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ALKUSANAT
Suomalaisten metsänhoitoyhdistysten koko toimintaperusta on mullistunut vuoden 2015 alusta. Automaattijäsenyyteen pohjautuneen toiminnan tilalla on nyt vapaaehtoisjäsenyyteen nojaava yhdistys, jolla on yhteiskunnallisten ja edunvalvonnallisten tehtävien lisäksi entistä selkeämpi rooli liiketoiminnan harjoittajana.
Metsänhoitoyhdistysten toiminnan perimmäinen tarkoitus on palvella metsänomistajajäseniä ja heidän
metsätalouttaan. Menestyminen uudessa toimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa on aiempaa vaativampaa. Uusi tilanne edellyttää kaikilta enemmän osaamista ja keskinäistä yhteistyötä.
Nyt on pystyttävä niin edunvalvonnassa kuin liiketoiminnassa muun muassa:
✿ ymmärtämään ja ennakoimaan metsänomistajien tarpeet
✿ konkretisoimaan yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja jäsenyyden hyödyt
✿ arvioimaan paremmin omaa tilannetta ja liiketoiminnallista asemaa suhteessa kilpailijoihin
✿ suunnittelemaan toiminnan tavoitteita pidemmällä, yli valtuustokauden ylittävällä periodilla
✿ päättämään asioista ja viemään ne käytäntöön nopeammin, syvällisemmin ja riskit halliten
✿ seuraamaan oman toiminnan tuloksia ja tekemään niiden pohjalta johtopäätöksiä ketterämmin
✿ kirkastamaan metsänhoitoyhdistyksen eri toimielinten roolitusta ja vastuusuhteita
✿ uudistamaan toimintatapoja läpinäkyvämmiksi, sujuvammiksi ja hyvinvointia edistävämmiksi
✿ viestimään avoimemmin ja niin, että jäsenten joukkovoima saadaan toimimaan yksityisen
metsänomistuksen hyväksi
Metsänhoitoyhdistyksen kannalta nyt ei ole kyse vain uusista vaatimuksista vaan erityisesti hienoista
mahdollisuuksista, joita tarjoutuu eri suunnista: yhdistyksestä kiinnostuneilta jäseniltä, uutta hakevilta
asiakkailta, liiketoiminnassa kisaavilta kilpailijoilta ja puun liikkumista odottavalta yhteiskunnalta. Uudet
mahdollisuudet kyetään hyödyntämään, jos on osaava henkilöstö sekä sen tukena taitavasti toimiva jäsenhallinto.
Hyvä hallinto ei tarkoita jotain seinälle kiinnitettävää paperia tai byrokraattista hierarkiaa. Hyvällä hallinnolla metsänhoitoyhdistys pystyy suoriutumaan aiempaa paremmin kaikessa toiminnassaan ja erityisesti
tärkeimmässä tehtävässään: jäsentensä palvelemisessa.
Pellervo-Instituutti Oy:n PI-johtamiskoulu on Metsämiesten Säätiön apurahan tukemana rakentanut metsänhoitoyhdistysten avuksi tämän Hyvän Hallinnon oppaan, jonka toivomme kuluvan ja kehittyvän käyttäjien eli metsänhoitoyhdistysten luottamus- ja toimihenkilöiden arjen työssä. Suosituksemme ovat ohjeellisia
ja antavat mahdollisuuden suunnitella ja ottaa käyttöön vaikka vielä parempia toimintatapoja.
Oppaan on kirjoittanut MMM Tiia Suominen ja sen työstämiseen on osallistunut työryhmä jäseninään
Marja Kalpio, MHYP Oy, Markku Vaario, MHY Etelä-Karjala ja Juha Hakkarainen, MTK ry. Lisäksi oppaan
valmistumista ovat kommenteillaan ja ideoillaan edistäneet Kari Huhtala, Annukka Kimmo, Ilkka Köntti,
Lasse Lahtinen, Marko Mäki-Hakola sekä Matti Sojakka.
Olemme pyrkineet kirjoittamaan ohjeistuksen niin, että tärkeimmät suositukset on ensin kiteytetty lyhyeksi
ydinohjeeksi. Sen pohjalta on ydinohjeen perässä vähän pitempi tekstilaatikko, johon sähköisessä versiossa
pääset helposti klikkaamalla ydinohjetta sisällysluettelossa. Klikkaamalla sivun yläpalkkia pääset takaisin
sisällysluetteloon.
Jukka Suvitie, toimitusjohtaja, PI-johtamiskoulu
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MITÄ HYÖTYÄ HYVÄSTÄ HALLINNOSTA
ON METSÄNHOITOYHDISTYKSELLESI?
Mitä on Hyvä Hallinto?
Englanninkielinen termi Corporate Governance nousi esille ensimmäisen kerran 1930-luvulla. Se määriteltiin tarkemmin vasta 1990-luvun alussa Iso-Britanniassa: ”Corporate governance on järjestelmä, jolla yhtiöitä johdetaan ja valvotaan”. Sille ei ole kyetty määrittelemään tarkempaa sisältöä, vaikka termi sinällään on jo vakiintunut käytössä. Termille ei myöskään ole
vain yhtä suomenkielistä käännöstä, vaan käytössä on useampia rinnakkaisia termejä – kuten
yrityksen hallinto, hyvä hallinto, hyvä hallintotapa, yrityksen hallinnointi, yrityksen hallintakulttuuri ja yrityksen ohjaus. (Hirvonen & co. 2003) Tässä ohjeessa käytetään termiä Hyvä
hallinto, jotta se olisi mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen.

Miten Hyvää Hallintoa voidaan hyödyntää metsänhoitoyhdistyksessä?

Suomessa on 78 metsänhoitoyhdistystä (tilanne huhtikuussa 2016), joiden kokojakauma, toiminta sekä perinteet vaihtelevat. Laissa on määritelty peruspilarit yhdistysten toiminnalle,
muutoin kukin yhdistys on voinut valita itselleen parhaat toimintamallit. Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää metsänhoitoyhdistysten hallintoa antamalla suosituksia toimintaohjeiksi. Suositukset ovat yhdistyksen johtamisen tueksi tarkoitettuja – ne eivät ole vaatimuksia tai pakottavia toimintatapoja. Jotkut suosituksista ovat luonteeltaan tai sisällöltään sellaisia, että niiden käyttöön otto edellyttää yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja sääntömuutoksen hyväksyttämistä keskusliitossa.
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Hyvä hallinto on joukko mekanismeja, joilla yhdistyksen jäsenten tahto ohjataan päätöksiksi ja toiminnaksi ja jotka linjaavat yhdistyksen johtamista. Tarkoitus on tuottaa yhdistyksen jäsenille heidän odottamiaan hyötyjä, varmistaa yhdistyksen pitkän aikavälin elinvoima
sekä vahvistaa metsänhoitoyhdistyksen identiteettiä: ”mistä meidän mhy tunnetaan, missä me
olemme vahvoja jne.”
Jäsenten suuren lukumäärän takia jäsenten tahto ei itsestään kanavoidu tekemiseksi. Se
edellyttää metsänhoitoyhdistyksen hallinnolta tarkoituksenmukaista rakennetta, jäsenymmärrystä sekä hyvää johtamista, jota erityisesti yhdistyksen hallitus linjaa, valvoo ja tukee.
Hyvä hallinto tarkoittaa myös sitä, että viestintäketju jäsenten, valtuuston, hallituksen ja toimivan johdon välillä toimii kaikkiin suuntiin. Hyvä hallinto korostuu muutosvaiheessa, jossa
kaikki metsänhoitoyhdistykset nyt ovat. Tutkimukset osoittavat, että hyvin toimiva hallinto ja
erityisesti tehtävässään pätevä hallitus vaikuttavat myönteisesti organisaation suorituskykyyn.
Ohjeen avulla metsänhoitoyhdistyksillä on paremmat mahdollisuudet kehittää muun muassa:
• yhdistyksen johtamista ja hallintoa sekä motivoimista ja sitoutumista
• valvontaa ja seurantaa; arvioimista, kehittämistä ja raportointia
• palveluja ja koulutuksia
• jäsenetujen tarjontaa
• viestintää ja markkinointia, myyntiä

Mikä on metsänhoitoyhdistys?

Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteisö, jonka tarkoituksena on:
• edistää
o		 jäsentensä harjoittaman metsätalouden kannattavuutta
o		 jäsentensä metsätaloudelle asettamien muiden tavoitteiden toteutumista
o		 taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä
• valvoa jäsentensä etua
(Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetuin lain muuttamisesta 1090/2013, 1§)

Mitä tehtäviä metsänhoitoyhdistyksillä on?

Metsänhoitoyhdistys tarjoaa jäsenilleen metsätalouden harjoittamiseen liittyviä palveluja, jotka sen tulee määritellä yhdistyksen säännöissä. Yhdistys voi tarjota näitä palveluja alueensa
muillekin metsänomistajille, kunhan kyseinen toiminta ei vähennä yhdistyksen jäsenten mahdollisuutta saada palvelua. Laki ei velvoita yhdistystä tarjoamaan palveluja tasapuolisesti tai
samalla hinnalla kaikille metsänomistajille.
Merkittävimmät metsänhoitoyhdistyksen tehtävät (kokonaisuudessaan liitteessä 1):
1.	edunvalvonta
2.	 puukaupan palvelut
3.	metsänhoitopalvelut

4.	 koulutus-, suunnittelu- ja muut asiantuntijapalvelut

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys

Metsänhoitoyhdistyslain (534/98, 2§ ja 6§) mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä
metsänomistaja, joka on ”luonnollinen henkilö tai tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu yhtymä, yhteisö tai yhteisetuus”, ja joka kalenterivuoden alussa omistaa metsää tai siihen pysyvän hallintaoikeuden. Jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisomistustilanteissa kaikki yhteisomistajat ja yhteismetsän osalta yksittäinen osakas. Myös puolisot, joilla on yhteisomistuksessa tai
yhteishallinnassa metsää, voidaan yhdessä hyväksyä jäseneksi. Näissä tapauksissa jäseniksi hyväksytyt henkilöt eivät saa erillistä äänioikeutta, jos he eivät omista metsää itse erikseen. Kan-
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natusjäsenyys ilman äänioikeutta voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka ei omista metsää. Metsänhoitoyhdistyksen kunniajäseneksi hallitus voi
kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenistä on oltava jäsenluettelo, johon tulee merkitä jäsenen koko nimi sekä kotipaikka (YhdL 11§).
MTK on antanut metsänhoitoyhdistyksille suosituksen jäsenmaksurakenteesta. Yhdistys itse
päättää jäsenmaksurakenteen sekä maksun suuruuden. Jäsen on velvollinen suorittamaan valtuuston syyskokouksessa päättämän jäsenmaksun. Kannatusjäsenille voi valtuusto määrittää
oman kannatusjäsenmaksun ja kannatusjäseninä oleville opiskelijoille alennetun jäsenmaksun.

Jäsenen liittyminen ja eroaminen

Jäseneksi haluava voi liittyä yhdistykseen ilmoittamalla asiasta hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä. Jäsen voi erota yhdistyksestä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä valtuuston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Metsänhoitoyhdistyksessä eroaminen astuu voimaan heti. Hallitus voi
myös erottaa jäsenen, jos se katsoo jäsenen jättäneen täyttämättä velvollisuudet, joihin hän on
liittyessään sitoutunut, on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä
laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksen sääntöihin voi olla kirjattu myös muita syitä
mahdolliselle erottamiselle, esimerkiksi jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Muissa tapauksissa kuin niissä, joissa jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksun, tulee jäsenelle antaa tilaisuus lisäselvityksille. Mikäli säännöissä ei toisin mainita, hallitus päättää erottamisesta kokouksessaan ja mainitsee siihen syyn. (YhdL 12-15§)

Kannon juurelta Brysseliin - Metsänomistajat-organisaatio

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK muodostavat yhdessä Metsänomistajat-ketjun. Metsänhoitoyhdistykset ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n (MTK) tai Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f:n (SLC) jäseniä.
Ketjun toimintaa tukee vahva palveluverkosto:
• MTK:n metsävaltuuskunta metsänomistajajärjestön ylintä päätösvaltaa käyttävänä elimenä ja sen valmistelutukena metsäjohtokunta
• Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy yhdistysten markkinoinnin ja kehittämisen
asiantuntijana – suurin osa metsänhoitoyhdistyksistä on MHYP:n osakkaita
• Oy Silvadata Ab yksityismetsätalouden tietojärjestelmien rakentajana ja keskeisenä kumppanina metsänhoitoyhdistysten palveluiden kehittämisessä ja yhtenäistämisessä sekä laadun parantamisessa
• Yksityismetsätalouden Työnantajat, YT metsänhoitoyhdistysten työnantajien ja urakanantajien yhteenliittymänä, joka neuvottelee ja solmii järjestöjen kanssa alakohtaiset työehtosopimukset
• Eläkekassa Verso metsäalaan erikoistuneena työeläkevakuuttajana, joka hoitaa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden (TyEL) sekä yrittäjien (YEL) lakisääteistä eläketurvaa;

Lait, säädökset sekä säännöt metsänhoitoyhdistyksen
toiminnan taustalla

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa on noudatettava voimassa olevia lakeja, säädöksiä sekä
sääntöjä, vaikka niitä ei tässä ohjeessa olisikaan mainittu. Metsänhoitoyhdistysten toimintaa
ohjaavat ensisijaisesti Laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/98), Asetus metsänhoitoyhdistyksistä (1227/98) sekä Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta (1090/2013).
Mikäli edellä mainituissa laissa tai asetuksessa ei jokin kohta ilmene, siihen sovelletaan Yhdis-

8

HYVÄN HALLINNON OPAS

tyslakia (503/89) (MhyL 20§). Viimeisimmät muutokset vuonna 1998 säädettyyn lakiin metsänhoitoyhdistyksistä ovat tulleet voimaan vuoden 2015 alussa. Lailla halutaan turvata metsänomistajien oikeus saada ammattiapua metsätalouden harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä, toimenpiteissä sekä ongelmatilanteissa.
Muita metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa huomioitavia lakeja ja asetuksia ovat
muun muassa:
Kilpailulaki (948/2011) & Hankintalaki (348/2007) → palvelut, tarjonta, kilpailu, hankinnat
Hallintolaki (434/2003) → esteellisyysmääräykset, hyvän hallinnon edistäminen
Vahingonkorvauslaki (412/1974) & Rikoslaki (39/1889) → vahinko- ja rikosvastuu
Tuloverolaki (1535/1992) → yhdistys on liiketoiminnasta verovelvollinen
Henkilötietolaki (523/1999) → henkilötiedot, henkilöstöasiat
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) → tasa-arvokysymykset
Metsälaki (1093/1996) → metsätalouden palveluita varten
Lisätietoja Suomen lainsäädännöstä löytyy säädöstietopankista Finlexistä, www.finlex.fi.
Niiden metsänhoitoyhdistysten, jotka ovat MTK:n jäseniä tai ovat hakemassa jäsenyyttä, tulee
noudattaa keskusliiton toimintaperiaatteita ja sääntöjä. Niiden tulee myös sisällyttää yhdistyksen sääntöihin tietyt osat metsänhoitoyhdistysten mallisäännöistä, jotka on hyväksytetty Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH). MTK hyväksyy yhdistyksen säännöt.
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YHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELU
MILLAISEKSI HALUAMME
Mielikuva tavoiteolotilasta ja
siihen liittyvistä ominaisuuksista
vuonna X.

