
Metsätestamentti – uusi mahdollisuus 
metsäalalle 

27.1. ja 2.2.2021



Webinaarin sisältö

Tilaisuus alkaa

• Toimintaohjeet, Veikko Iittainen, 

kehityspäällikkö 

• Työtä ja tuloksia metsäalan hyväksi, 

Aija Järnstedt, palvelupäällikkö

• Uusia avauksia metsänomistajien 

palveluun, Veikko

• Lupaukset lahjoittajalle, Aija 

• Loppupuheenvuoro, Veikko

Tilaisuus päättyy
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Toimintaohjeet

• Pidetään mikrofonit mykistettyinä ja kamerat kiinni

• Esitetään kysymykset kirjallisina chatin kautta

• Kysymyksiin vastataan kunkin esityksen lopussa ja loppukeskustelussa

• Tallenne, esitykset, kysymykset ja vastaukset tulevat Säätiön Webinaarit-sivulle: linkki

• Jos sinulle ei tule vielä Metsämiesten Säätiön uutiskirjettä, niin tilaa täältä:

https://www.mmsaatio.fi/saatio/uutiskirje.html
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Työtä ja tuloksia metsäalan hyväksi
Aija Järnstedt



Aija Järnstedt
Palvelupäällikkö

Vuokra-asunnot

Valmistuvien opiskelijoiden 
stipendit

Taloushallinto
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Metsämiesten Säätiö

• Perustettu 1948, täysin itsenäinen, yleishyödyllinen,                                                          

apurahoja jakava säätiö

• Alkupääoma – 1 milj. eur - saatu Metsätyömaiden 

muonitustoimiston lakkauttamisesta

• Sääntöjen mukainen tehtävä metsäalan 

kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla 

toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen

• Strategiassa vahva ihmisnäkökulma – Metsäosaaja 

2030

• Apurahoja vuosittain 1,6 miljoonaa euroa

• Varat apurahoihin ja muuhun toimintaan saadaan 

omasta sijoitustoiminnasta sekä lahjoituksista
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Esimerkkejä rahoituskohteista 1/2

• Apurahojen lisäksi jaamme stipendejä noin 50.000 eur vuosittain:

- 300 euron stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville                                                               

nuorille

- 500 euron stipendejä työyhteisön hyville tyypeille

• Metsätalouden työhyvinvointiohjelma 2011-2020 / 1.500.000 eur         

www.metsahyvinvointi.fi

• Metsäalan Johtamisakatemia 2015-2020 / 800.000 eur ihmisjohtamisen                   

kehittämiseksi metsäalalla.

• Tulevaisuustutkimus 2019-2022 / 400 000 euroa / Efin ja Etlan tutkimushanke, 

joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja 

työllisyysnäkymiä vuoteen 2040

• Metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymiseen vuosittain 100.000 euroa: 

kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja.
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Esimerkkejä rahoituskohteista 2/2

• Metsäsuhteiden Suomi 2035 –hanke 2020-2022 / 225 000 euroa 

suomalaisen metsäsuhteen saamiseksi UNESCOn aineettomien arvojen 

listalle

• Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke 

2019-2022 / 200 000 euroa käsittäen väitöskirjatyöt 

metsäammattilaisten ja metsänomistajien metsäsuhteesta

• Metsäopettajien Akatemia 2019-2020 / 106 000 euroa metsäalan 

opettajien pedagogisten  taitojen kehittämiseksi

• Metsäkoulutus ry:n kautta rahoitetaan koulutuksen kehittämistä sekä                          

markkinointia. Lisäksi tuetaan pienemmillä summilla metsäalan 

opiskelijajärjestöjen toimintaa, 4H:n toimintaa, Suomen Partion 

metsäalan tunnettuutta lisääviä hankkeita, jne …

• Apurahansaajat julkistetaan nettisivuilla vuosittain apurahojen 

päätöspäivänä 13.3. ja ovat siellä nähtävissä 10 v aikaikkunassa 

taaksepäin.
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Uusia avauksia metsänomistajien 
palveluun 

Veikko Iittainen
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Veikko Iittainen
Kehityspäällikkö

Viestintä ja markkinointi

Lahjoitukset

Työyhteisön Hyvä Tyyppi -
stipendit
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Lahjoituksilla työtä metsäalan hyväksi

• Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun metsäalan hyväksi, sillä 

vuosittain iso osa Säätiön saamista hyvistä ja kannatettavista 

apurahahakemuksista jää rahoittamatta. 

• Säätiön sijoitusomaisuuden keskimääräinen 6 % vuotuinen tuotto ei 

tuo riittävästi jaettavaa eikä tuoton kasvattaminen riskiä lisäämällä 

ole perusteltua. 

