuna Evli Pankkiin, Evli likvidi -rahastoon tai
pankkitilillä. Säätiön vuoden 2021 ylijäämä oli
512 795,67 euroa (vuoden 2020 alijäämä oli
-310 120,67, vuoden 2019 ylijäämä 25 299,85
ja vuoden 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 Oyj:n likvidirahastossa.

Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtajan tehtäviä kertomusvuonna hoiti MMM MH Erno Järvinen ja viestintäasiantuntijana toimi MMM MH
Eetu Punkka. Toimitusjohtaja Erno Järvinen irtisanoi toimitusjohtajasopimuksensa 22.12.2021
ja ilmoitti siirtyvänsä 1.4.2022 alkaen Maa- ja
metsätalousministeriön Luonnonvaraosaston
Metsä- ja bioenergiayksikön päälliköksi.

Metsäsäätiö päivitti keväällä 2021 sijoitustoiminnan periaatteensa (LIITE 3) ja päivitettyjen periaatteiden mukaisesti järjesti tarjouskilpailun varainhoitajastaan 14 instituutiovarainhoitajan kesken. Täyden valtakirjan varainhoitajana kilpailutuksen jälkeen valittiin jatkamaan
Evli Pankki Oyj, joka on hoitanut Metsäsäätiön
sijoitusvarallisuutta vuodesta 2016 lähtien.

Metsäsäätiön toimisto on osoitteessa Salomonkatu 17 A, Helsinki. Toimistotila on vuokrattu Suomen luonnonvarain tutkimussäätiöltä.
Kirjanpito on ulkoistettu Balance-Team Oy:lle.
Metsäsäätiön arkistoa pidetään säätiön toimistossa. Metsäsäätiön apurahajärjestelmää ylläpitää Aspicore Oy. Metsäsäätiön hallitusportaali on myös Aspicore Oy:n toimittama.

Metsäsäätiön
sijoitustoiminnan
periaatteet
päivitettiin
keväällä 2021

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021
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5.5 Lähipiiritoimet ja -ohjeistus

Lähipiiritoimet kertomusvuonna 2021

Säätiölain mukaan lähipiiritoimista tulee raportoida toimintakertomuksessa. Metsäsäätiön
hallitus on pyrkinyt selvittämään kohtuullisin
keinoin lähipiiritoimet vuodelta 2021.

Hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja säätiön työntekijälle on annettu tavanomainen
joululahja.

5

Hallitus myönsi kertomusvuonna apurahoja
lähipiiriin kuuluville perustajatahoille tai muille
lähipiiriläisille yhteensä 27000 euroa. Toimitusjohtajan valtuuksilla myönnettävistä pienistä apurahoista myönnettiin apurahoja Metsähallituksen,
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n järjestämiin tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin. Näiden apurahojen yhteissumma oli 14 000 euroa. Lisäksi pieniä apurahoja myönnettiin koululaisten
metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin, jolloin anojana oli lähipiiriin kuuluva taustataho ja
tapahtuma järjestettiin yhdessä koulun kanssa.

Metsäsäätiön hallitus on sitouttanut säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtajan, työntekijät ja tilintarkastajat noudattamaan Metsäsäätiön lähipiiriohjetta. Kaikki mainitut ovat täyttäneet
lähipiiriselvityksen ja toimittaneet sen Metsäsäätiöön vuoden 2022 alussa koskien vuoden
2021 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.

Tilintarkastajalle maksettiin palkkio laskun
mukaan.
Suomen Metsäsäätiöllä ja Etämetsänomistajien Liitolla oli vuonna 2021 yhteistyösopimus.
Metsäsäätiön hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen ovat ko. liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

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

Metsäsäätiön tiedossa ei ole muita lähipiirin
kanssa tehtyjä taloudellisia toimia.

Suomen Metsäsäätiö ei ole antanut kenellekään
lähipiiriin kuuluvalle rahalainaa eikä säätiöllä
ole vastuita eikä vastuusitoumuksia kenenkään
lähipiiriin kuuluvan puolesta.
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Liitteet
Metsäsäätiön viestihierarkia
Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2021
Tiivistelmä Suomen Metsäsäätiön
sijoitustoiminnan periaatteista
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LIITE 1. Metsäsäätiön viestihierarkia

M

etsäsäätiön 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.

Ensisijaiset
esimerkit

tarjoat tietoa metsäalasta eri alojen päättäjille ja vaikuttajille.

takaat suomalaisen sertiﬁoidun puun aseman markkinoilla.

olet mukana tuottamassa tutkimustietoa metsäelinkeinon merkityksestä yhteiskunnassamme.

