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Metsämiesten Säätiö

• Perustettu 1948, täysin itsenäinen, yleishyödyllinen,                                                          
apurahoja jakava säätiö

• Alkupääoma saatu 1940-luvun savottajätkiltä Metsätyömaiden muonitustoimiston lakkauttamisen 
myötä

• Säätiön historiavideo

• Sääntöjen mukainen tehtävä metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla toimivien 
ihmisten hyvinvoinnin edistäminen

• Apurahojen hakuaika vuosittain 1.12 - 31.1 
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https://www.youtube.com/watch?v=PUHqZNeRxxM


• Strategiassa vahva ihmisnäkökulma – Metsäosaaja 2030
• Apurahoja vuosittain 1,7 miljoonaa euroa
• 300 euron stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville                                                               

nuorille
• 500 euron stipendejä työyhteisön hyville tyypeille

• Varat apurahoihin ja muuhun toimintaan saadaan omasta                                        
sijoitustoiminnasta sekä lahjoituksista

• Viime vuosina 4 pienempää säätiötä sulautunut Metsämiesten Säätiöön

• Kolmen hengen organisaatio: kehityspäällikkö Veikko Iittainen, palvelupäällikkö Aija Järnstedt ja 
toimitusjohtaja Ilari Pirttilä

22.9.2021 Metsämiesten Säätiö 4



Seuraa Metsämiesten Säätiötä somessa

• Säätiön Twitter-tili

• Säätiön Facebook-tili

• Säätiön Instagram –tili

• Säätiön YouTube-kanava

Muista tilata Säätiön uutiskirje 
https://www.mmsaatio.fi/saatio/uutiskirje.html

#mmsaatio @mmsaatio
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Rahoitusstrategia

• 1) Osaaminen – Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen
Osaamisen ja alan koulutusjärjestelmien kehittäminen sekä muutoksen ymmärtäminen kasvattavat alan 
asiantuntijaresursseja

• 2) Hyvinvointi – Metsäosaajien hyvinvointi ja onnistumisen psykologia
Metsäalan osaajien työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden 
varaan. Tavoitteina ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat 
verkostot.

• 3) Verkostot
Metsäalalle syntyy jo olemassa olevien verkostojen lisäksi jatkuvasti uusia ihmisten, yritysten, toimialojen ja 
kansallisuuksien välisiä verkostoja, joissa toimiminen edellyttää uudenlaisia taitoja.
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• 4) Tunnettuus – Metsäalan tunnettuus ja vetovoima
Mielikuva metsäalasta. Metsäalan arvostuksen varmistaminen edellyttää alan ammattitaidon, tuotteiden, 
palvelujen ja toimintatapojen tekemistä tunnetuksi.

• 5) Metsäsuhde ja -kulttuuri
Metsäkulttuurihankkeissa yhdistyvät ihminen ja metsä. Metsäkulttuuri auttaa ymmärtämään alan nykytilaa ja 
lisää metsätyön arvostusta sekä alan ammattilaisten henkistä hyvinvointia.

• 6) Ennakointi - Metsäalan tulevaisuuden ymmärtäminen ja tekeminen
Ennakoimalla tulevaa ja vaikuttamalla siihen suomalainen metsäalan osaaminen säilyttää kansainvälisen 
edelläkävijän aseman.
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Esimerkkejä 2021 rahoituskohteista  

• 160 000 euroa (2015-2021 / 960 000 eur) / Metsäalan Johtamisakatemia /                                            
Kolme I-kurssia, kaksi II-kurssia sekä yksi lisäkurssi ja vaikuttajabrunssitilaisuus.