STRATEGIATYÖN
VAIHEISTUS

VISIO 2025
Kansalaiset,
yhteiskunta

Oma organisaatio,
kyvykkyydet,
resurssit, prosessit

Strategiset
johtopäätökset

STRATEGIA =
Perustoimintamallimme ja
linjaukset, joilla etenemme vision
suuntaan
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- ANALYYSI

Muut toimijat,
korvaavat palvelut

MISSÄ OLEMME NYT
- Mikä meille on tärkeintä: toiminta-ajatus & arvot
- Millainen henki & meininki meillä on: kulttuuri
- Miten meillä tehdään: toimintatavat ja rakenteet
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STRATEGIAN
TOTEUTUS
Teemat, projektit ja
mittarit etenemiselle
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SUOSITUS 1. – Toimintaa on suunniteltava pitkällä tähtäimellä strategisesti
Strategiatyöllä edistetään yhdistyksen menestymistä tulevaisuudessa. Strategisesti toimiva yhdistys on selvillä omasta tilastaan, toimintaympäristön kehityksestä sekä kilpailutilanteen ja asiakastarpeiden muutoksista. Pitkän tähtäimen tavoitetila eli visio ja strategiset keinot päästä sitä kohti on määriteltävä vastaamaan jäsenten tahtoa. Liiketoiminnan tavoitteet
ja keinot pohjautuvat jäsenlähtöisyyteen.

Yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa on huomioitava:
• yhdistyksen arvot
→ yleisesti sovittuja oletuksia ja periaatteita, jotka ovat korkeatasoisen toiminnan taustalla
• yhdistyksen missio eli toiminta-ajatus ja toiminnan lähtökohdat
→ kertoo, miksi yhdistys on olemassa, mitä yhdistyksessä halutaan pysyvästi tehdä, mikä on
sen perustarkoitus ja ydintoiminta, jäsenlähtöisyys
• toimintaympäristön analysointi
• visio eli tavoitetila
→ realistinen ja samanaikaisesti haastava tavoitetila, jossa yhdistys haluaa olla tulevaisuudessa
määritellyn aikavälin kuluttua (olotila ja ominaisuudet)
• varsinaisen toiminnan strategia ja liiketoimintastrategia (pitkä aikaväli 3-5 vuotta)
→ varsinaisen toiminnan strategia sisältää yhdistyksen varsinaisen toiminnan ja
edunvalvonnan
• tavoitteet & toimenpiteet (sisältää toimintasuunnitelman ja budjetin, 1-2 vuosi)

Missä me olemme nyt?
Yhdistyksen arvot, kulttuuri ja ilmapiiri
Arvot ovat yhteisesti sovittuja oletuksia ja periaatteita, jotka ovat korkeatasoisen palvelun perustana ja ohjaavat yhdistyksen kaikkea toimintaa. Ne eivät saa olla ristiriidassa yhdistyksen
mission, vision tai tavoitteiden kanssa, ja siksi niiden päivittäminen aika ajoin on tärkeää. Arvojen ja toimintaperiaatteiden pohjalta muodostuu yhdistyksen toimintakulttuuri sekä työilmapiiri, joiden muuttaminen on haastava ja pitkä prosessi.
Missio eli toiminta-ajatus sekä toiminnan lähtökohdat
Metsänhoitoyhdistyksen kaiken toiminnan taustalla on sen jäsenlähtöisyys, johon myös yhdistyksen toiminta-ajatus perustuu ‒ mitä jäsenet yhdistykseltä haluavat ja missä menee heidän hyväksymänsä riskitaso. Toiminnan lähtökohtina tulee olla jäsenten palveleminen sekä
vastuu toiminnan laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Viimeisimpien lakimuutosten myötä
liiketoiminnassa menestymisen merkitys metsänhoitoyhdistyksissä on kasvanut. Sillä tuetaan
yhdistyksen varsinaista toimintaa, ja yhdistyksen tulee tuottaa myös voittoa, joka on käytettävä jäsenten hyväksi yhdistyksen toiminnan edelleen kehittämiseen.
Esimerkki (Mhy Kymenlaakso): ”Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson tehtävänä on auttaa
metsänomistajaa saamaan metsistään mahdollisimman monipuolisen ja taloudellisesti kestävän hyödyn.”
Yhdistyksen toimintaympäristön analysointi
Yhdistyksen tulee jatkuvasti seurata, mitä sen toimintaympäristössä tapahtuu ja tarvittaessa
reagoida muutoksiin. Yhdistys voi toimintaympäristön analysoinnissa hyödyntää esimerkiksi
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SWOT-analyysiä (strengths/vahvuudet, weaknesses/heikkoudet, opportunities/mahdollisuudet, threats/uhat):

Yhdistyksen tulee jatkuvasti seurata sen ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön
muutoksia.
a. Ulkoisten tekijöiden tarkastelu:
		
o laajemmin vaikuttavia yhteiskunnan, kansantalouden yms. muutostekijöitä,
			 joihin yhdistys itse harvoin pystyy vaikuttamaan ja joita voidaan arvioida
			 esimerkiksi PESTEL-analyysillä
			 - huomioi poliittiset/Political, taloudelliset/Economical,
			 sosiaaliset/Sosiocultural, Teknologiset/Technological, ekologiset/Ecological ja
			 lainsäädännön/Legal muutokset
		
o sektori- ja toimialakohtaisten muutosten arviointi
		
o markkina- ja kilpailija-analyysit liiketoimintaa koskevalta osin
2. Sisäisten tekijöiden tarkastelu:
		
o liiketoimintalähtöisyys – resurssit ja kapasiteetit liiketoimialueittain,
			kilpailuasema
		
o yhdistyslähtöisyys – arvot, toiminta-ajatus, visio, strategiat, resurssit
		
o jäsenlähtöisyys – metsänomistajajäsenten tarpeet ja tarjottavat palvelut
3. Näiden eri tekijöiden perusteella on tehtävä yhteenvetoa eri näkökulmista:
		
o mahdollisuudet ja uhat (ulkoiset tekijät) -> mihin yhdistyksen on sopeuduttava
			 tai mitä sen kannattaa ennakoida
		
o vahvuudet ja heikkoudet (sisäiset tekijät) -> omien voimavarojen
			 hyödyntäminen ja kehittäminen
4. Ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön analysoinnin perusteella yhdistys tekee
strategiset johtopäätökset ja päättää toimista, joita menestyminen tulevaisuudessa
edellyttää.
1.

Mihin haluamme / millaiseksi haluamme?
Yhdistyksen visio eli tulevaisuuden tavoitetila
Yhdistyksen on vaikea suunnitella toimintaansa ainoastaan sen perusteella, missä ollaan nyt.
Lisäksi on tiedettävä, millainen ja missä yhdistys haluaa tulevaisuudessa olla ja mitä muuta
oleellista siihen liittyy. Tätä kutsutaan visioksi eli tulevaisuuden tavoitetilaksi. Yhdistyksen tu-
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lee määritellä tavoitetila, johon se itse uskoo ja joka on sopivan haastava, mutta samalla mahdollinen saavuttaa, kun kehitytään tavoitteiden suuntaan.
Esimerkki (Mhy Kymenlaakso): ”Olemme johtava palveluiden tuottaja, arvostettu alueellinen
vaikuttaja sekä halutuin yhteistyökumppani. Tavoitteemme on toimialueemme metsänomistajan menestyminen.”

Miten päästä nykytilanteesta tavoitetilaan?
Varsinaisen toiminnan strategia (pitkä aikaväli 3-5 vuotta)
Metsänhoitoyhdistys tarvitsee strategian sekä varsinaiseen toimintaan että liiketoimintaan.
Varsinaisen toiminnan strategian pohjana ja lähtökohtana toimii jäsenlähtöisyys ja yhdistyksen toiminta-ajatus. Se pitää sisällään yhdistyksen varsinaisen toiminnan sekä edunvalvonnan, ja sen tavoitteena on tuoda jäsenten tahto yhdistyksen toimintaan mukaan
Yhdistyksen jäsenten joukossa on runsaasti kiinnostusta, kokemusta sekä asiantuntijuutta, jota metsänhoitoyhdistyksissä voitaisiin paremmin hyödyntää. Tätä potentiaalista resurssia on
mahdollista saada yhdistyksen hyödynnettäväksi osallistamalla eli ottamalla jäseniä mukaan
yhdistyksen toimintaan ja suunnitteluun. Yhdistys voi halutessaan lisätä varsinaisen toiminnan strategiaan erikseen kohdan osallistamista varten, ja kirjata siihen: millä tavoin ja kuinka usein jäseniä osallistetaan yhdistyksen toiminnassa, ketkä osallistamisesta ovat vastuussa ja
mitä sillä pyritään saavuttamaan. Liitteessä 3 on kuvattuna suurinta hyötyä tuottava osallistamisprosessi, jota yhdistys voi hyödyntää toiminnassaan.
Yhdistyksen tulee arvioida tulevaisuuttaan myös siitä näkökulmasta, onko yhdistyksellä
riittävästi valmiuksia toteuttaa varsinaisen toiminnan strategiaansa yksin vai onko tarpeen lisätä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.
Liiketoimintastrategia (pitkä aikaväli 3-5 vuotta)
Varsinaisen toiminnan strategian ohella yhdistys luo liiketoimintastrategian sen liiketoimintaa varten. Siinä määritellyt tavoitteet ja keinot pohjautuvat yhdistyksen varsinaisen toiminnan strategiaan sekä jäsenlähtöisyyteen. Yhdistyksen on kirjattava liiketoimintastrategiaan
yhdistyksen suurimmat riskitekijät.
Seuraavassa kuvassa on käytännönläheisesti ilmaistu, mitä liiketoimintastrategia pitää sisällään.

Strategian kolme ulottuvuutta Fokus & Teho
1. BISNESKONSEPTI (”KILPAILUAREENAN VALINTA”):
Tuote ja palvelukonsepti (Mitä?)
Kohdeasiakaskonsepti (Kenelle?)
Teknologiakonsepti/osaamiskonsepti** (Miten?)
2. MENESTYKSEN PERUSTA: Strategian ydin: (Miksi menestymme?)
ylivoimainen asiakashyöty ja
ylivoimainen osaaminen sekä
kynnystekijät – mikä muu saa valitsemaan juuri meidät
3. STRATEGISET TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGISET
TOIMENPITEET (Mitä se vaatii?)
PI-johtamiskoulu Toivo Äijön esitystä mukaellen
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Tavoitteet ja toimenpiteet – sisältävät toimintasuunnitelman sekä
budjetin (aikaväli 1-2 vuotta)
Varsinaisen toiminnan strategian sekä liiketoimintastrategian saamiseen käytäntöön tarvitaan
suunnittelua, konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä.
Esimerkki (MHY Kymenlaakson päämäärät eli tavoitteet):
” 1. Yhdistyksen yhtenäisyyden lisääminen – yhden yhtenäisen yhdistyksen rakentaminen
(taustatietona juuri toteutuneet fuusiot)
2. Yhdistyksen ja toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen
3. Kilpailuaseman varmistaminen
4. Laadukkaat ja riittävät resurssit ”
Näiden lisäksi strategiatyöskentelyä helpottaa vuosittain laadittavat toimintasuunnitelma ja
budjetti, joihin kirjataan toteutettava strategia, tavoitteet, toimet ja arvio tuloista sekä menoista. MTK yhdessä MHYP Oy:n kanssa ovat toimittaneet yhdistyksille mallipohjan sekä ohjeet
toimintasuunnitelman laatimiseen. Liitteessä 4 löytyy kyseinen mallipohja. Metsänhoitoyhdistyksen toimintasuunnitelmaan tulee sisällyttää ainakin:
• lyhyesti tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintaympäristössä
• hallituksen vuodelle asettamat strategiset teemat & projektit
• jäsensuhdetta vahvistava toimintaohjelma, jäsensuhteiden ylläpito/hoito
• yhdistyksen kehittämistavoitteet
• koulutus- & kehityssuunnitelma
• markkinointi- & viestintäsuunnitelma
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Toimintakertomus ja tilinpäätös selkeyttävät sen, mitä todellisuudessa on vuoden aikana tehty. Niissä raportoidaan vuodelle asetettujen tavoitteiden ja niiden toimenpiteiden toteutumista, kirjataan jatkokehitystarpeita sekä muita toiminnan arviointiin liittyviä asioita.

Vastuut ja työkalut suunnitteluun ja toteutukseen
Kenen vastuulla yhdistyksen strategiasuunnittelu on?
Yhdistyksen strategiasuunnittelu on hallituksen vastuulla. Strategiasuunnittelu on hallituksen
tärkein tehtävä. Hyvä strategia edistää jäsenten sitoutumista toimintaan. Hallituksen velvollisuutena on seurata, arvioida, suunnitella sekä luoda yhdistyksen strategiat. Hallitus voi hyödyntää suunnittelun aikana strategiaseminaareja, joissa se yhdessä yhdistyksen muiden avainhenkilöiden kanssa suunnittelee ja valmistelee strategioita.
Strategian suunnittelu- ja seurantamalli
Yhdistyksellä tulee olla laadittuna strategian suunnittelu- ja seurantamalli, josta selviää ainakin karkea aikataulu siitä, ketkä suunnitteluprosessiin osallistuvat ja missä vaiheessa, kenen vastuulla mikäkin osa-alue on sekä yhdistyksen strategiset painopisteet seuraavan neljän vuoden aikana. Yhdistyksen hallituksen sekä toimihenkilöiden tehtävänä on seurata ja arvioida yhdistyksen strategioiden toteutumista kvartaaleittain. Tarpeen vaatiessa yhdistyksen
on mahdollista muuttaa tai tarvittaessa luoda uusia strategioita kesken strategiakauden. Tavoitteena on mahdollisimman joustava, tarkoituksenmukainen sekä yhdistyksen toimintaa
palveleva strategiakokonaisuus, jossa tavoitteet ja toimenpiteet on muotoiltu yksinkertaisiksi,
konkreettisiksi sekä realistisen haastaviksi.

SUOSITUS 2. – Yhdistyksen on lisättävä vetovoimaa ja jäsenvoimaa
Yhdistyksen tulee toiminnassaan hyödyntää kaikkea sitä voimavaraa, jota yhdistyksestä löytyy. Voimavarojen parempi hyödyntäminen edellyttää muun muassa sitä, että jäsenet kokevat yhdistyksen entistä vetovoimaisemmaksi. Näin yhdistyksen hallintoon voidaan
saada lisää ja parempaa osaamista.
Vetovoimaa lisäävät yhdistyksen selkeät ja konkreettiset arvot – kuten avoimuus, luotettavuus, tuloksenteko jäsenten hyväksi sekä muutoshalukkuus – ja arvojen saaminen näkymään yhdistyksen hallinnossa ja toiminnassa joka päivä.