Metsäsäätiön viestinnän viestihierarkia

29

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021

LIITE 2. Metsäsäätiön rahoituspäätökset 2021
Kokous 21.12.2021

Metsäsäätiön hallituksen
myöntämät apurahat 2021

Suomen Metsäyhdistys ry: Metsäalan verkkolehti
forest.ﬁ. 25 000 euroa.

Hallituksen käsiteltäväksi jätettiin vuoden 2021
aikana yhteensä 48 (vuonna 2020 46) apurahaanomusta yhteismäärältään 3 755 526 euroa
(vuonna 2020 2 812 825 euroa). Hallitus teki 19
(vuonna 2020 16) myönteistä apurahapäätöstä
yhteismäärältään 1 513 200 (vuonna 2020
949 100 euroa).

Suomen Metsäyhdistys ry: Metsävisa, Nuorten
vaikuttajien metsäfoorumi ja metsäkasvatus
pääkaupunkiseudulla. 145 000 euroa.
Suomen Metsäyhdistys ry: Päättäjien Metsäakatemian toiminta vuonna 2022. 135 000 euroa.
Suomen Metsäyhdistys ry: Ruotsinkylän
metsäkoulu. 22 000 euroa.

Kokous 25.3.2021
Suomen Metsäyhdistys ry: Metsien Suomi
– metsäalan yhteisen viestintähankkeen
Metsäsäätiön rahoittamat osahankkeet vuonna
2021. 255 700 euroa.

Metsäviestintä Oy: Uusipuu-hanke vuonna 2022.
48 000 euroa.
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys:
Kestävä ja kilpailukykyinen liiketoiminta
puurakentamisessa. Viiden vuoden jatkohanke
nykyiselle professuurille. 100 000 euroa.

Kokous 3.5.2021
Talous ja nuoret TAT, Yrityskylä: Metsäalan
toiminnan näkyvyyden takaaminen
sekä toiminnan kehittäminen ja ylläpito
uuden Yrityskylä Alakoulu Hämeen
oppimisympäristössä. 9 000 euroa.

Suomen Metsäyhdistys ry: Metsien Suomi
– metsäalan yhteisen viestintähankkeen
Metsäsäätiön rahoittamat osahankkeet
vuonna 2022. 235 000 euroa.
Suomen 4H-liitto: 4H-järjestön Metsissä
Mahdollisuus metsätapahtumien
kuljetuskustannukset 2022. 80 000 euroa.

Kokous 30.8.2021
Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry: FSCStandardin viestintäkampanja. 33 500 euroa.

Talous ja nuoret TAT, Yrityskylä: Metsäalan
toiminnan näkyvyyden takaaminen sekä
toiminnan kehittäminen ja ylläpito yhdeksässä
Yrityskylä Alakouluoppimisympäristöissä
vuonna 2022. 81 000 euroa.

PEFC NL: PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi
Alankomaissa. 18 000 euroa.
Yrkesakademin i Österbotten: ProFOREST
utbildningsprojekt för skogsbranschen.
25 000 euroa.

Puuinfo Oy: Puurakentamisen edistäminen
kuntatasolla -hanke, kahden vuoden projekti.
60 000 euroa.

Länsi-Saimaan retkeily- ja matkailupalvelut
ry: Opastuspalveluiden ja koulujen oppimisympäristön kehittäminen Näkkiniemen metsäluontopolulle Lappeenrannassa. 18 000 euroa.

Toimitusjohtajan valtuuksilla
myönnetyt pienet apurahat
Lisäksi toimitusjohtajan valtuuksilla myönnettiin
82 259 euroa (v. 2020 39 122 euroa ja v. 2019
112 188 euroa) pieniä apurahoja pääosin
koululaisten metsätapahtumien kuljetuskustannuksiin, opiskelijoiden opintomatkoihin
ja metsäammattilaisten tapahtumiin.

Kokous 27.10.2021
PEFC UK: PEFC-sertiﬁoinnin markkinointi
Britanniassa. 21 000 euroa.
Black Mamba Agency Oy: Taskumetsä
mobiilipeli. 175 000 euroa.

Pieniä apurahoja myönnettiin vuoden 2021
aikana kaikkiaan 79 kappaletta, (vuonna 2020
42 kappaletta, vuonna 2019 138 kappaletta,
vuonna 2018 139 kappaletta).

Suomen Metsämuseo Lusto: Punkaharjun
tutkimuspuiston metsäopastus. 27 000 euroa.