• 150 000 euroa / Metsämuseo Luston peruskorjaushanke tietyillä reunaehdoilla.
• 114 000 euroa (2019-2022 / 400 000 euroa) / Euroopan metsäinstituutin ja Etlan                  

tutkimushanke, joka käsittelee metsäalan rakenteellisia muutoksia sekä markkina- ja työllisyysnäkymiä vuoteen 
2040

• 75 000 euroa (2020-2022 / 225 000 euroa) / Luston metsäsuhdetyö Unesco-hakuun.
• 55 000 euroa (2019-2022 / 200 000 euroa) / kahteen metsäsuhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön.
• 40 000 euroa (2011-2021 / yli 1,5 milj. euroa) / Metsätalouden työhyvinvointiohjelma, metsahyvinvointi.fi 
• Lisäksi tuetaan vuosittain metsäalan opiskelijoiden kansainvälistymistä, Metsäopettajien Akatemiaa, 

metsäurheilua, Metsäkoulutus ry:n kautta osaamisen kehittymistä metsäalalla, nuorisoviestintää, 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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Metsämiesten Säätiön tuki opiskelijoille

• Painopistealueelta ”Verkosto – Verkostot” Säätiö tukee valtakunnallisia opiskelijajärjestöjä

• Painopistealueelta ”Verkostot – Opiskelijoiden matka-apurahat” Säätiö tukee lyhytkestoisia (alle 1 kk) 
ammatillisia opintomatkoja ulkomaille yksittäin tai ryhmissä

• Painopistealueelta ”Verkostot – Opiskelijoiden opintoapurahat” Säätiö tukee opintoja, työharjoitteluja, 
yms. pidempikestoista ulkomailla oppimista. Rahoitus sidotaan ulkomailla oloaikaan (joka tulee ilmetä 
hakemuksesta) ja matkakohteen etäisyyteen. Apurahan suuruus on keskimäärin 500-4 500 
euroa/henkilö
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• Painopistealueelta ”Osaaminen” Säätiö tukee rahoitusstrategiaansa toteuttavia graduja ja 
opinnäytetöitä. Mikäli opinnäytetyön aihe on rahoitusstrategian mukainen, on rahoituksen suuruus 
995 euroa/opinnäytetyö

• Opiskelijastipendit joiden arvo 300 € myönnetään oppilaitoksen tekemän hakemuksen perusteella

• Vuosina 2016-2020 Metsämiesten Säätiö on ollut tukemassa 706 metsäalan opiskelijan 
ulkomaanmatkaa

• Säätiölle voi tarjota ostettavaksi mainospaikkaa opiskelijahaalareista

23.9.2021 Metsämiesten Säätiö 10



23.9.2021 Metsämiesten Säätiö 11



Kasööri

• https://mmsaatio.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx

• Sähköinen apurahojen haku- ja hallintajärjestelmä

• Kirjautuminen pankkitunnuksilla

• Kasöörissä hoidetaan apurahan hakeminen, apurahasopimuksen tekeminen, raporttien ja tiedotteiden 
palauttaminen, omien tietojen ylläpito

• Apurahasopimus allekirjoitetaan sähköisesti
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Lahjoitusten keruu metsäalan hyväksi
• Metsämiesten Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun metsäalan 

hyväksi. 

• Lahjoitukset tulevat todelliseen tarpeeseen, sillä vuosittain iso osa 
Säätiön saamista hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää 
rahoittamatta. Hakupaine on vuosittain noin 4-5 miljoonaa euroa.

• Säätiön sijoitusomaisuuden keskimääräinen 6 % vuotuinen tuotto ei tuo 
riittävästi jaettavaa eikä tuoton kasvattaminen riskiä lisäämällä ole 
perusteltua. 

• Säätiö on sitoutunut käyttämään lahjoitukset lyhentämättömänä 
lahjoittajan tahdon mukaiseen kohteeseen heti seuraavassa 
apurahanjaossa, jossa lahjoitusta vastaava apurahahakemus tulee.

• Löytyvät aukikirjoitettuna kotisivuilta www.mmsaatio.fi/lahjoita
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Lisätietoa ja yhteydenotot

www.mmsaatio.fi

Palvelupäällikkö
Aija Järnstedt
0400882022
toimisto@mmsaatio.fi
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KIITOS!

www.mmsaatio.fi


