
 

Kenelle? 

 Valtuutetuille 
 Hallituksen 

jäsenille 
 Toiminnan- 

johtajalle ja 
toimihenkilöille 

Hyvän Hallinnon opas on tarkoitettu metsänhoitoyhdistyksille käyttöön ja kulutettavaksi. 

Se antaa yhdistykselle hyvät mahdollisuudet suoriutua aiempaa paremmin kaikessa toiminnassa 
sekä jäsentensä palvelemisessa. 

Hyvän Hallinnon opas sisältää suosituksia, mutta ei pakotteita. Jatkossa yhdistys voi kehittää 
omaa toimintaansa suositusten tukemana.  

Seuraamalla näitä askeleita yhdistys voi sujuvasti saada käyttöön Hyvän Hallinnon mukaiset 
toimintatavat. 

Näin yhdistyksesi saa  
Hyvän Hallinnon käytäntöön 

Kevät 2016 

Metsänhoitoyhdistys 

Hyvä Hallinto osaksi metsänhoitoyhdistyksen arjen työtä 
 

Vaalit tulossa – mitä sitä ennen? 
Metsänhoitoyhdistys, jossa ymmärretään vaalien todellinen merkitys ja tärkeys yhdistykselle, on muita yhdistyksiä 
vetovoimaisempi, osaavampi ja kiinnostavampi.  

Vaalien kautta yhdistys saa toimintaansa valtuutetut ja edelleen suurimman osan hallituksen jäsenistä. Kun vaaleihin 
panostetaan, sopivia ehdokkaita löytyy helpommin. 
 

 

 

3. Vaalien järjestäminen  

Yhdistykset ovat saaneet alkuvuodesta 

ohjeistuksen vaalien järjestämistä varten. Osa 

ohjeista perustuu suoraan lainsäädäntöön. 

Vaalit järjestetään loka-marraskuussa. 

2. Vaalimarkkinointi (toukokuu->) 

Valtuutettujen sekä hallituksen jäsenten yksi 

tärkeimmistä tehtävistä on panostaa 

vaalimarkkinointiin, jonka tavoitteena on saada 

osaavat ja asiasta kiinnostuneet jäsenet 

valtuustoon ja edelleen hallitukseen. 

 

1. Vaalitoimikunnan perustaminen (toukokuu) 

Valtuusto valitsee jäsenet vaalitoimikuntaan, jonka 

tehtävänä on järjestää vaalit ja ääntenlaskenta. 

 



sivu 2 

”Kaikessa ei voi olla paras, mutta 

kaikessa voi olla huonoin” 

(Peter Drucker) 

Valtuuston tehtävät 

 

1. Sääntömuutosten valmistelu ja 
hyväksyminen 

Jotkin suositukset saattavat vaatia 

yhdistyksen sääntöjen muuttamista. Tämä 

kannattaa ottaa asialistalle mahdollisimman 

nopeasti, koska sääntöjen muuttamiseen 

kuluu aikaa. 

2. Nimitystoimikunnan valitseminen 

Uusi (tai vanha) nimitystoimikunta aloittaa 

uuden hallituksen jäsenten valitsemisen 

uusien ohjeiden mukaisesti. 

3. Uuden hallituksen valitseminen 

Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa 

valtuustolle, joka nimeää hallituksen. Uusi 

hallitus aloittaa vuodenvaihteessa. Tästä 

eteenpäin hallituksessa toteutetaan 

erovuoroisuusmenettelyä, mikäli valtuusto 

niin päättää ja tarvittava sääntömuutos 

tehdään. 

4. Riippumattomien ja esteellisten 

jäsenten/henkilöiden kirjaaminen 

Yhdistyksessäsi on oltava listattuna 

riippumattomat ja esteelliset henkilöt/jäsenet 

ja tiedot tulee päivittää vuosittain. 

Vaalien jälkeen – mitä ennen vuodenvaihdetta? 

  

 

Hallituksen tehtävät 

 

5. Strategioiden tarkistaminen ja tarvittaessa 

muuttaminen / Strategian suunnittelu- ja seurantamallin 

luominen 

Hallituksen tulee tarkistaa yhdistyksessä olemassa olevien 

strategioiden ajankohtaisuus ja tehdä tarvittavat muutokset. 

Jatkossa strategioita kehitetään jatkuvasti. 

Hallituksen tulee myös laatia kirjallinen Strategian 

suunnittelu- ja seurantamalli. 

6. Luottamus- ja toimihenkilöiden kirjalliset toimenkuvat 

Hallituksen tehtävänä on laatia kirjalliset toimenkuvat, joissa 

kuvataan luottamus- ja toimihenkilöiden vastuut ja valtuudet 

yhdistyksen toiminnassa.  Selkeät toimenkuvat tukevat 

osaltaan organisaation ja työyhteisön hyvinvointia. 

7. Jäsensuhdetta vahvistava toimintaohjelma 

Hallituksen tulee laatia yhdistykselle sen jäsensuhdetta 

vahvistava toimintaohjelma. 

 



Kvartaaleittain 

tai useammin 

1. Talousraportointi 

2. Strategian seuranta 

 

Kerran vuodessa 

1. Riippumattomien ja esteellisten henkilöiden 

tietojen päivittäminen 

2. Hallitustyöskentelyn arviointi 

(1. kerran kahden vuoden kuluttua, eli 2018) 

3. Hallituksen kokous, jossa käsitellään vain 

strategioita 

4. Palkkiojärjestelmän arviointi ja kehittäminen 

 

 

1) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatiminen 

Hallitus laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

tilikauden päätyttyä. 

 mahdollisen vuosikertomuksen laatiminen 

 

2) Strategisten linjausten päivittäminen 

Mikäli hallituksella on tarvetta muuttaa yhdistyksen 

strategisia linjauksia, parasta on tehdä se tässä 

vaiheessa vuotta. 

 riskikartoituksen toteutus & 

riskienhallintasuunnitelman laatiminen 

 mahdollisen osallistamissuunnitelman laadinta 

 

 

 

 

Vuodenvaihteen aikoihin 

 
 

3) Toimintasuunnitelman ja budjetin 

luominen 

 

Hallitus hyväksyy seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelman ja budjetin joulukuun aikana.  

 strategisten teemojen ja projektien valinta 

seuraavalle vuodelle 

 yhdistyksen kehittämistavoitteet 

 muutokset jäsensuhdetta vahvistavaan 

toimintaohjelmaan 

 koulutus- & kehityssuunnitelma 

 markkinointi- & viestintäsuunnitelma 

 

4) Hallitustyöskentelyä helpottavat 

toimenpiteet 

Hallituksen on sujuvampi ja mukavampi toimia, kun 

seuraavat asiat käsitellään mahdollisimman nopeasti 

vuoden alussa: 

 hallituksen työjärjestyksen, pelisääntöjen 

ja mahdollisen vuosikellon laadinta 

 hallitusten kokousajankohdat ja teemat 

mahdollisimman pitkälle 

 

sivu 3 Mitä sitten jatkossa? 


