


Kehittämistyön tukijan puheenvuoro
Metsäkoulutuksen runtuviikon tulosseminaari

Onko metsäopetus metsässä?”

Säätytalo 3.10.2018



• 1948 perustettu yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö

• Täysin itsenäinen toimija

• Alkupääoma saatu Metsätyömaiden muonitustoimiston lakkauttamisesta

• Sääntöjen mukainen tehtävä metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten 

hyvinvoinnin edistäminen

• Kokonaistuki metsäalalle viime vuosina 1,6 milj. euroa / vuosi

• Varat apurahoihin ja muuhun toimintaan saadaan omasta sijoitustoiminnasta

• Viime vuosina 4 pienempää säätiötä sulautunut Metsämiesten Säätiöön 

• Säätiön sijoitussalkku seisoo neljällä jalalla:

• Pörssiosakkeet 39 %

• Metsät 28 %

• Asunto-osakkeet 13 %

• Korkosijoitukset yms. 9 %

• Muut 10 %

Metsämiesten Säätiö



Maksetut apurahat, eur
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Aikaisemmat

apurahat

Muu

Metsäkulttuuri

Viestintä

Hyvinvointi

Koulutus

Tutkimus

• Apurahoja jaettu tähän mennessä yli 42 milj. eur.

• Koulutus suurin painopistealue, mille kohdennettu viime vuosina keskimäärin 

540.000 euroa apurahoja vuodessa

*apurahamyöntö



• Tänä vuonna koulutuksen 484 000 euron apurahat jakautuivat seuraavasti:

• Opiskelijoiden matka-apurahat 29 000

• Oppimateriaalit 122 000

• Opintoapurahat (opiskelijoiden kansainvälistyminen) 75 000

• Muu (koulutuksen kehittäminen ja markkinointi) 259 000 

• Edellisestä 293 000 kanavoitui Metsäkoulutus ry:n kautta

• Metsäala on pieni koulutusala

 Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö elinehto

 Säätiö edellyttää kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden nimissä 

yhteistyötä

 Asiakkaille (opiskelija, työnantajat) ei riitä muutama hyvä opinahjo, 

koulutuksen on oltava laadukasta kautta linjan (=ei osaoptimointia)

 Metsäkoulutus ry

 Koulutuksen laadun ja soveltuvuuden kehittymistä on mitattava

 TTS Työtehoseura

Koulutuksen tukeminen



• 1.12.2018 - 31.1.2019

• Uusi strategia eli apurahat kohdennetaan uudella tavalla

• Strategian julkistus 19.11.2018 Säätiön juhlistaessa merkkipäiväänsä

• Metsäkoulutus ry:n järjestämä metsäalan koulutuksen kehittämisen 

hankeideahaku 1.-31.10.2018 parhaillaan käynnissä

Seuraava apurahojen haku

Suomessa on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. 

Metsien kestävässä käytössä olemme maailman huippuja. 

Sama johtoasema on oltava tavoitteena ihmisten osaltakin. 

Siksi Säätiö on johdonmukaisesti suunnannut voimavaroja 

koulutuksen, osaamisen ja johtamisen kehittämiseen.



Lisätietoa www.mmsaatio.fi