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa on pyrittävä avoimuuteen

Avoimella toiminnalla yhdistys parantaa mahdollisuuksia lisätä näkyvyyttään, kiinnostavuuttaan, luotettavuuttaan, läpinäkyvyyttään, uudistumismahdollisuuksiaan sekä houkuttelevuuttaan. Avoimuus edistää uusien jäsenten ja luottamushenkilöiden hankkimista. Avoimuus lisää
myös hallinnon sitoutumista toimintaan. Hallituksen on hyvä linjata, mitä avoimuus tarkoittaa
käytännön toiminnassa ja miten avoimuutta konkreettisesti lisätään.
Avoimuuteen liittyen metsänhoitoyhdistyksen on otettava huomioon seuraavat seikat:
• valtuuston kokoukset ovat avoimia jäsenille, esittelijöille sekä muille, jotka valtuusto katsoo tervetulleiksi kokouksiin
• valtuuston pöytäkirja on mahdollista toimittaa niille, jotka sen haluavat luettavaksi, mutta
ei ole suositeltavaa ladata pöytäkirjaa yleisesti jakoon internetiin
• hallituksen kokoukset ovat salaisia – paikalla ovat ainoastaan hallituksen jäsenet, toiminnanjohtaja sekä muut hallituksen kutsumat henkilöt
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• hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat salaisia ja ainoastaan hallituksen saatavilla – merkityksellistä on, mitä ja millä tavalla päätetyistä asioista kerrotaan eteenpäin valtuustoon, toimihenkilöille ja jäsenille
• hallituksen jokaisen kokouksen esityslistaan on hyvä sisällyttää kohta, jossa päätetään, mitä asioita kokouksesta tiedotetaan jäsenille ja miten tiedottaminen toteutetaan

Päivittäisen toiminnan ja yrityskulttuurin merkitys
vetovoiman kasvattamiseen

Yhdistyksen arvojen pitäisi näkyä sen jokapäiväisessä toiminnassa monella tavalla:
• Luotettavuus – osoittaa, että asiat hoidetaan ajoissa ja luotettavasti
• Toimiva vuorovaikutus – edistää hallinnon työskentelyä, viestintää, toiminnan avoimuutta, ulkopuolelle suuntautuvaa näkyvyyttä
• Avoin ilmapiiri – luo kannustavaa, rohkaisevaa, innostavaa ja kehittävää ilmapiiriä, jossa
toimitaan luovasti ja saadaan hyviä tuloksia aikaan; se voi myös toimia vetovoimana uusille jäsenille ja luottamushenkilöille
• Yhdistyksen jatkuva uudistuminen – osoittaa jäsenille ja sidosryhmille, ettei yhdistys halua jäädä jälkeen muista alan toimijoista, sen kilpailukyky paranee, yhdistys kasvattaa kiinnostavuutta sekä vetovoimaa
• Selkeät toimenkuvat ja roolitus – varmistaa, että kukin tietää omat tehtävänsä, vastuunsa
sekä valtuutensa, toiminta on sujuvaa ja mielekästä
• Hyvinvoiva yhdistys ja työyhteisö – hallinnossa ja johtamisessa rakennetaan myönteistä ja
eteenpäin katsovaa tekemisen meininkiä, autetaan toisia ja innostutaan menestymään yhdessä
• Tuloksenteko jäsenten hyväksi – osoittaa jäsenille ja sidosryhmille yhdistyksen tekemän
tuloksen

Jäsensuhdetta vahvistava toimintaohjelma

Metsänhoitoyhdistyksellä on hyvä olla jäsensuhdetta vahvistava toimintaohjelma, josta päättää hallitus. Siihen kirjataan;
• jäsenistön profiili ja odotukset
• jäsentuotteet ja jäsenedut
• jäsenviestintä ja sen kanavat
• jäsenistön aktivointi yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon → osallistaminen
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HALLINNON VALTASUHTEET JA
ROOLIJAKO
HALLINNON PERUSRAKENNE
Jäsenet
suunnittelee
valitsee
valvoo
tukee

Valtuusto
Hallitus

raportoi
tiedottaa
herättelee
motivoi

Toiminnanjohtaja
& toimihenkilöt
PI-johtamiskoulun kaaviota mukaellen
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SUOSITUS 3. – Valtuustoon on saatava osaavimmat ja motivoiduimmat jäsenet
Yhdistyksen valtuusto valitsee jäsenet vaalitoimikuntaan, jonka tehtävänä on järjestää yhdistyksen vaalit ja ääntenlaskenta. Hallituksen ja valtuuston on huolehdittava, että ehdolle
saadaan monipuolisista taustoista olevia jäseniä: kumpaakin sukupuolta, kaikkia ikäluokkia edustettuina, monipuolinen koulutustausta, eri paikkakunnilla asuvia, uusia ja vanhoja
jäseniä tasapuolisesti sekä henkilöitä, joilla on yhdistyksistä ja metsäasioista kokemusta,
mutta myös työ- ja elämänkokemusta.

Vaalien tarkoitus

Metsänhoitoyhdistyslain (534/98, 15§) mukaan jäsenet ehdottavat ja valitsevat vaaleilla edustajat ‒ eli valtuutetut ‒ valtuustoon, joka käyttää jäsentensä päätösvaltaa. Yhtymällä, yhteisöllä, yhteisetuudella tai puolisoilla yhteensä on kullakin yksi ääni käytettävänään. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen tulee olla yhdistyksen jäseniä tai/ja jäsenenä olevien oikeushenkilöiden ehdottamia henkilöitä.

Millä tavalla vaalit voidaan toteuttaa?

1. Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto valitsee jäsenet vaalitoimikuntaan, jonka tehtävänä on
suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen vaalit sekä ääntenlaskenta.
2. Ehdokkaiden hankkiminen vaaleihin on hallituksen ja valtuuston vastuulla. Sitä varten
tulee panostaa vaalimarkkinointiin, joka aloitetaan jo keväällä ja toteutetaan intensiivinen
kampanja ehdokkaiden saamista varten. Vaaleja mainostetaan yhdistyksen sivuilla ja paikallislehdissä, yhdistys järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia markkinointitapahtumia ja
erityisesti valtuutetut ottavat yhteyttä suoraan yhdistyksen jäseniin
3. Metsänhoitoyhdistykselle on erikseen lähetetty ohje valtuustovaalien toteuttamisesta ja osa
prosessin vaiheista tulee suoraan metsänhoitoyhdistyslaista ja asetuksesta. Yhdistyksen tulee
noudattaa näitä ohjeita viedäkseen vaalit läpi parhaalla mahdollisella tavalla.

Miten ehdokkaat tulisi asettaa, jotta edustavuus säilyisi
mahdollisimman hyvänä?

Metsänhoitoyhdistyksissä valtuuston ehdokkaiden edustavuuden tulee olla laaja ja kattava.
Valintoja tehtäessä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat tekijät:
• asiantuntijuus
• ammatti, koulutus
• monipuolinen kokemus
• asuinpaikka
• tasa-arvo (sukupuoli, ikä) – esimerkiksi MTK:n metsäjohtokunta on asettanut yhdeksi
tavoitteeksi parantaa naisten ja nuorten asemaa metsänhoitoyhdistysten hallintoelimissä
• halukkuus, aito kiinnostus
• käytettävissä oleva aika
• jatkuvuus ja toiminnan turvaaminen / vaihtuvuus, uusiutuvuus ja muutoskykyisyys
• yhteistyökyky
Hyvien ehdokkaiden löytymistä helpottaa, kun yhdistys pitää toiminnassaan koko ajan yhteyttä jäseniinsä ja markkinoi näille aktiivisesti palvelujaan. Liitteenä 5 on Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan markkinointisuunnitelma, jossa korostetaan yhteyden pitämistä niin jäseniin
kuin muihin alueen metsänomistajiin pitkin vuotta.
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SUOSITUS 4. – Valtuuston on oltava omistajien ääni hallitukselle sekä
viestinviejä jäsenille
Valtuutetut käyttävät jäsenten heille luovuttamaa päätäntävaltaa ja siten toimivat heidän
valtuuttaminaan yhdistyksen asioista päätettäessä. Sääntömääräisten tehtävien hoidon lisäksi valtuuston on toimittava jäsentensä ja hallituksen välisenä aktiivisena linkkinä, joka
välittää hallitukselle jäsenten tarpeet ja aktivoi jäseniä osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen on selkeästi kirjattava valtuuston tehtävät.

Valtuuston merkitys, koko

Metsänhoitoyhdistyslaissa (534/98, 15§) määritellään, että jäsenet valitsevat edustajat valtuustoon ja siten siirtävät päätäntävaltansa valtuutetuille. Valtuusto valitsee yhdistyksen hallituksen. Näin ollen edes pienissä metsänhoitoyhdistyksissä ei voida luopua jäseniä edustavasta valtuustosta ja korvata sitä esimerkiksi yleisellä kokouksella. Yhdistyksen säännöissä tulee
mainita valtuutettujen lukumäärä tai sen määräytymistapa sekä toimikausi, valitsemistapa ja
tehtävät (YhdL 18§). Valtuuston toimikausi on neljä vuotta (MhyL 15§), ja se alkaa vaalituloksen vahvistamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Valtuuston sääntömääräiset tehtävät

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsentensä edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseen liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa, sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä.
Valtuuston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat: talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen; toimintalinjausten, yhdistymisten, sääntömuutosten ja hyväksyminen; jäsenmaksun määrästä päättäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. Valtuuston sääntömääräiset tehtävät löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 2.

Kuinka hyödyntää valtuuston ja valtuutettujen koko
potentiaalinen tietotaito?

Parhaimmillaan valtuusto tarjoaa metsänhoitoyhdistykselle paljon enemmän kuin vain sääntömääräisten tehtävien hoitajan roolin. Valtuuston toimintaan olisi hyvä saada mukaan mielipiteitä luotaavaa, toiminta-ajatusta ja arvopohjaa arvioivaa sekä tulevaisuuteen suuntaavaa
otetta. Hallituksen on tuettava tällaisen toimintakulttuurin rakentamista.
Jokaisella valtuutetulla on oma osaamisensa, asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa tarjottavanaan yhdistykselle. Toisaalta näitä rajoittavat henkilökohtaiset resurssit (esim. käytettävissä oleva aika, etäisyydet, motivaatio). Yhdistyksen luottamustehtäviin valitaan ensi sijassa
sellaisia jäseniä, joilta löytyy aitoa kiinnostusta, osaamista sekä aikaa hoitaa yhdistyksen asioita. Valtuutetun on myös käytettävä yhdistyksen palveluita aktiivisesti, jotta hän kykenee kehittämään niitä ja olla päättämässä niistä.
Sääntömääräisten tehtävien ohella valtuutetut on hyvä saada paremmin sitoutettua ja
osallistettua yhdistyksen toimintaan sekä mukaan suunnitteluun. Tarvitaan erilaisia malleja ja toimintatapoja, joita on jo nyt joissakin metsänhoitoyhdistyksissä käytössä. Myös valtuutettujen kohdalla voidaan puhua osallistamisesta, kuten varsinaisen toiminnan strategian kohdassa puhuttiin jäsenien osallistamisesta. Näitä osallistamistapoja on useita ja niitä
laajasti hyödyntämällä yhdistys voi saada hyviä tuloksia aikaan (liitteenä 3 osallistamisprosessin kuvaus):

19

HYVÄN HALLINNON OPAS

• Valtuutettujen merkittävä rooli aktiivisena linkkinä hallituksen ja jäsenten välillä
→ valtuutettu pyrkii aktiivisesti luomaan kontakteja sekä keskustelemaan niin jäsenten
kuin muidenkin metsänomistajien kanssa. He keräävät arvokasta tietoa kentältä ja välittävät tiedot, toiveet ja ehdotukset suoraan hallitukselle.

Yhdistyksen
toiminta

Jäsenistö
Jatkuva
vuoropuhelu

Hallinto

Kytkentä
liiketoimintaan

”kasvussa
hallinnon rooli
korostuu”
• Hallituksen ja toimihenkilöiden avustaminen mahdollisuuksien mukaan heidän tehtävissään
→ käytännönläheistä, pääsee konkreettisesti tekemään jotakin, osallistuminen esimerkiksi
vaalitoimikuntaan, jäsenten osallistamisen järjestämistä
• Kyselyt ja mielipidemittaukset
→ valtuutettujen mielipiteitä voidaan kerätä erilaisilla kyselyillä ja mittauksilla, ja hyödyntää niitä suunnittelussa ja päätöksenteossa
• Kehityskeskustelut, aivoriihet, illanvietot, erilaiset teemakeskusteluillat
→ asioista on mahdollista keskustella ja pohtia yhdessä epävirallisissa tai virallisissa tapaamisissa ja illoissa. Usein näihin iltoihin rakennetaan jokin teema, jonka ympärillä vapaamuotoinen keskustelu, toisiin tutustuminen ja yhteishengen luominen tulee mahdolliseksi
• ”Aloitelaatikko”
→ yhdistys voi ottaa käyttöönsä aloitelaatikon, johon valtuutetut voivat jättää kehitysehdotuksiaan – se voi olla laatikko, sähköinen kansio, fläppitaulu toimistolla jne.
• Työryhmät, joihin otetaan mukaan valtuutettuja
→ myös valtuutettujen kohdalla voivat toimia erilaiset työryhmät; voisiko yhdistyksessäsi
pohtia esimerkiksi valtuutettujen kesken hallituksen tehokkuutta / toimihenkilöiden toimintaa / jäsenten osallistamista / kehitysehdotuksia / juhlavuoden teematapahtumia?
Kaikissa tapauksissa valtuutetut toimivat jäsenten edustajina, jolloin heidän on toimittava esimerkillisesti omien metsäasioidensa sekä aktiivisuutensa puolesta. Heidän on myös seisottava
valtuuston päätösten takana.

SUOSITUS 5. – Yhdistykseen on valittava monipuolinen, osaava ja strategisesti
toimiva hallitus
Hallituksen valintaa varten valtuusto nimeää nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen valintaa ja tehdä siitä valtuustolle esitys. Hallituksen vaihtuvuuden sekä jatkuvuuden takaamiseksi hallituksen valinnassa on hyvä olla käytössä erovuoroisuusmenettely. Suositus on, ettei samaa henkilöä valittaisi yhtäjaksoisesti hallitukseen pidemmäksi aikaa
kuin korkeintaan kolmeksi toimikaudeksi.
Hallitukseen tulee valita osaavat, riippumattomat sekä kumpaakin sukupuolta edustavat
henkilöt. Yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden osaamisen hyödyntäminen hallituksessa on
mahdollista, mikäli säännöt sen mahdollistavat. Hallituksen palkkiojärjestelmän tulee olla
kannustava ja oikeudenmukainen.
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Keitä hallituksen jäseniksi?

Yhdistyksen on pohdittava, millaista osaamista hallitukseen tarvitaan. Mikäli yhdistyksen jäsenten joukosta ei tarvittavaa osaamista löydy, kannattaa harkita ulkopuolista asiantuntijaa.
Hallituksen kokoonpanossa on monipuolisen osaamisen lisäksi huomioitava metsänomistajien taustat (katso valtuuston ehdokasasettelu) sekä mahdollisuus käyttää aikaa hallitustyöskentelyyn. Hallitukseen tulee valita kumpaakin sukupuolta. Tärkeää on saada hallitukseen mahdollisimman osaavat henkilöt ja olla lähtökohtaisesti suosimatta vanhaa hallitusta, mitään intressiryhmää tai ketään yksittäistä henkilöä.
Hallituksen jäsenen kelpoisuudesta on säädetty sekä laissa että yhdistyksen säännöissä.
Mallisääntöjen mukaan jäsenen on oltava metsänhoitoyhdistyksen jäsen tai jäsenenä olevan
oikeushenkilön valtuuttama ja toimikauden alussa alle 65-vuotias. Lain mukaan hänen tulee
olla 15‒vuotta täyttänyt, eikä hän voi olla konkurssissa tai yhdistyksen tilintarkastaja tai varatilintarkastaja (YhdL 35§). Jäsenellä ei ole velvollisuutta ottaa tehtävää vastaan. Yhdistyksen
ei-jäsenen valinta hallitukseen vaatii
Hallituksen tulee kirjata riippumattomat sekä esteelliset henkilöt ja päivittää tiedot vuosittain. Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, ettei hallituksen jäsenellä ole yhdistyksen jäsenyyden lisäksi muita henkilökohtaisia tai kaupallisia siteitä yhdistykseen. Esteellisyydellä sen
sijaan tarkoitetaan sitä, että hallituksen jäsen ei voi olla äänestämässä tai päättämässä asioista,
joissa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
Riippumattomuuden ja esteellisyyden arvioimiseksi metsänhoitoyhdistyksille on toimitettu
ohjeita muun muassa koskien liiketoimintaa. Esimerkiksi seuraavat tekijät saattavat kyseenalaistaa riippumattomuuden ja esteellisyyden metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa:
• nykyinen tai entinen työ- tai toimeksiantosuhde yhdistykseen (viimeisen 3 vuoden aikana,
vakituinen)
• läheinen sukulaisuussuhde yhdistyksen ylemmän johdon jäsenen kanssa
• kuuluminen johtoon toisessa yhdistyksessä/yrityksessä, jolla on viimeisen vuoden aikana
ollut merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde yhdistykseen tai kilpailijan
palveluksessa
• toimiminen yhdistyksen tilintarkastajana, nykyisen tilintarkastajan yhtiökumppanina tai
työntekijänä, tai yhtiökumppanina tai työntekijänä yhdistyksen tilintarkastajana toimineessa yhteisössä viimeisen kolmen vuoden aikana
• luottamushenkilö tai toimihenkilö ja metsänhoitoyhdistys kaupan osapuolina
• jäsen tai hänen lähisukulaisensa on asianosaisena päätettävissä asioissa
• hallitukseen kuuluminen antaa huomattavan taloudellisen edun jäsenelle tai hänen lähisukulaiselleen
Hallituksen jäsenen erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus. Jäsen voi halutessaan erota hallituksesta koska tahansa eri syistä, kuten sairauden ja asuinpaikan muutoksen vuoksi. Eronneen tai erotetun jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen. Valtuustolla on valta vapauttaa hallituksen
jäsen tai koko hallitus ennen toimikauden päättymistä. Yhdistyksen on hyvän hallinnon mukaisesti viipymättä ilmoitettava muutoksesta rekisteriviranomaiselle.