• Olemme esittäneet avoimen toivomuksen, että kaikki metsäalan 

arvoketjussa mukana olevat tahot metsänomistajista lähtien olisivat 

yhteisessä ponnistuksessa mukana sanansaattajina, asian esittäjinä 

ja lahjoittajina. 

• Kaikki lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä lahjoittajan 

toivomaan kohteeseen metsäalalla.

• Olemme ottaneet metsäalan hyväksi käyttöön käyttöön useita 

lahjoitustapoja, mm. Metsätestamentti, sekä niiden markkinointiin 

Keskustelun avauskannusteen sekä Lahjoittajagallerian.
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Metsätestamentti esiteltävissä nettisivujen avulla

• Jatkuvuutta metsien hoitoon oman osuuden päättyessä – Metsätestamentti

- Mikäli metsänomistajalla ei ole työlleen jatkajaa, metsänhoidosta motivoitunutta 
jälkipolvea tai perillisiä, on mahdollista lahjoittaa metsäomaisuus tai osa siitä 
Metsämiesten Säätiölle. 

- Lahjoitus voi tapahtua jo elinaikana tai sen jälkeen testamenttina.

• https://www.mmsaatio.fi/lahjoita/metsatestamentti.html
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Keskustelun avauskannuste

• Metsäammattilaisen keskustelun avaus on tärkeää työtä metsäalan hyväksi. 

• Lahjoitukseen johtavasta keskustelun avauksesta saa palkkion. 

• Vähintään 10 000 euron toteutuneesta lahjoituksesta se on:

› joko organisaatiolle 3 % lahjoituksen arvosta

› tai sanansaattajan työhyvinvointia lisäävään toimintaan 500 euroa 
työporukan/tiimin kanssa. 

• Työhyvinvointia lisäävä toiminta voi olla esimerkiksi hieronnassa käynti ja
ruokailu, kylpylä ja illallinen, urheilu-/kulttuuritapahtuma tai ohjattu erä- tai 
liikuntapalvelu.

• https://www.mmsaatio.fi/lahjoita/keskustelun-avauskannuste.html
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Lahjoittajagalleria

• Metsäalan tulevaisuuden rakentajat -lahjoittajagalleriaan Metsämiesten Säätiö kutsuu ja 
julkaisee henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat lahjoittaneet Säätiölle apurahojen 
jakoon vähintään 10 000 euroa tai vastaavasti kiinteää omaisuutta, vaikkapa metsätilan. 

• Lahjoitus ohjataan lyhentämättömänä lahjoittajan kanssa sovittuun kohteeseen 
metsäalalla.

• https://www.mmsaatio.fi/lahjoita/lahjoittajagalleria.html
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Muita lahjoitustapoja

• Kertalahjoitus

• Muistokeräys

• Merkkipäiväkeräys 

• Joululahja

https://www.mmsaatio.fi/lahjoita/metsaalan-hyvaksi.html
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Lupaukset lahjoittajalle
Aija Järnstedt
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Aija Järnstedt
Palvelupäällikkö

Vuokra-asunnot

Valmistuvien opiskelijoiden 
stipendit

Taloushallinto
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Lupaukset lahjoittajalle

• Lahjoitus lyhentämättömänä lahjoittajan toivomaan kohteeseen 

metsäalalla. 

• Kuunnellaan herkällä korvalla lahjoittajan toiveet 

metsäomaisuuden hoidon ja kumppanin suhteen. 

• Lahjoittaja päättää lahjoituksen julkisuudesta sekä siitä, missä 

määrin häntä tuodaan julkisuudessa esille. 

• Jatketaan metsien taloudellista hoitoa lahjoittajalle tutun 

kumppanin kanssa asiakassuhde säilyttäen. 

• Jos lahjoittaja haluaa metsänsä kokonaan suojeltaviksi, oikea 

lahjoituskohde emme ole me vaan vaikkapa Luonnonperintösäätiö.

• https://www.mmsaatio.fi/lahjoita/lupaukset-lahjoittajalle.html
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Loppupuheenvuoro ja keskustelu 
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Muista nämä

• Tunnista asiakkaistasi sopivat henkilöt, joille 

Metsätestamentti olisi hyvä ratkaisu

• Esitykset ja tallenteet löytyvät Metsämiesten 

Säätiön nettisivuilta, niiden avulla voit esitellä 

asiat

• Tilaa uutiskirje ja pysy ajan tasalla uusista 

avauksista

• Metsämiesten Säätiö nykyaikaistaa jätkien 

perinnön uusiksi toimintatavoiksi

• Ole sinäkin mukana metsäalan tulevaisuuden 

ja hyvinvoinnin turvaamisessa

• Voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä 

keneen tahansa meistä

• Video
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Kiitos Säätiön ja koko metsäalan 
puolesta!

Lisätietoa lahjoituksista metsäalan hyväksi 
www.mmsaatio.fi