Suomen Metsäsäätiön toimintakertomus 2021
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LIITE 3. Tiivistelmä Suomen Metsäsäätiön sijoitustoiminnan
periaatteista, hyväksytty hallituksen kokouksessa 3.5.2021

S

uomen Metsäsäätiön tarkoituksena on metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukeminen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistäminen
sekä Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen.

Suomen Metsäsäätiön tavoitteena on sijoittaa varat tavalla, joka antaa pitkällä aikavälillä vakaan
ja vähintään valitun vertailuindeksin suuruisen
tuoton kohtuullisella riskitasolla. Suomen Metsäsäätiön hallitus määrittää sijoitettavan summan
suuruuden.

Suomen Metsäsäätiön sijoitustoimintaa säätelee
säätiölaki, säätiön omat säännöt ja säätiön itse
sijoitustoiminnalleen asettamat määräykset, joita kokonaisuudessaan kutsutaan sijoitustoiminnan periaatteiksi. Sijoitustoiminnan periaatteissa määritellään mihin säätiö voi sijoittaa ja mitä asioita sijoituspäätöksiä tehtäessä on otettava huomioon.

Suomen Metsäsäätiön sijoitustoiminnan aikahorisontti on jatkuva. Sijoitustoiminnan aikahorisontti ohjaa sijoitustoiminnan riskitasoa ja määrittää sijoitustoiminnan periaatteisiin dokumentoidun perusallokaation.
Säätiön hallitus vahvistaa sijoitustoiminnan periaatteet, joiden perusteella säätiön sijoitussalkkua
hallinnoidaan. Säätiön toimitusjohtaja vastaa sijoitustoiminnan käytännön organisoinnista hallitukselta saamiensa valtuuksien perusteella.
Sijoitustoiminnan periaatteissa määritellyn perusallokaation muuttamisesta päättää hallitus.

Säätiölaki (8§) edellyttää, että säätiön varat on sijoitettu varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Suomen Metsäsäätiön sääntöjen (4§) mukaan säätiön omaisuus on sijoitettava suunnitelmallisesti säätiön sijoitusstrategian mukaisesti. Suomen
Metsäsäätiön sijoitustoiminnassa noudatetaan
myös Säätiöt ja rahastot ry:n julkaisuissa hyvää
hallintotapaa ja kestävää varainkäyttöä esitettyjä periaatteita, samoin kuin YK:n hyväksymiä
vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita (UN
Principles of Responsible Investments, UNPRI).

Metsäsäätiön valitsema varainhoitaja tekee päätökset yksittäisistä korko- ja osakerahastosijoituksista täysin itsenäisesti täydellä valtakirjalla.
Metsäsäätiö ei vaikuta näiden sijoitusten valintaan eikä niiden sisältöön.
Suomen Metsäsäätiö käyttää lähtökohtaisesti
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden
(UN’s Principles for Responsible Investment,
UNPRI) noudattamiseen sitoutuneita varainhoitajia. Metsäsäätiö haluaa olla tietoinen, kuinka
vastuullinen sijoittaminen toteutuu varainhoitajan prosesseissa sekä miten ympäristöön, sosiaaliseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat
(ESG-asiat) on vastuutettu ja miten näitä asioita
seurataan ja raportoidaan. Suomen Metsäsäätiön
käyttämiltä varainhoitajilta edellytetään säännöllistä ESG-raportointia.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa toimintansa pääsääntöisesti puukauppojen yhteydessä kerättävillä
vapaaehtoisilla menekinedistämismaksuilla. Pitkällä aikavälillä Suomen Metsäsäätiön toiminnan
rahoituksen kannalta tärkein tavoite onkin menekinedistämismaksukertymän kasvattaminen.
Suomen Metsäsäätiö voi myös vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Näin saatu
varallisuus liitetään käyttörahastoon.
Suomen Metsäsäätiö myöntää apurahoja ennakoitavissa olevan menekinedistämismaksukertymän
mukaisesti. Sijoitustoiminnan tarkoitus on varmistaa säätiön apurahatoiminta tilanteissa, joissa menekinedistämismaksukertymä tilapäisesti
syystä tai toisesta supistuu. Sijoitustoiminta on
pitkäjänteistä ja matalariskistä. Sijoitettujen varojen tulee kuitenkin olla likvidejä kohtuullisella
aikataululla. Säätiöllä pitää kaikissa olosuhteissa olla riittävä maksuvalmius.

Metsäsäätiön hallitus on hyväksynyt sijoitustoiminnan periaatteet 3.5.2021. Periaatteet ovat
voimassa toistaiseksi ja niitä käsitellään tarvittaessa hallituksen kokouksissa ja ainakin tilinpäätöskokouksen yhteydessä.
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Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
metsasaatio.ﬁ