Miten valita hallituksen jäsenet?

Valtuusto päättää, millä tavalla yhdistyksessä valmistellaan hallituksen jäsenten valinta - tapahtuuko valmistelu nimitystoimikunnan avulla vai jollain muulla tavalla. Tärkeää on, että
hallituksen valinta ylipäätään tapahtuu sellaisen valmistelun pohjalta, jonka yhdistyksen valtuusto on käsitellyt ja josta se on kirjallisesti päättänyt (esimerkiksi ohjesäännön muodossa).
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Mikäli valmistelu tapahtuu nimitystoimikunnan avulla, valmisteluprosessi on seuraava:
1. Hallituksen valintaa varten valtuusto muodostaa nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on
valmistella valtuustolle ehdotus uudesta hallituksesta.
• hallituksen puheenjohtaja pohjustaa ja ehdottaa nimitystoimikunnan kokoonpanon,
		
ellei sitä ole jo muuten määritelty
• toimikunnan enemmistön tulee olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä
2. Toimikunta pohtii muun muassa seuraavia asioita:
• millaisia haasteita hallituksella on näköpiirissä lähivuosien aikana?
		
Millaisia osaamisaukkoja hallitus on toiminnassaan havainnut?
• mitkä ovat hallituksen tehtävät? -> mitä osaamista se vaatii?
• millainen kokoonpano pitäisi hallituksessa olla? Keitä siihen kuuluu?
		
Mikä on hallituksen sopiva koko?
3. Toimikunta tarkastelee hallituksen heille antamaa raporttia hallitustyöskentelyn
arvioinnista.
4. Toimikunta selvittää potentiaaliset ehdokkaat ‒ esimerkiksi soittamalla heille
henkilökohtaisesti, tiedustelemalla ja pohtimalla hallituksen kokoonpanoa.
5. Toimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanosta ehdotuksen, jonka valtuusto
hyväksyy/hylkää.
• halutessaan toimikunta voi haastatella ehdolla olevia hallituskandidaatteja
• valintaa tehtäessä toimikunnan tulisi huomioida erilaiset osaamisalueet ja varmistaa,
		
että hallituksessa on osaamista seuraavissa asioissa:
		
o yhdistyksen toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen tunteminen
		
o talous, juridinen osaaminen
		
o liiketaloudellinen osaaminen
		
o strategisen johtamisen osaaminen
		
o viestintä, markkinointi
		 o palveluosaaminen
		
o henkilöstöjohtamisen osaaminen
		
o asiakkuus- ja jäsenyysosaaminen
• hallituksen jäseniä valittaessa olisi huomioitava myös:
		
o paljonko jäsenellä on aidosti aikaa käytettävissä hallitustyöskentelyyn
		
o jäsenen mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja opintomatkoihin
		
o onko jäsenellä aitoa halua ja kiinnostusta hallitustyöskentelyyn
		
o onko jäsen sitoutunut ja valmis tekemään töitä yhdistyksen vuoksi
		
o monipuolinen kokemus myös muualta – työkokemus ja elämänkokemus,
			 mutta tämän estämättä yhdistyksen toimintaan on pyrittävä saamaan myös nuoria
		
o jäsenen riippumattomuus ja esteellisyys
		
o jäsenen tulee olla kriittinen, itsenäisesti ajatteleva sekä yhteistyökykyinen

Erovuoroisuusmenettely

Sääntöjen perusmallin mukaisesti hallituksen kunkin jäsenen toimikausi on aina kaksi kalenterivuotta. Toimintaympäristön muutosvauhdin ja liiketoiminnan kasvavat haasteet huomioiden suositellaan otettavaksi käyttöön erovuoroisuusmenettely, jossa joka vuosi vähintään
1/3 osa hallituksen jäsentä on erovuorossa. Menettelyn tarkoituksena on huolehtia sekä uudistumisesta että jatkuvuudesta ja sillä tavalla varmistaa, että hallituksella on jatkuvasti paras
mahdollinen suorituskyky.
Menettelyn käyttöönotosta huolimatta samat henkilöt olisi mahdollista valita hallitukseen uudestaan. Valitusta nimitysmenettelystä riippumatta samaa henkilöä ei olisi syytä valita yhtäjaksoisesti hallitukseen pidemmäksi aikaa kuin korkeintaan kolmeksi toimikaudeksi. Yhdistyksen
on huomioitava tarve muuttaa sääntöjä, mikäli käyttöön otetaan erovuoroisuusmenettely.
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Yhdistyksen ulkopuolisen asiantuntijuuden hyödyntäminen

Valtuuston tulee ensisijaisesti valita hallituksen jäsenet yhdistyksen sisältä: jäsenistä ja valtuustosta. Hallitukseen on mahdollista valita yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijoita täydentämään yhdistyksen sisältä löytyvää asiantuntemusta.
Ulkopuolisen asiantuntijan valitseminen yhdistyksen hallitukseen ei ole pakollista, mutta
suositeltavaa, mikäli yhdistys katsoo, ettei sillä ole itsellään tarpeeksi asiantuntemusta yhdistyksen johtamiseen tai toimintaan liittyen. Tämä mahdollistaa etenkin pienille metsänhoitoyhdistyksille paremmat mahdollisuudet johtamisen ja toiminnan kehittämisessä. Yhdistyksen
on huomioitava tarve muuttaa sääntöjä, mikäli hallitukseen valitaan ei-jäseniä.

Yhdistyksen on huolehdittava hallinnon kohtuullisesta korvauksesta

Yhdistyksen on huolehdittava, että sillä on käytössään sellainen palkkiojärjestelmä, joka kannustaa ja motivoi yhdistyksen jäseniä ottamaan enemmän vastuuta yhdistyksessä sekä hallituksen toiminnassa. Palkitsemisen tulisi tukea hyviä suorituksia ja tulosten aikaansaamista.

SUOSITUS 6. – Hallituksen on oltava yhdistyksen suunnannäyttäjä ja
uudistumisen moottori
Hallituksella on vastuu siitä, että yhdistyksen toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja seurataan voimassa olevien lakien, sääntöjen ja jäsenten tahdon mukaisesti. Hallituksen tärkein
tehtävä on rakentaa ja päivittää näkemys yhdistyksen tulevaisuuden tavoitetilasta (visio) ja
menestymiskeinoista, joilla tavoitetilaa kohti edetään (strategia).
Yhdistyksen tulee selkeästi kirjata työjärjestykseen hallituksen tehtävät, työnjako sekä toimintaperiaatteet.

Hallituksen rakenne

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään neljä henkilöä: hallituksen puheenjohtaja sekä kolme jäsentä. Säännöissä voidaan määritellä suurempi hallituksen koko, johon vaikuttaa
muun muassa yhdistyksen jäsenmäärä sekä toiminnan laajuus. Hallitus on päätösvaltainen,
kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen puheenjohtajan sekä toiminnanjohtajan välinen työjako on kuvattu suosituksessa 8.

Hallituksen sääntömääräiset tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen asioista lakien, yhdistyksen sääntöjen ja jäsenten päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä. Hallituksen rooli on kasvanut strategisena päätöksentekijänä, omistajanohjauksen toteuttajana sekä johdon valvojana ja ohjaajana.
Hallitus on lisäksi vastuussa yhdistyksen taloudenhoidosta, kirjanpidon lainmukaisuudesta
sekä varainhoidon järjestelystä. (YhdL 35§) Hallituksen sääntömääräiset tehtävät löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 2.

Mikä merkitys yksittäisellä hallituksen jäsenellä on?

Hallituksen jäsenten tulee olla aidosti kiinnostuneita toimia hallituksessa ja etenkin yhdistyksen
hyväksi. Aktiivinen hallituksen jäsen voi panostuksellaan vaikuttaa paljon yhdistyksen toimintaan:
• kerätä tietoa ja palautetta kentältä, valtuutetuilta sekä jäseniltä
• tuoda ehdotuksia, odotuksia, aloitteita ja tietoa hallituksen toimintaan
• seurata aktiivisesti metsäalan tapahtumia sekä metsänhoitoyhdistyksen toimintaa
• käyttää aktiivisesti yhdistyksen palveluita
• valmistautua huolellisesti tuleviin hallituksen kokouksiin valmistelemalla esitettävän asiansa,
suhtautumalla kriittisesti ja kehittävästi aihealueisiin, ja tutustumalla käsiteltäviin asioihin
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• olla valmis käyttämään aikaansa hallitustyöskentelyyn sekä tarvittaessa itsensä kouluttamiseen
• tuoda osaamisensa hallituksen käyttöön
Hallituksen jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus yhdistykseen sekä liiketoimintaan liittyvissä asioissa, esimerkiksi keskeneräisistä asioista ei voi kertoa hallituksen ulkopuolisille. Salassapitositoumuksen (liite 6) allekirjoittamisen tarkoitus on muistuttaa tästä velvollisuudesta.
Työsopimuslaki velvoittaa toimihenkilöt salassapitoon. Yhdistys voi päättää itse, edellytetäänkö myös toiminnanjohtajalta ja/tai toimihenkilöiltä salassapitositoumusta.

Kuinka parantaa hallituksen toimintakykyä?

Hallituksen toimintakyvyn parantamiseksi hallitus päättää toimikauden alussa hallituskauden
keskeisimmät teemat/projektit, jotka on kytketty strategiaan. Nämä teemat kirjataan selkeästi
hallituksen tehtävien, hallituksen ja toiminnanjohtajan välisen työnjaon sekä toimintaperiaatteiden ohella työjärjestykseen, jota voidaan kutsua myös hallituksen ohjesäännöksi. Vuoden
aikana kaikki toiminta pyritään kytkemään suunniteltuihin tavoitteisiin, arvoihin sekä teemoihin/projekteihin. Hallitus voi vuoden aikana suunnitella toimintaansa myös vuosikellon
avulla. Vuosikellon tarkoitus on varmistaa, että kaikki hallituksen käsiteltävissä olevat merkittävät asiat (kuten talous, henkilöstöasiat, palvelut ja tilinpäätös) sekä suunnitellut strategiset
teemat tulevat vuoden aikana käsiteltyä oikeassa aikataulussa. Vuosikelloon tulee merkitä ainakin yksi kokous, joka painottuu strategian käsittelyyn. Vuoden alussa kerrataan myös luottamus- ja toimihenkilöiden toimenkuvat. Hallitus kokoontuu niin monta kertaa kuin yhdistyksen asioiden hoitamiseen tarvitaan aikaa, kuitenkin vähintään 6 kertaa vuodessa.
Hallituksen sisältämää monipuolista osaamista tulisi hyödyntää yhdistyksen asioiden hoitamisessa. Asioiden suunnittelussa ja valmistelussa kannattaa hyödyntää erityisesti niitä hallituksen jäseniä, joilla on kokemusta ja osaamista kyseiseen aiheeseen liittyen.

ERILAISTEN HALLITUSTEN TEHOKKUUDESTA

Toiminnanjohtajan valta

Korkea

Vähäinen

Lakimääräinen hallitus
kumileimasin
toimitusjohtajan valitsema
Klubi
vähäinen lisäarvo

Osallistuva hallitus
keskusteleva
kyseenalaistava
konsensusta etsivä
lisäarvoltaan suurin

Vahtimestarihallitus
usein sisäinen
“yes”-hallitus
seremoniallinen
vähäinen lisäarvo

Määräävä hallitus
kyseenalaistava
saneleva
voimaa käyttävä
suuri lisäarvo

Vähäinen

Korkea

Hallituksen valta
Kari Huhtala mukaellen Zahran ja Pearcen esitystä
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Oheisen kaavion mukaisesti hallituksen tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa sekä hallitus että toiminnanjohtaja toimivat kumpikin selkeästi määritellyissä rooleissa ja yhteistyössä yhdistyksen parhaaksi. Tällöin puhutaan osallistuvasta hallituksesta, joka on keskusteleva, kyseenalaistava, konsensusta etsivä sekä täten lisäarvoltaan suurempi. Mikäli kokouksiin mennään vain
hyväksymään esitetyt ehdotukset ilman minkäänlaista keskustelua asiasta, voidaan puhua kumileimasinhallituksesta, joka tarjoaa vain vähän lisäarvoa yhdistyksen johtamiseen.

Hallituksen kokousten kehittäminen

Hallituksen toimintaa voidaan parantaa myös korkeatasoisemmalla hallitustyöskentelyllä: valmistelemalla, valmistautumalla ja toteuttamalla kokoukset paremmin sekä viemällä päätökset
täytäntöön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Mikäli mahdollista, tulevien kokousten päivämäärät sekä teemat päätetään ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Jotta mahdollisimman moni hallituksen jäsen pääsee paikalle, kokouspaikka ja ajankohta on saatava tietoon tarpeeksi ajoissa ja niitä päätettäessä on huomioitava yleisimmät työssäkäyntiajat.
Kokouksen esitys/asialista ja mahdolliset muut materiaalit tulee toimittaa hallituksen jäsenille riittävän ajoissa ennen kokousta. Hallituksen jäsenten velvollisuus on aina tutustua kokousmateriaaliin etukäteen. Esitys/asialistaan tulee myös merkitä, kenen vastuulla kunkin
asian esittäminen on.
Kokouksen aikana puheenjohtaja luo avointa ja keskusteluun rohkaisevaa ilmapiiriä, pitää kiinni suunnitellusta aikataulusta, käsiteltävistä aihepiireistä sekä päätettävistä asioista.
Puheenjohtaja myös varmistaa, että vuosikelloon merkitylle kokousteemalle varataan riittävästi aikaa. Hyvä tapa on, että hän kokouksen alussa kertoo tavoiteaikataulun kokoukselle ja
muistuttaa kokouksen osallistujia teemasta. Ylimääräisinä esiin tulleet asiat voidaan käsitellä
kokouksen lopuksi, mikäli aikaa on vielä jäljellä. Hallituksen kokouksilla on kaksi pääasiallista
tehtävää: tehdä päätöksiä ja seurata päätösten toteutumista. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Hallitus voi hyödyntää myös etäosallistumista tai verkkokokouksia, mikäli hallituksen jäseniä asuu kauempana ja kokouksiin matkustaminen on hankalaa.
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hallituksen kokouksiin liittyen:
• laatia tiivis kokoussuunnitelma, mieluiten jonkin hallituksen asettaman strategisen teeman
mukaisesti
• kokousten välityöskentely toiminnanjohtajan kanssa (valmistelemattomia tai yllättäviä
asioita ei tuoda kokoukseen)
• varmistaa, ettei kokoukseen tuoda ”valmiiksi pureskeltuja” asioita
• tuoda työskentelyyn johtajuutta
• huolehtia kokouksen ajankäytöstä ja tehokkuudesta
• varmistaa, että ajankäytössä huomioidaan riittävästi tulevaisuuden suunnittelu
• aktivoida jäsenet niin, että kaikkien osaaminen saadaan käyttöön

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Metsänhoitoyhdistyksen säännöissä määritellään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät seikat: kenellä on oikeus nimenkirjoitukseen ja missä tilanteessa. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva henkilö ei kuitenkaan voi toimia nimenkirjoittajana tai yhdistyksen edustajana. Kaikissa tapauksissa on tärkeää, että hallitaan riskit asianmukaisesti ja että toiminta on sujuvaa.
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SUOSITUS 7. –Yhdistyksen toimihenkilöiden valinnassa on varmistettava
paras osaaminen
Yhdistyksellä tulee olla hyvä menettelytapa toiminnanjohtajan valintaa varten, ja sen mukaisesti hallituksen on huolella valittava yhdistyksen operatiiviseen johtoon osaava toiminnanjohtaja. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi hallitus valitsee toiminnanjohtajalle varahenkilön.
Kaikille toimihenkilöille määritellään toimenkuvat, joista tulevat esille henkilöiden tehtävät,
päätösvaltuudet ja vastuut sekä raportointivelvollisuudet.

Hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on valita toiminnanjohtaja sekä toiminnanjohtajan
varahenkilö. Yhdistyksellä tulee olla hyvä menettelytapa toiminnanjohtajan valintaa varten.
Menettelytavasta on hyvä olla kirjallinen kuvaus. Hallitus varmistaa yhdistyksen tasokkaan
toiminnan jatkuvuuden valitsemalla toiminnanjohtajan varahenkilön, joka avustaa toiminnanjohtajaa tämän tehtävissä ja tarvittaessa sijaistaa tätä.
Hallituksen tulee laatia yksin tai toiminnanjohtajan kanssa toimihenkilöiden toimenkuvat.
Niissä ja yhdistyksen säännöissä määritellään, kenellä yhdistyksessä on oikeus palkata ja irtisanoa toimihenkilöitä:
• hallituksella yksin
• hallituksella ja toiminnanjohtajalla yhdessä
• vai sekä hallituksella että toiminnanjohtajalla erikseen.
Suosituksen tarkoituksena on tuoda joustavuutta erikokoisten yhdistysten toiminnan tueksi,
mutta kuitenkin antaa selkeä toimintaohje, jota voi noudattaa.

SUOSITUS 8. – Hallituksen on varmistettava hallinnon sujuvuus ja selkeä vastuunjako
Hallitus vastaa siitä, että hallinnon roolitus ja toimihenkilöiden toimenkuvat on määritelty
niin, että jokainen tietää tehtävänsä.
Hallituksella on vastuu kaikesta yhdistyksen toiminnasta. Sen tehtävänä on toiminnanjohtajan ja muiden asiantuntijoiden valmisteluiden perusteella suunnitella, tehdä päätöksiä ja yhdistyksen raportointijärjestelmän tukemana seurata tehtyjen päätösten toteutusta. Hallitus
ei voi delegoida päätäntävaltaansa kenellekään muulle.
Toiminnanjohtaja on vastuussa yhdistyksen operatiivisesta johtamisesta ja yhdessä muiden
toimihenkilöiden kanssa sen toteutuksesta. Toiminnanjohtaja on raportointivastuussa metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta hallitukselle.

Metsänhoitoyhdistyksen hallinnon roolitus ja toimenkuvat
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen hallinnossa toimitaan voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaan niin, että roolit ja toimenkuvat on määritelty.
Toimihenkilöiden toimenkuvista on käytävä ilmi:
• kuka on vastuussa minkäkin asian suunnittelusta/toimeenpanosta
• kuka valvoo ketä
• kuka raportoi kenelle
• kenellä on oikeus allekirjoittaa yhdistyksen papereita / tehdä kauppasopimuksia (milläkin hinnalla) / palkata uusia toimihenkilöitä / erottaa henkilöitä / nimenkirjoitusoikeus eli prokura
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Valtuuston puheenjohtajan valtuudet ja vastuut

Metsänhoitoyhdistyksissä valtuuston puheenjohtajalla ei ole laissa erikseen määriteltyjä tehtäviä eikä toimivaltaa. Yhdistyksen tulee itse määritellä valtuuston puheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtajan rooli on merkittävä, koska valtuusto on linkki jäsenten ja hallituksen välillä. Hyvä valtuuston puheenjohtaja välittää jäsenten palautetta hallitukselle ja erityisesti sen puheenjohtajalle ja toisaalta viestii aktiivisesti hallinnosta jäsenten suuntaan.
Mikäli yhdistyksessä on koko valtuustokauden pysyvä valtuuston puheenjohtaja, hän johtaa valtuustoa ja sopimuksen mukaan osallistuu hallituksen kokouksiin. Tapauskohtaisesti on
myös mahdollista sopia yhteistyöstä tai edustustehtävien jakamisesta hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen valtuudet ja vastuut

Hallituksella on vastuu yhdistyksen hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Näin ollen se ei voi delegoida päätäntävaltaansa tai vastuutaan kenellekään muulle. Sen
sijaan se voi tietyissä tapauksissa ulkoistaa jonkin tehtävän, mutta valvontavastuu säilyy hallituksella.
Hallituksen tulee erityisesti:
• suunnitella sekä määritellä yhdistyksen strategia, valvoa sen toteutusta ja päivittää sitä
• huomioida lait, säädökset ja säännöt yhdistyksen kaikessa toiminnassa
• valvoa ja ohjata toiminnanjohtajan työskentelyä
• arvioida jatkuvasti yhdistyksen toimintaa sekä omaa toimintaansa, ja vuosittain toteuttaa
hallitustyöskentelyn arviointi
• ottaa vastuu riskienhallinnasta
• seurata ja huolehtia yhdistyksen taloudenhallinnasta sekä tilintarkastuksesta
• määritellä yhdistyksen toimintatavat
• järjestää luottamushenkilöiden kouluttaminen
• seurata ja arvioida toimintaa hyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta sekä päättää tarvittavista kehittämistoimenpiteistä

Hallituksen puheenjohtajan valtuudet ja vastuut

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan aina vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen ja hänellä tulee olla asuinpaikka Suomessa,
jollei Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) myönnä lupaa poiketa tästä. (YhdL 35-36§)
Hallituksen puheenjohtajan tulee erityisesti:
• vastata hallituksen johtamisesta sekä hallitustyöskentelystä
• vastata yhdistyksen toiminnan kehittämisestä ja laadun parantamisesta
• vastata siitä, että hallinnon luottamushenkilöt ja toimihenkilöt tietävät vastuunsa ja tehtävänsä
• aktivoida hallituksen jäsenet niin, että kaikkien osaaminen saadaan käyttöön
• ohjata toiminnanjohtajan työskentelyä
• toimia johdon tukena tarvittaessa
• päättää hallituksen kokousten sisällöstä
• valmistella hallituksen kokoukset yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan välinen
työskentely sujuu ja on juohevaa. Suhteen heidän välillään on kuitenkin säilyttävä ammatillisena, jotta kukin muistaa oman roolinsa vastuut ja velvollisuudet.

27

HYVÄN HALLINNON OPAS

Toiminnanjohtajan valtuudet ja vastuut

Toiminnanjohtaja on työsuhteessa yhdistykseen. Näin ollen hän on velvollinen noudattamaan
työsuhteita koskevaa lainsäädäntöä sekä parhaan kykynsä mukaan toimimaan yhdistyksen oikeuksien ja etujen puolesta. Hallitus määrittelee toiminnanjohtajan valta- ja vastuusuhteet
toiminnanjohtajan toimenkuvassa, jossa on oltava selkeästi kirjattuna vastuunjako, roolit sekä toiminnanjohtajan tehtävät. Kun roolijako on selvillä, vältetään tarpeettomat puuttumiset
toisten töihin yksittäisissä asioissa.
Toiminnanjohtajan tulee erityisesti:
• vastata yhdistyksen operatiivisesta johtamisesta
• työskennellä hallituksen ja puheenjohtajan antaminen ohjeiden mukaisesti
• raportoida hallitukselle kuukausittain ”Toiminnanjohtajan katsaus”, johon kirjataan toiminnalliset tulokset ja taloudellinen tilanne. Yhdistys voi itse määritellä raportin sisällön ja
muodon. Katsaus voi olla esim. seuraavassa muodossa:
			
Kuukauden tai kvartaalin plussat ja miinukset
			
Jäsenmääräkehitys (jäsenmaksujen kertyminen)
			
Puunmyyntisuunnitelmat m3 – tot. vs. suunnitelma
			
Puukauppapalvelu m3 – tot. vs. suunnitelma
			
Puun korjuupalvelu m3 – tot. vs. suunnitelma
			
Energiapuutoimitukset Mwh – tot. vs. suunnitelma
			
Nuorten metsien hoito ha – tot. vs. suunnitelma
			
Tie & ajotuotot ja omaisuuden hoitopalvelu, € - tot. vs. suunn.
			
Metsänomistajien koulutusten tilanne – tot. vs. suunnitelma
			
Taloustilanne – tuloskehitys ja kassan tilanne sekä ennuste
			
Jäsenpalaute – tärkeimmät viestit kentältä
			
Edunvalvontapalaute – viestit MTK:sta ja muualta Metsänomistajat-ketjusta
			
Muut asiat
			
Tiedottaminen – mitä viestimme tästä kokouksesta
• toimittaa ”Toiminnanjohtajan laaturaportti” hallitukselle vuosittain, ohjeet Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP:stä (liite 7)
• vastuu yhdistyksen ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta
• valvoa, että yhdistyksessä noudatetaan lainsäädäntöä, työsuojeluohjeita, työsääntöjä, työehtosopimuksia ja muita ohjeita sekä tietosuojaa koskevia säännöksiä
• arvioida asiakaspalvelun laatua ja palvelun kehittämistä
• huolehtia toimihenkilöiden perehdytyksestä sekä koulutuksesta
• huolehtia työhyvinvoinnin edistämisestä kaikessa yhdistyksen toiminnassa
Toimihenkilöllä ei ole oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon (YhdL 37§), eikä hoitaa toimeksiantoa, jos hänellä on asiassa henkilökohtaista tai taloudellista etua, joka on
ristiriidassa metsänomistajan edun kanssa. Tällöin tehtävä on siirrettävä toiselle henkilölle ja
asiasta ilmoitettava metsänomistajalle. Toimihenkilöä koskee salassapitovelvollisuus yhdistyksen asioiden lisäksi metsänomistajien henkilökohtaisissa asioissa.
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Vahingonkorvausvelvollisuus yhdistyksessä
Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöiden on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita
(YhdL 35§) ja kaikessa toiminnassa noudatettava lakeja, määräyksiä sekä sääntöjä. Hallituksen tehtävien virheellinen suorittaminen tai laiminlyönti voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun, rikosoikeudellisen vastuun ja/tai tehtävistä erottamisen. Mikäli yhdistys noudattaa hyvää hallintotapaa ‒ asiat valmistellaan, ratkaistaan ja viedään täytäntöön sovitussa menettelyssä sekä dokumentointi hoidetaan oikein ‒ niin kuin huolellinen henkilö tekisi, tämä vähentää
olennaisesti riskiä joutua rikos- tai korvausvastuuseen.
Johtaja on työsuhteessa yhdistykseen, mistä johtuen vahingonkorvausvastuu hänen aiheuttamastaan vahingosta määräytyy työsopimuslain 12 luvun 1§:n 3 momentin mukaisesti. Jos työsuhteessa olevan viaksi jää vain lievä tuottamus, vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole (VahL 4:1).
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YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI,
RAPORTOINTI JA KEHITTÄMINEN
SUOSITUS 9. ‒ Yhdistyksen on kehitettävä osaamista suunnitelmallisesti
Yhdistyksen luottamushenkilöt, toiminnanjohtaja sekä muut toimihenkilöt on perehdytettävä yhdistyksen toimintaan, rakenteeseen, työnkuviin, palveluihin sekä muihin työskentelyn
kannalta oleellisiin asioihin. Laadukkaan toiminnan takaamiseksi hallituksen tulee varmistaa,
että yhdistyksessä laaditaan vuosittain kirjallinen koulutus- ja kehityssuunnitelma, joka sisältää luottamus- ja toimihenkilöiden lisäksi metsurien ja yrittäjien osaamisen suunnitelmallisen
kehittämisen. Hallitus vastaa budjetin riittävyydestä.

Luottamus- ja toimihenkilöiden perehdytys
Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöille on järjestettävä perusteellinen perehdytys, jotta he
voivat hoitaa yhdistyksen asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Perehdytykseen kuuluu henkilökohtainen opastaminen sekä itsenäinen työskentely.
Perehdytyksessä tutustutaan:
• yhdistyksen sääntöihin ja toimintaohjeisiin
• Metsänomistajat-ketjun toimintaan ja palvelukuvauksiin
• yhdistyksen toiminta-ajatukseen, tavoitteisiin ja strategioihin
• erilaisiin hallinnollisiin ohjeisiin, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon
• palvelujen sisältöön ja asiakastyytyväisyyteen
• markkina-asemaan ja kilpailutilanteeseen
• organisaation rakenteeseen sekä vastuu- ja toimihenkilöiden toimenkuviin.
Näiden lisäksi hallituksen on järjestettävä tilaisuus, jossa yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöt pääsevät tutustumaan toisiinsa.

Yhdistyksen koulutus- ja kehityssuunnitelma

Metsänhoitoyhdistyksissä tulee olla vuosittain laadittuna kirjallinen koulutus- ja kehityssuunnitelma, joka sisällytetään osaksi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. MTK:n antamat ohjeet
ovat pohja suunnitelman laatimiselle ja hallitus on vastuussa suunnitelman valmistumisesta.
Suunnitelmassa tulee olla kuvattuna koulutussuunnitelma luottamus- ja toimihenkilöille sekä metsureille sekä yrittäjille. Sen tulee myös tukea yhdistyksen strategisia linjauksia, ja hallituksen tehtävänä on varmistaa, että koulutukseen ja kehittämiseen on varattu tarpeeksi varoja.

Yhdistyksen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen

Hallitus on vastuussa luottamushenkilöiden osaamisen kehittämisestä. Kehittäminen edellyttää osaamisen tason arviointia, kehittymistavoitteiden asettamista, tiedon ylläpitoa, valmentautumista ja muita oppimisprosesseja. Hallituksen tehtävänä on myös yhdistyksen johtamisosaamisen kehittäminen.
Toiminnanjohtajan vastuulla on toimihenkilöiden sekä metsurien ja yrittäjien osaamisen
kasvattaminen. Hänen tulee raportoida osaamisen kehittämisestä ja tuloksista hallitukselle vähintään kerran vuodessa.
Yhdistyksessä tulee vuosittain pitää kehityskeskustelut sekä luottamus- että toimihenkilöiden kanssa. Keskustelut tulee toteuttaa hyvässä ja reilussa hengessä. Avoimen ilmapiirin ja
palautteen annon ohella tärkeää on suunnata katse eteenpäin, pohtia yhdessä tulevaisuuden
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mahdollisesti tuomia haasteita ja niihin varautumiskeinoja. Jokaisen oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta voidaan lähteä rakentamaan henkilökohtaista koulutus- ja kehityssuunnitelmaa tavalla, joka samalla tukee yhdistyksen strategisia linjauksia.
Kun yhdistyksessä ollaan selvillä siitä, millaista kehittymistä ja oppimista tarvitaan, on syytä
huomioida myös muiden lähialueiden metsänhoitoyhdistysten tarpeet. Metsänomistaja-ketju
mahdollistaa metsänhoitoyhdistysten yhteisten koulutusten järjestämisen.

SUOSITUS 10. – Yhdistyksen taloutta on suunniteltava, seurattava ja
arvioitava ennakoivasti
Yhdistyksen talouden suunnittelun perustana on strategia, johon taloudelliset tavoitteet kytketään. Hallituksen on seurattava tuloksen ja rahatilanteen kehittymistä kvartaaleittain tai lyhyemmällä periodilla. Talousraportointi on toiminnanjohtajan vastuulla ja hallituksen on päätettävä raportointitapa.

Yhdistyksen taloushallinto
Metsänhoitoyhdistyksen toiminta jaetaan kahteen eri osa-alueeseen: varsinaiseen toimintaan
sekä liiketoimintaan. Niitä on taloudellisesti syytä tarkastella erikseen, vaikka ne vaikuttavatkin vahvasti toisiinsa. Hallituksen ja toimihenkilöiden on pohdittava, miten varmistetaan jäsenille laadukas palvelu ja samanaikaisesti liiketoiminnan kilpailukyky.
Yhdistyksen talouden suunnittelun pohjalla on varsinaisen toiminnan strategia sekä liiketoimintastrategia, johon on sisällytetty yhdistyksen taloudelliset tavoitteet.
Metsänhoitoyhdistyksessä käytetään suoritusperusteista talousraportointia. Yhdistyksessä
on käytössä toiminnan jaottelu, joka löytyy tarkemmin ajankäytönseurannasta (liite 9).
Toimihenkilö kirjaa päivittäin käytetyn työajan jakautumisen varsinaiseen toimintaan tai liiketaloudelliseen toimintaan.

Varsinainen toiminta

Varsinainen toiminta rahoitetaan jäseniltä kerättävillä jäsenmaksuilla.
Varsinaiseen toimintaan liittyviä toimintoja/kuluja:
• yhdistyksen hallinto ja toimitilat (ei liiketoiminnan osalta)
• neuvonta ja tiedotus (jäsenlehdet, tiedottaminen)
• metsänomistajakoulutus
• edunvalvonta

Liiketoiminta

Liiketoiminta rahoitetaan markkinalähtöisesti – palvelujen käyttäjät maksavat niistä markkinahinnan. Toiminnan on oltava riittävän voitollista, jotta tuloksella voidaan kattaa liiketoiminnan sitoman pääoman kustannukset ja tappioriski sekä turvata yhdistyksen kehittyminen
strategian mukaisesti.
Liiketoimintaan liittyviä toimintoja/kuluja ovat:
• puukaupalliset toiminnot (korjuupalvelut, valtakirjakauppa jne.)
• metsänhoitopalvelut (viljelytyöt, maanmuokkaus, nuoren metsän hoito)
• tila-arviot, kiinteistönvälitys, metsäsuunnittelu

Vastuu ja raportointi

Hallitus on viime kädessä vastuussa yhdistyksen taloushallinnosta ja kirjanpidon lainmukaisuudesta, ja yhdistyksen säännöissä tulee mainita yhdistyksen tilikausi (YhdL 8§ ja 35§).
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Toiminnanjohtaja vastaa talousraportoinnista hallitukselle. Hallitus päättää raportin muodon ja sisällön, sekä valitsee toteutetaanko raportointi kerran kvartaalissa vai useammin. Koko
toimintavuodelta rakentuva Tilinpäätösraportti sisältää toimintakertomuksen, varsinaisen
toiminnan tuloslaskelman ja siihen sisällytettävän liiketoiminnan tuloslaskelman, taseen sekä rahoituslaskelman.
Metsänhoitoyhdistyksen taloutta on hyvä suunnitella ja seurata ennakoiden ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Virallisten talousraporttien tueksi ja numeroiden ymmärrettävyyden
lisäämiseksi on hyvä käyttää erilaisia havainnollistuksia. Olennaista on, että raporttien pohjalta pystytään tekemään oikeat johtopäätökset. Seuraava esimerkki kuvaa erään yhdistyksen tulosta ja tasetta havainnollisessa värigraafimuodossa.
TASE
31.12.2015

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2015

1.000 EUR

VARAT

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Pitkävaik.menot ym.
134
Koneet&kalusto
9
Käyttöom.sijoitukset
1 546
Varastot
5
Konsernisaamiset
600
Kons.siirtosaamiset
778
Myyntisaamiset
274
Siirtosaamiset
500
Rahoitusarvopap.
495
Kassa/pankki
783

Rahastot
1 287
Muu oma pääoma
795
Ylijäämä aiemm.vuosilta
2 233

YHTEENSÄ 5 124

1.000 EUR

MHY Y

YHTEENSÄ 5 124

KULUT

TUOTOT

Vars.toim.palkkak.
203
Vars.toim.muut kulut
113
Liiketoim.ainekulut
462

Vars.toimintatuotot
5
Varainhank.tuotot
319
Sij.&rah. nettotuotto
176

Ulkopuol.palvelut
4 226

Ylijäämä tältä tilikaudelta
39
Ostovelat
132
Siirtovelat
398
Muu lyhytaik.velka
240

Liiketoim.liikevaihto
7 695

Liiketoim.palkkak.
2 405

Liiketoim.poistot
34
Liiketoim.muut kulut
731

Mhy:n Tuloksen ja Taseen havainnollistus Bonanza Grafilla

TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT YHTEENSÄ
VOITTO/TAPPIO

Liiketoim.muut tuotot
18

+ 8 213
- 8 174
+ 39

Data from Own values Data edited in BonanzaGraf 01-maalis-16

SUOSITUS 11. – Yhdistyksen toimintaa suhteessa tavoitteisiin on arvioitava
säännöllisesti
Yhdistyksen tulee jatkuvasti arvioida toimintaansa sekä vuosittain toteuttaa hallitustyöskentelyn arviointi ja toimittaa siitä raportti valtuustolle ja nimitystoimikunnalle. Arviointien pohjalta hallituksen tulee laatia kirjallinen kehittymissuunnitelma. Arviointien tulee johtaa muutoksiin toiminnassa, jos sellaisiin on tarve.

Arvioinnin tarkoitus ja tavoitteet

Yhdistyksen jatkuvalla arvioinnilla arvioidaan erityisesti yhdistyksen taloutta, jäsenhallintaa,
palveluja, johtamista sekä toiminnan laatua. Arvioinnin kohteena voi olla mikä tahansa toimintaan liittyvä osa-alue:
• ilmapiiri, arvot, asenteet, sitoutuminen, vuorovaikutustaidot
• tehokkuus, toimintatavat, suorituskyky
• tiedonhankinta, tekninen osaaminen
• oppiminen ja koulutus, johtaminen
• yhdistyksen toimintakyvyn ylläpito (taloushallinto, hallinto, henkilöstö jne.)
Hallitus vastaa toiminnan arvioinnista ja päättää arviointimenetelmistä. Arvioinnin on hyvä
olla säännöllistä. Suositeltava tapa on, että arviointia uusittaessa kerrotaan, miten yhdistyksen
toimintaa on kehitetty edellisen arvioinnin tulosten perusteella.
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Hallituksen toiminnan arvioinnilla pyritään tarkastamaan hallituksen toiminnan laatu ja
työn kohdistuminen strategisesti tärkeimmille alueille. Toiminnan arvioinnin tulosten perusteella tunnistetaan kehittämistarpeet, jotka tulee asettaa tärkeys- ja aikajärjestykseen. Näiden
perusteella tehdään korjaavat toimenpiteet ja tarvittaessa päivitetään kehittymissuunnitelma.
Hallituksen toiminnan monipuolista arviointia edistää hallituksen ulkopuolisten arvioijien
hyödyntäminen. Heidän arviointiensa perusteella saadaan selville kehittämistarpeet ja voidaan parantaa hallituksen toimintaa auttamalla sitä keskittymään toiminnan kannalta oleellisiin asioihin.
Yhtenä hallituksen sisäisenä arviointimenetelmänä toimii hallitustyöskentelyn arviointi, johon löytyy hallituksen itsearvioinnin mallilomake liitteestä 8.
1. jokainen hallituksen jäsen täyttää kaavakkeen, jossa he antavat palautetta ja
kehitysehdotuksia anonyymisti
2. vastauksista tehdään yhteenveto/kirjallinen raportti
3. puheenjohtaja käy tarvittaessa kahdenkeskisiä keskusteluja hallituksen jäsenten kanssa
4. raportti toimitetaan nimitystoimikunnalle sekä valtuustolle
5. hallitus keskustelee esiin tulleista aiheista
6. hallitus kirjaa sovitut päätökset hallituksen toimintasuunnitelmaan
7. arviointi toteutetaan ensimmäisen kerran kahden vuoden jälkeen ‒ tästä eteenpäin
kerran vuodessa

Hallituksen seurantatehtävät

Sisäisen arvioinnin lisäksi hallituksen tulee seurata yhdistyksen sisäistä tilaa, tehtyjä päätöksiä
ja suunnitelmia sekä erilaisia raportteja. Näiden lisäksi hallituksen tulee aktiivisesti seurata yhdistyksen ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
1. Jatkuvasti seurattavia asioita:
• toimintasuunnitelman toteutuminen
• suunnitelmien eteneminen ja päätösten vaikutukset toimintaan
• toteutunut toiminta
• budjetin seuranta (kannattavuus, tuloslaskelma, tase, maksuvalmius, rahatilanne...)
• palvelutarjontaan ja kilpailuun liittyvät muutokset ympäristössä
• lait ja säädökset
2. Muutaman kerran vuodessa seurattavia asioita:
• investointien toteutuminen
• strategian toteutuminen
• asiakastyytyväisyys, palvelun laatu
3. Tilikauden päättyessä seurattavat asiat:
• tilinpäätös, toimintakertomus, palveluiden kannattavuus
• hallitustyöskentelyn arviointi -> kehitystarpeet
Seurannan tarkoituksena on:
• pitää hallitus ajan tasalla
• varmistaa strategioiden ja toiminta-ajatuksen toteutuminen käytännössä
• selvittää toteutuuko toimintasuunnitelma ja talousarvio
• arvioida projektien etenemistä ja muutoksia
• ohjata ja tukea toiminnanjohtajan ja toimihenkilöiden käytännön toimintaa
• saada tietoa kehityksen tueksi
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Ulkoinen arviointi

Hallituksen itsearviointia voidaan täydentää ulkopuolisen tekemällä arvioinnilla. Ulkopuolinen arvioija voi tarpeen vaatiessa kysyä ja huomioida erityiskysymyksiä liittyen esimerkiksi
hallituksen ja johdon suhteeseen, yksittäisiin hallituksen jäseniin tai osaamistarpeisiin.

Laaturaportointi

Laaturaportoinnista on hyötyä, kun metsänhoitoyhdistys haluaa systemaattisesti parantaa toimintatapojaan. Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP:n suositus toiminnanjohtajan laaturaportiksi sisältää seuraavat teemat (liite 7):
1. asiakaspalautteet
7. toimintaympäristön muutokset
2. laatumittaritulokset
8. laatutoimenpiteet
3. ketjuauditoinnin tulokset
9. laatupolitiikka
4. ulkopuolisten tarkastusten tulokset
10. laadun parantamisen tavoitteet
5. omavalvonnan ja sisäisten tarkastusten		 seuraavalle/kuluvalle vuodelle
tulokset
6. reklamaatiot ja poikkeamat
11. aikaisemmat laaturaportit (katselmukset)

SUOSITUS 12. – Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen toiminnan riskit ovat
hallinnassa
Hallituksen tulee toteuttaa riskiarviointi vuosittain sekä sisällyttää riskienhallinta osaksi
strategiaansa. Yhdistyksen tulee arvioida vähintään kolme sille merkittävintä riskiä seuraavan neljän vuoden aikana.

Metsänhoitoyhdistyksen hallinto on vastuussa yhdistyksen riskienhallinnasta. Hallituksen tulee toteuttaa riskiarviointi vuosittain ja sisällyttää riskienhallinta osaksi toimintastrategiaansa.
Riskienhallintaan liittyen hallituksen tulee määrittää yhdistyksen kolme merkittävintä riskiä
seuraavan neljän vuoden aikana ja niiden lisäksi kirjata riskienhallinnan tavoitteet, riskinoton
rajat, vastuunjako sekä valvontaperiaatteet.
Riskit voidaan jakaa kahteen kategoriaan:
1. Sisäiset riskit → millä riski hallitaan
• väärin jakautuneet valtasuhteet yhdistyksen sisällä → vastuusuhteiden selkeys
• väärinkäytökset, petokset, rikkomukset jne. → valvonta, raportointi ja avoimuus
• muutosvastarinta, henkilöstömuutokset → uudistumis- ja muutoskulttuuri
• työssä jaksamisen ja työturvallisuuden heikentyminen → työhyvinvoinnin
		 merkityksen kasvu, riskiarvioinnit
• osaamisen puute, vähäinen halukkuus kouluttautua → jatkuvan oppimisen kulttuuri
• resurssien puute → yhteistyö ja moniosaaminen
• valvonnan puute → läpinäkyvyys
• taloudelliset väärinkäytökset → sisäinen tarkastus
• viestinnän ja markkinoinnin puute, vajavaisuus → resurssien kohdentaminen
• yhdistyksen kasvu → uudistumis- ja muutoskulttuuri
• esteelliset henkilöt luottamustehtävissä → esteellisyysperiaatteiden kirjaus
2. Ulkoiset riskit → millä riski hallitaan
• muutokset asiakas- ja jäsenyyssuhteissa → asiakkuus- ja jäsenyysstrategiat
• kilpailu ja kilpailijat → kilpailijastrategia
• muutokset markkinatilanteessa → ennakointi ja vaihtoehtoisstrategiat
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•
•
•
•
•
•
•

kannattavuuden muutokset, puumarkkinariskit → muutos- ja reagointikyky
lait ja säädökset → reagointikyky, ennakointi ja muutoskulttuuri
rahoituksen riittävyys, tulojen vähyys → vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpito
luottotappioriski → asiakaskohtainen etukäteisarviointi ja tehokas perintä
palvelujen laatu, asiakastyytyväisyyden väheneminen → seuranta ja reagointi
ilkivalta, onnettomuudet → varasuunnitelmat ja varahenkilöt
tietoliikenne- ja tietoturvariskit → ajantasaiset ohjelmat, osaamisen lisääminen

SUOSITUS 13. – Yhdistyksen on laadittava strategiapohjainen markkinointija viestintäsuunnitelma
Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma tehdään kirjallisessa muodossa ja se sisältää yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä valitun viestintävastaavan. Toimintakertomuksessa on syytä arvioida viestinnän sekä markkinoinnin toteutumista. Yhdistyksen tulee
käyttää monipuolisia viestintämenetelmiä eri kohderyhmät huomioon ottaen.

Kuka on vastuussa?
Hallituksen on kirjattava luottamus- ja toimihenkilöiden toimenkuviin, kenellä on vastuu yhdistyksen markkinoinnista ja viestinnästä. Yhdistyksen sisäisistä asioista tiedottaa pääasiassa
hallituksen puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja.

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP tuottaa vuosittain metsänhoitoyhdistyksille yhteisen
suunnitelman pohjalta ketjun valtakunnallisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelman sekä materiaaleja markkinoinnin ja viestinnän tueksi. Ohjeistuksen pohjalta hallitus luo markkinointi- ja viestintäsuunnitelman, joka sisällytetään osaksi toimintasuunnitelmaa. Hallitus lisää suunnitelmaan yhdistyksen omat tapahtumat. Suunnitelmaan tulee kirjata viestintävastaava, joka ylläpitää yhteyksiä tiedotusvälineisiin sekä muihin viestinnän kohderyhmiin. Suurimmissa metsänhoitoyhdistyksissä viestinnästä vastaavan toimihenkilön tulee olla päätoiminen.
Viestinnällistä yhteistyötä yhdistyksillä on myös MTK:n kanssa.

Viestinnän tavoite ja viestintämenetelmät

Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on saavuttaa kaikki kohderyhmät ja saada viesti oikein perille. Yhdistyksen tulee käyttää erilaisia viestintämenetelmiä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään. Tärkeää on huomioida eri luottamus- ja toimihenkilöt, alueelliset piirteet, ikäryhmät, sidosryhmät ja heidän viestintätottumuksensa. Yhdistykselle sopivia viestintäkanavia on useita: postitse lähetettävät kirjeet ja muut dokumentit, sähköposti, sähköinen
uutiskirje, Internet-sivut, jäsenlehti, sosiaalinen media, yhdistyksen julkaisut – kuten vuosikertomus ja esitteet, erilaiset jäsenille ja sidosryhmille tarkoitetut tapahtumat ja työpajat sekä
kaikki muut mahdolliset menetelmät.

Sisäinen viestintä

Yhdistyksen sisäisellä viestinnällä parannetaan yhteishenkeä, motivaatiota ja tiedonkulkua.
Lisäksi sen tavoitteena on kasvattaa luottamus- ja toimihenkilöiden tietoutta metsänhoitoyhdistysten merkityksestä suuremmassa toimikentässä – mukaan lukien MHYP, MTK ja SLC,
ministeriö sekä muut sidosryhmät.
Toimihenkilöiden, hallituksen sekä valtuuston tulee keskustella keskenään viestinnän parantamiseksi.
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• jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä sekä erilaisia tiedotteita vuoden aikana
• hallitus lähettää sähköpostilla valtuustolle ”Hallituksen tiedonantoja” -kirjeen, johon asiat
voi lajitella esimerkiksi: ”must to know, good to know, nice to know” -periaatteella
• toiminnanjohtaja toimittaa hallitukselle ja toimihenkilöille ”Toiminnanjohtajan
katsauksen” vähintään kerran kuukaudessa (sisältää talousraportin)

Ulkoinen viestintä

Yhdistyksen ulkoisella viestinnällä kasvatetaan jäsenten ja muiden metsänomistajien ymmärrystä ja tietoutta metsäasioista sekä metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta. Metsänomistajat
ymmärtävät yhdistyksen merkityksen edunvalvojana sekä palvelujen tuottajana, ja he haluavat osallistua sen toimintaan. Ulkoisella viestinnällä pyritään myös saamaan uusia jäseniä yhdistykseen.
Ulkoisella viestinnällä parannetaan sidosryhmille ja muille annettavan tiedon määrää yhdistyksen toiminnasta – näitä ovat esimerkiksi toimintakertomukset. Lisäksi ulkoisella viestinnällä pyritään tukemaan yhdistyksen strategian toteutumista sekä edunvalvontaa.
Yhdistyksen viestinnässä on oltava päivittäin läsnä seuraavat ominaisuudet:
• luotettavaa – annettava totuudenmukaista tietoa yhdistyksestä ja sen toimikentästä
• avointa – myös negatiivisista asioista on tiedotettava
• ennakoivaa – annetaan tietoa myös tulevasta
• aloitteellista – omatoimista, aktiivista, säännöllistä
• vuorovaikutteista – otetaan kaikki sidosryhmät huomioon, monen suuntaista
• muuntautumiskykyistä – kehitetään jatkuvasti arvioinnin, seurannan sekä
palautteiden perusteella

Kriisiviestintä

Yhdistyksellä tulee olla kriisiviestintäohje ja toimenkuvissa selkeästi määriteltynä yhdistyksen
kriisiviestinnästä vastaava henkilö. Metsänomistajat-ketjulla on Markkinointi- ja viestintäohjeistus, jossa on määritelty yhteiset tavoitteet, työnjako ketjussa ja ohjeistukset markkinointiin
ja viestintään mm. kriisitilanteissa.
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MERKITTÄVIMMÄT METSÄNHOITOYHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

1.	edunvalvonta
• toimii jäsentensä etujärjestönä
• tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa selvityksiä, tiedonantoja ja lausuntoja
• ylläpitää ajantasaista tietoa puu- ja metsäteollisuuden markkinoista sekä
		politiikasta
• edistää puunkäyttöä ja kehittää yhteistyötä sidosryhmien kanssa
• edistää kestävää kehitystä sekä sertifiointia
• on parantamassa puuntuotannon kannattavuutta
• ympäristö-, luonnonsuojelu- ja oikeusturvakysymykset
2.	 puukaupan palvelut
• avustaa puukaupassa ja tarjoaa valtakirjakauppaa
• avustaa puutavaran hankinnassa, puunkorjuussa sekä muussa metsän käytössä
• tarjoaa myyntisuunnitelmia ja korjuupalveluja
3.	metsänhoitopalvelut
• antaa neuvoja ja suosituksia metsän hoidossa ja käytössä
• suunnittelee ja toteuttaa metsätalouden töitä
4.	 koulutus-, suunnittelu- ja muut asiantuntijapalvelut
• tarjoaa metsätalouden harjoittamisessa tarvittavia tietoja ja asiantuntijapalveluja
• järjestää metsänomistajien käytettäväksi ammattihenkilöstön palveluja
• kouluttaa ja neuvoo metsänomistajia
• tiedottaa ajankohtaisista asioista, puutavaran kysynnästä sekä kauppahinnoista
• laatii metsäsuunnitelmia ja pitää niitä ajan tasalla
• tekee tila-arvioita ja metsäkiinteistöjen välitystä

VALTUUSTON JA HALLITUKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
TEHTÄVÄT

Valtuuston sääntömääräiset tehtävät;
1.	 Vahvistaa tilinpäätös ja toimintasuunnitelma.
2.	 Päättää ylijäämän käyttämisestä/vararahastoon siirtämisestä.
3.	 Myöntää hallitukselle vastuuvapaus.
4.	 Valita ja erottaa hallituksen jäsenet.
5.	 Päättää yhdistyksen liittokokousedustajien ja muiden valtuuston edustajien
		valinnasta.
6.	 Päättää hallituksen, valtuuston ja vaalitoimikunnan jäsenten palkkioista.
7.	 Valita tilintarkastaja tai tilintarkastajat ja päättää heidän palkkioistaan.
8.	 Valvoa metsänhoitoyhdistysten ja hallituksen sisäistä toimintaa.
9.	 Antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisista asioista.
10.	 Määrittää jäsenmaksu kalenterivuodeksi kerrallaan.
11.	 Päättää yhdistyksen purkamisesta tai yhdistymisestä.
12.	 Hyväksyä yhdistyksen säännöt ja niiden muutokset.
13.	 Päättää kiinteistöjen luovuttamisesta ja ostamisesta.
14.	 Käsitellä yksittäisen valtuutetun esittämä asia.
15.	 Asettaa vaalitoimikunta.
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Hallituksen sääntömääräiset tehtävät:
1.	 Edustaa yhdistystä.
2.	 Hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioista.
3.	 Valvoa yhdistyksen johtoa ja yhdistyksen toimintaa yleensä.
4.	 Huolehtia liikkeenjohdollisista tehtävistä.
		
• tavoitteet, päätöksenteko, mittarit, seuranta
		
• maksuvalmius
		
• kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman laadinta
5.	 Huolehtia toiminnan lain- ja sääntöjenmukaisuudesta.
6.	 Ottaa palvelukseen ja erottaa vakituisessa työsuhteessa olevat toimihenkilöt,
päättää palkoista, korvauksista ja muista työsuhteisiin liittyvistä seikoista sekä
toimia muutoinkin työnantajan roolissa. Toiminnanjohtaja ottaa palvelukseen
tilapäisessä työsuhteessa olevat.
7.	 Vahvistaa toimihenkilöiden tehtävien jaon, toimivaltuudet ja vastuut sekä
		 erityisesti seuraavat valtuudet:
		
• tilien käyttövaltuudet
		
• tositteiden hyväksymisvaltuudet
		
• nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt
8.	 Vahvistaa tarvittavat sisäiset toimintaperiaatteet tai toimintaohjeet yleensä
		 seuraavista asioista:
		
• laatujärjestelmä
		
• tilikartta ja kirjausohjeet
		
• talousohjesääntö
		
• toimistojen aukiolon periaatteet
		
• yhdistyksen puukaupallinen toiminta
		
• muiden toimeksiantojen suorittamisperiaatteet
		
• viestintä
		
• arkistointi, tietojen käsittely ja tietosuoja
		
• asiakirjojen luovuttaminen ja henkilörekistereiden käyttö
		
• työsuojelu
		
• tasa-arvo
		
• ympäristönsuojelu
9.	 Valmistella valtuuston päätettäväksi tulevat asiat.
10.	 Päättää hankinnoista talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa,
		 ellei päätösvalta kuulu toiminnanjohtajalle hänen toimenkuvansa mukaisesti.
11.	 Käsitellä muiden kuin jäsentensä liittymisasiat.
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HYVÄ OSALLISTAMISPROSESSI

1. Valtuutettujen (tai muiden osallistamiseen osallistuvien henkilöiden) on pohdittava, mitä
jäsenten osallistamisella yhdistyksessä tavoitellaan. Osallistamisen taustalla ovat aina jotkin tarpeet ja tavoitteet, joita osallistamisella pyritään parantamaan tai saavuttamaan. Halutaanko sillä esimerkiksi:
• selvittää jäsenten ehdotuksia, toiveita, mielipiteitä
• sitouttaa jäseniä ja kasvattaa luottamusta hallintoa kohtaan
• kerätä paikallista ja hiljaista tietoa?
2. Kun yhdistys on päättänyt, mitä se osallistamisella tavoittelee, on sen pohdittava,
missä vaiheessa toimintaa/suunnittelua/päätöksentekoa näitä tietoja tarvitaan. Onko se:
• alkutilanteen eli analyysivaiheen aikana
• prosessin eli toiminnan/suunnittelun/päätöksenteon aikana
• loppuvaiheen eli toteutusvaiheen aikana?
3. Tässä vaiheessa on päätetty, mitä osallistamiselta halutaan ja missä vaiheessa. Seuraavaksi
päätetään osallistamismenetelmä, joka vaikuttaa siihen, mitä tietoja on mahdollista saada
juuri siinä vaiheessa toimintaa/suunnittelua/päätöksentekoa. Osallistamismenetelmiä on
useita, kuten erilaiset kyselyt ja mielipidemittaukset, asukasillat sekä teemaillat, vierailut ja
luontoretket, palautemenetelmät ja vetoaminen päättäjiin, tiedotteet ja uutiset sekä haastattelut, neuvottelut ja työryhmät.
4. Viimeisenä tehdään yhteenveto ja arviointi siitä, mitä osallistamisprosessin aikana todellisuudessa saavutettiin ja tehdään kehitysehdotukset seuraavaa osallistamista varten.
5. Tarkempaa tietoa sekä käytännön esimerkin kyselyn hyödyntämisestä osallistamisessa voi
lukea esimerkiksi Tiia Suomisen pro gradu –tutkielmasta (2015).

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2016 JA SEN MUUTOKSET
Lyhyet kuvaukset tärkeimmistä ensi vuotta koskevista muutoksista:
ESIMERKKEJÄ AIHEALUEISTA:
Metsänomistajat-ketju, markkinointi, toiminnan kehittäminen ja asiakaspalvelu
- Tiivis yhteydenpito jäseniin (jäsentilaisuudet, -lehdet ja kirjeet) ja asiakkaisiin sekä yhteydenotto uusiin metsänomistajiin ja jäsenhankinta. Yhteydenotto kaikkiin jäseniin vähintään joka 3. vuosi Metsänomistajat -kriteerien mukaisesti. Jäsenpalvelujen ja -etujen kehittäminen valtakunnallisten etujen lisäksi. Ketjun markkinointikampanjoihin osallistuminen ja tapahtumien järjestäminen metsänomistajille.
- Ketjun isoja yhteishankintoja ovat jäsenkortti-jäsenmaksu ja valtuustovaalit.
- Toiminnan kehittäminen ketjun ohjeistuksien mukaisesti, uusien ohjeistusten ja tuotteiden käyttöönotto. Palvelutuotanto metsänomistajille ja yhteistyö muiden metsänhoitoyhdistysten ja metsäpalveluita tarjoavien yrittäjien ja muiden tahojen kanssa.
- Metsänomistajat -markkinointinimen käyttö, siihen liittyvä tiedotus, toimihenkilöiden ja
luottamushenkilöiden perus- ja jatkokoulutus, toiminnan kehittäminen sekä markkinointinimen laatu- ja asiakaspalvelukriteerien täyttäminen.
- Maakunnallinen yhteistyö edunvalvonnassa muiden mhy:ten ja tuottajapuolen kanssa
alueellisten metsävaliokuntien kautta sekä muutenkin (edunvalvonta yhteisissä asioissa,
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kuten kaavoituksessa, sekä yhteiset jäsentilaisuudet). Metsänomistajien paikallinen ja alueellinen edunvalvonta yhteistyössä MTK:n metsälinjan kenttäpäälliköiden kanssa.
Mhy:n toiminnan, osaamisen ja talouden kehittämisessä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Liiketoiminnan taloudellisten riskien huomiointi ja hallinta sekä sisäinen valvonta. Yhdistyksen tekemien ja teettämien töiden omavalvonta.
Uusien hallinnon henkilöiden (uudet valtuustot) ja toimihenkilöiden perehdytyksen ja
koulutuksen korostaminen. Mitä koulutusta tarjotaan toimi- ja luottamushenkilöille sekä
metsänomistajille? Luottamushenkilöiden koulutukseen ja toimintaan sitoutumiseen panostaminen. Seuraavan vuoden koulutusohjelman tiivistelmä (sisältäen mm. aiheet, osallistujat ja alustavan ajankohdan) sekä kouluyhteistyö. Yhteistyö koulutusasioissa maakunnallisesti ja laajemminkin koko metsänomistajaorganisaatiossa.
Asiakaspalvelun ja toiminnan laadun (esim. laatujärjestelmät ja laatumittarit) kehittäminen. Asiakaspalautteiden kerääminen (sähköisesti ja paperilla) ja palautteen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Vertaisarviointien hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.

Puumarkkinat ja energiapuu
- Hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen ottaen huomioon puun kysyntä ja kannattava metsätalous, kysynnän ja tarjonnan tasapaino, puukauppaa koskevan tiedon tuottaminen metsänomistajien päätöksiä varten (myös energiapuu), kysyntä ja mittaus. Kattava
hinnan- ja katkonnanseuranta, kilpailun edistäminen puumarkkinoilla ja sähköisen puukauppaportaalin hyödyntäminen. Yhdistyksen puukauppapalvelun kokonaisuus on Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy:n ja MTK:n metsäjohtokunnan linjausten mukainen.
- Mhy:illä keskeinen rooli biotalouden ja uusiin investointeihin liittyvässä raaka-ainehuollossa.
- Osallistuminen kuntien ilmastostrategioiden ja ympäristönsuojelumääräysten laatimiseen. Kumppanuussuhteet paikallisten energiantuotantolaitosten ja puujalostusyritysten
kanssa sekä metsään ja puuhun perustuvan yrittäjyyden ja verkostoitumisen edistäminen.
Metsätilojen spv, metsänhoito ja kemera
- Valmistaudutaan koulutuksella ja organisoitumisella metsätilojen sukupolvenvaihdoksen
verohuojennukseen, jotta mhy:llä on mahdollisuus tarjota palvelua 2017 alusta.
- Metsänhoito- ja kemera -töiden määrä- ja laatutavoitteet (hyödynnetään valtion tuet, miten uudistamisen, metsänhoitotöiden ja hakkuiden laadun seuranta on järjestetty mhy:ssä). Valmistaudutaan kemera -tukien muutokseen. Uuden kemera-lain muutokset tulevat
mahdollisesti voimaan 1.4.2016.
METSO II ja metsäluonnon hoitohankkeet
- Tiedottaminen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta 2008 2020 (METSO II -ohjelmasta) ja metsänomistajien kannustaminen osallistumaan ohjelmaan. Neuvonta- ja suunnittelupalvelujen tarjoaminen metsänomistajille METSO II -ohjelmaan soveltuviin metsäkohteisiin, määräaikaisen suojelun periaatteen pohjalta. Toimihenkilöiden koulutuksesta huolehtiminen metsäluonnon hoitohankkeissa. Esimerkkejä,
millaisia metsäluonnon hoitohankkeissa metsänhoitoyhdistys tarjoaa palveluita.
Viestintä ja verkostoituminen
- Viestinnän ja markkinoinnin merkitys kasvaa. Aiheet, kohderyhmät, ajankohdat, vastuut ja resurssit (viestintäsuunnitelma toimintasuunnitelman liitteenä). Metsänomistajat
-markkinointinimen käyttöönotto.
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Valtuustovaalien markkinointi ja ehdokasasetteluun satsaaminen tiedotuksessa ja tilaisuuksissa hyvissä ajoin.
Yhteistyön ja keskustelun lisääminen tuottajayhdistysten kanssa. Ketjumallin mukaisen,
yhtenäisen ja laadukkaan toiminnan kehittäminen.

Tapahtumia:
- Metsänomistajaviikkojen (12 - 24.9.2016) tapahtumat (tapahtumien järjestäminen myös
markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaan).
Jne…
TOIMINTASUUNNITELMAN KESKEISET TAVOITTEET
(tavoitteita yhteensä 3 - 6 kpl)
(Tavoitteen nimi ja kuvaus lyhyesti)
Esimerkkejä:
Yhteydenpito metsänhoitoyhdistyksen jäseniin
Tavoitamme metsänhoitoyhdistyksen jäsenistä X % henkilökohtaisella yhteydenotolla
vuoden aikana. Yhteydenotoista X % johtaa palvelun tilaukseen. Pidämme yhdistyksen
asiakasrekisterin ajan tasalla. Keräämme tietoa jäsenten ja asiakkaiden odotuksista ja mielipiteistä yhdistyksen palveluiden suhteen säännöllisesti asiakaspalautteiden ja kyselyiden
avulla.
Metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisen otteen vahvistaminen
Puunmyyntisuunnitelmien osuus yhdistyksen toimialueen yksityismetsien myydystä
puusta on X % ja valtakirjalla myydyn puun osuus X %. Yhdistyksellä on käytössä tarkka
tieto alueen puumarkkinoista, mm. ajankohtaista hinta- ja katkontatietoa kattavasti.
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
Lyhyt kuvaus keinoista ja tarvittavista resursseista, joilla asetettu tavoite saavutetaan.
Kuinka esimerkkitapauksessa puunmyyntisuunnitelmien ja valtakirjakauppojen osuutta
nostetaan ja mitä tarkan markkinatiedon hankkiminen käytännössä vaatii yhdistykseltä,
esim. jäsenverkko Repun hintaseuranta, valtakunnalliseen puumarkkinabarometriin vastaaminen, tukin katkonnan seuranta, puukauppatoimeksiantojen markkinointi kriteerinä
esim. yhdistyksen puukaupan kilpailutus.
(toimenpiteet ja resurssit, yhteys budjettiin).

44

HYVÄN HALLINNON OPAS

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala

MARKKINOINTISUUNNITELMA 2016

Sp osoitteiden keräämistä tiivistetään myös Pyhäjokilaakson osalta.
- henkilö x korjaa asiakaspalvelun puhelinnumerot oikeaan muotoon: esim. 0445780329
(jatkossa jokainen muistaa kirjata matkapuhelinnumeron ilman välilyöntejä tai muita
merkkejä tai ilman muita tietoja), yritykselle kirjataan jatkossa vain matkapuhelin, muut
puhelinnumerot lisätään henkilötietojen alle
- lehdistötiedotteet ajankohtaisista asioista 10-15 kpl
- Radio Pookin hoitaa MTK, MHYP koko valtakunnan tiedotusta
- kotimaan retki Kainuuseen 4.8.–6.8.2016, matkanvetäjäksi henkilö x ja henkilö y auttaa
retken käytännön järjestelyissä
- Metsänomistaja-viikolla syyskuussa metsätapahtuma Oulaisissa. Henkilö x on päävastuussa, suunnitellaan kevään aikana. Yhteistyökumppaneita esim. Junnikkala, Koskelan
taimitarha, Yara, uusi talotehdas, koneistutuskohde, haketusta, klapikoneita, kauppaliikkeet jne. Selvitetään bussikuljetustarpeet muualta yhdistyksen alueelta.
- Kroatian metsänomistajaretki Keskipohjan mhy:n kanssa yhteistyössä, lähtö Kokkolasta
- tekstiviestimarkkinointi esim. Maalislauantaista tai joulukahveista lähtee jatkossa kaikille jäsenille (myös muualla Suomessa asuville). Aluevastaavien omat tekstiviestipostit myös
mahdollisia.
B. ASIAKASSEGMENTTIEN MARKKINOINNIN PAINOPISTEET 2016
1. Aktiiviset
- kevätmetsäpäivä huhtikuussa ja joulukahvit joulun alla tekstiviestillä
2. Uudet metsänomistajat
- haetaan kunnista uusien metsänomistajien tiedot vähintään kerran vuodessa
- Tervetuloa jäseneksi –kirje jäseniksi liittyville (päivitys), jäsenmuutokset henkilölle x, joka
hoitaa merkinnät AP:uun. Tervetulopaketti uusille jäsenille.
- muilta osin muutokset asiakaspalveluihin hoitavat aluevastaavat ja LKV-henkilöt
- aluevastaava on yhteydessä asiakkaaseen välittömästi ja kyselee palvelutarpeita (kirjataan
nämäkin työmaaksi ja keskustelut merkitään työmaalle muistiin)
- sukupolvenvaihdostilanteissa LKV-henkilöt lähettää tiedot AINA aluetiimeille ja jäsentiedot henkilölle x ja henkilölle y
3. Muualla asuvat
- pääkaupunkiseudun metsäilta helmikuussa Helsingissä, päivällä mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan ajanvarauksella, lisäksi iltatilaisuus
- yksi kirje keväällä muualla asuville, kesäkurssille kutsu Kalajoelle 27.6.–28.6., ”maastokohteina” ydinvoimalaitos ja lämpölaitos Pyhäjoella ym.
4. Perikunnat ja muut yhteisomistustilat
- LKV-ryhmä valmistellut uuden kirjeen, postitukset Kalajokilaakson puolella kirjaimet
L-Ö ja Pyhäjokilaakson puolella kirjaimet A-K. Kirjeet lähtevät tammikuun loppupuolella
näille metsänomistajille ja syksyllä lisää.
5. Sopimusasiakkaat
- metsäasiantuntijat ovat yhteydessä maaliskuussa omiin asiakkaisiinsa
6. Pienmetsänomistajat
- metsää 2–7 ha omistavat ei-jäsenet, postitus otantana Ylivieska ja Nivala, tarjotaan jäsenyyttä ja jäsenetuja postin kautta maaliskuussa. Mikäli tuottaa tulosta, kokeilua laajennetaan.
7. Naiset
- naisten metsäpäivä kesäkuun alussa Haapajärven-Reisjärven alueella
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8. Erotetut jäsenet (ryhmäajossa erotetut = jäsenillä ei tietoa erosta)
- lähestytään vielä maaliskuussa kohteliaalla kirjeellä, jos haluatte jäsenyyden jatkuvan…,
laitetaan jäsenmaksulasku liitteeksi
- ennen postitusta tsekataan vielä erotettujen lista
9. Luottamushenkilöt
- kaksi kirjettä vuoden aikana sekä kokoustiedotteet
10. Laki-asiaintoimistot
- tarjotaan metsällistä palvelua alueella toimiville lakitoimistoille. Henkilö x valmistelee
asiaa.
C. PALVELULÄHTÖINEN MARKKINOINTI
1. Veroilmoituspalvelun markkinointi
- uutiskirje tammikuussa
- vuosiyhteenvedon (puukaupat, laskutus) yhteydessä kirje (korjuutiimi hoitaa Kalajokilaakson osalta ja henkilö x ja henkilö y Pyhäjokilaakson osalta)
- Metsänomistaja-lehdessä juttua ja mainosta
- kotisivuilla tammi–helmikuussa
- jäsenten veroilmoituspalvelun tekstiviestimarkkinointia kokeillaan Ylivieskassa ja Pyhäjoella
2. Metsäsuunnitelmien tehomarkkinointi
- jokaisen asiakaskontaktin yhteydessä markkinointi kuuluu kaikille
- Ylivieska-Alavieskan alueella tehdään soittokierros vanhentuneiden metsäsuunnitelmien omistajille, samoin Merijärvi-Pyhäjoki alueilla jatketaan onnistunutta soittoprojektia,
Kuusaan alueella Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä markkinointityö jatkuu, Kalajoen alueelta
Rautio otetaan tehomarkkinointiin
- suunnittelutiimi vastaa MTS-markkinoinnin kokonaisuuden onnistumisesta ja on yhteistyössä aluetiimien kanssa (kevättalvi)
3. Metsänhoitotöitä
- taimikon varhaishoito (0,7 m -3,0) m, pidetään esillä uutiskirjeissä ja omassa tiedotuslehdessä
- kukin havainnoi metsässä hoitotarpeita ja on yhteydessä metsänomistajaan heti kohteen
huomattuaan
4. Metsänlannoitus
- pidetään esillä uutiskirjeissä ja omassa tiedotuslehdessä tammikuussa kangasmaiden lannoitusta, nykyisen kemeran hankkeet voimassa maaliskuun loppuun
- markkinoinnin kohteena n. 3 vuoden aikana harvennetut metsät. Henkilö x ja henkilö y
ajavat listat kunnittain ja vastuuhenkilöittäin. Aluevastaavat ovat sitten yhteydessä potentiaalisiin lannoitusta haluaviin metsänomistajiin.
HUOM! Tarkennuksia:
Viimeistään joulukuussa aluetiimarit huolehtivat uusien metsänomistajien haut kuntien
teknisten toimistojen kautta. ➔ muuttuneet tiedot asiakaspalveluun ja tieto metsäasiantuntijalle uudesta metsänomistajasta
➔ metsäasiantuntija ottaa yhteyttä uuteen asiakkaaseen ja henkilö x toimittaa tiedon saatuaan
tervetulopaketin postiin, mikäli sitä ei voida luovuttaa henkilökohtaisesti
Koko vuosi:
- asiakastiedot tarkistetaan jokaisen asiakaskontaktin yhteydessä, päivitys ja markkinointi
(myös sähköpostiosoite)
- metsäsuunnitelmaa tarjotaan aina asiakaskontaktin yhteydessä, mikäli mts on vanhentunut
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asiakaspalautelomake laitetaan toistaiseksi jokaisen palvelulaskun yhteyteen sekä korjuutiimi hoitaa mittaustodistusten yhteyteen
uusien metsänomistajien tervetulopaketteja kasaa toimistotiimi, henkilö x postittaa keskitetysti, tai toimitus käteen uudelle asiakkaalle

Aikataulun pitävyys
- henkilö x muistuttaa toimihenkilöitä/tiimejä markkinoinnin aikatauluista pitkin vuotta ja
pitää aihetta esillä henkilöstöpalavereissa
Tiimipalaverit säännöllisiksi
- tiimipalaverit kuukausittain, kesto 1–2 h
- käydään läpi markkinoinnin tilanne, kuukausiraportit, tavoitteiden toteutuminen, puumarkkinatilanne, metsurien ja koneiden työllisyys, lähiajan tehtävät jne.
- lisätään yhteishenkeä/yhteistyötä eri työssä toimivien kesken
Tekstiviestimarkkinoinnin puhelinnumerot
Henkilö x korjaa matkapuhelinnumerot tekstiviestin vaatimaan muotoon esim.
0445780329. Jatkossa jokainen kirjaa matkapuhelinnumeron tässä muodossa. Ylimääräiset puhelinnumerot tallennetaan henkilötietojen alle, ei siis yritystietoihin.
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SALASSAPITOSITOUMUS
Osapuolet

____________:n Metsänhoitoyhdistys
(jäljempänä MHY)		
ja
________________________
(jäljempänä luottamushenkilö)
ovat tehneet seuraavan salassapitositoumuksen.

Sitoumuksen tarkoitus
Luottamushenkilö saa toimessaan sellaista MHY:tä koskevaa luottamuksellista tietoa ja
aineistoa, jonka luottamushenkilö sitoutuu kokonaisuudessaan pitämään salaisena. Sitoumuksen tarkoituksena on estää luottamushenkilöä luovuttamasta tai paljastamasta
MHY:n tai MHY:n asiakkaan luovuttamaa luottamuksellista tietoa kolmannelle osapuolelle ja estää luottamushenkilöä käyttämästä luottamuksellista tietoa muussa kuin luottamustehtävässään MHY:ssä.
Luottamukselliset tiedot
Tämä sitoumus koskee niitä luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja, joita luottamushenkilö saa MHY:stä, sen organisaatiosta ja toiminnasta sekä MHY:n asiakkaista.
Luottamushenkilö sitoutuu pitämään salassa kaikki sellaiset eri yhteyksissä saamansa
MHY:tä ja sen asiakkaita koskevat luottamukselliset ja salassa pidettävät liike- tai ammattisalaisuuksia sisältävät tiedot taikka muut vastaavat toimintaa koskevat tiedot, jotka ovat
salassa pidettäviä ja joiden ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa
joko luovuttavalle osapuolelle tai tämän liikekumppanille, joka on uskonut tiedon tälle.
Luottamushenkilö sitoutuu säilyttämään luottamukselliset ja salassa pidettävät tiedot
niin, etteivät ne joudu ulkopuolisille ja palauttamaan tai hävittämään ne heti toimeksiannon päätyttyä.
Luottamushenkilö sitoutuu olemaan käyttämättä MHY:ltä tai sen asiakkaalta saamaansa
luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa muuhun kuin MHY:n oman toiminnan edellyttämiin tarkoituksiin.
Sitoumuksen rikkominen
Mikäli luottamushenkilö rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä, hän on korvausvelvollinen MHY:lle rikkomuksesta aiheutuneista vahingoista. Salassapitovelvollisuus jatkuu
myös luottamushenkilösuhteen päätyttyä niin kauan kuin luottamuksellisten tietojen salassapidolla on merkitystä MHY:lle tai sen asiakkaille.
Tästä sitoumuksesta ja sen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvotteluissa,
erimielisyydet ratkaisee yksijäseninen välimiesoikeus. Välimiesmenettelyssä noudatetaan
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.
Voimassaolo ja muutokset
Tämä sitoumus on tehty kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi MHY:lle ja yksi
luottamushenkilölle. Sitoumus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja sen voimassaolo
jatkuu, vaikka toimeksianto päättyy.
Paikka ja aika
___________ Metsänhoitoyhdistys			Luottamushenkilö
_____________ ______________			_______________
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TOIMINNANJOHTAJAN LAATURAPORTTI HALLITUKSELLE
Vastaa johdon katselmusta ISO 9001 laatujärjestelmässä
1.	 Asiakaspalautteet: Mitä mieltä asiakkaat ovat toiminnastamme ja palveluistamme?
		 Vastaavatko palvelut asiakkaiden vaatimuksia?
2.	 Laatumittaritulokset: Millä alueilla on kehitettävää?
3.	 Ketjuauditoinnin tulokset: Toimimmeko sovittujen pelisääntöjen mukaan?
4.	 Ulkopuolisten tarkastusten tulokset: Eri viranomaisten suorittamat tarkastukset,
		 sertifiointitarkastukset.
5.	 Omavalvonnan ja sisäisten tarkastusten tulokset: Miten toiminnalle tärkeät palvelut
		 toimivat? Mitataanko oikeita asioita?
6.	 Reklamaatiot ja poikkeamat: Mitä poikkeamia on havaittu? Onko poikkeamien
		 ja reklamaatioiden määrä laskeva verrattuna aikaisempiin vuosiin?
7.	 Toimintaympäristön muutokset: Mitä sellaisia muutoksia omassa tai asiakkaiden
toimintaympäristössä tapahtuu, jotka voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan? Miten
näihin varaudutaan?
8.	 Laatutoimenpiteet: Yhteenveto korjaavista tai ehkäisevistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään palautteen, tarkastusten, omavalvonnan, reklamaatioiden ja odotettavissa olevien muutosten perusteella.
9.	 Laatupolitiikka: Vastaako yhdistyksen laatupolitiikka siihen, mikä on toiminnan kannalta olennaista? Laatupolitiikan tarkastelu.
10.	

Laadun parantamisen tavoitteet seuraavalle/kuluvalle vuodelle: Omavalvonnan ja
sisäisten tarkastusten määrät ja kohteet, korjaavien toimenpiteiden arvioidut vaikutukset, laatutyön päämäärät ja tavoitteet.

11.	

Aikaisemmat laaturaportit (katselmukset): Miten sovitut toimenpiteet on tehty?
Onko jotain jäänyt kesken?
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METSÄNHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI
Ohje vastaajalle:
Oheinen arviointikysely koostuu valintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä.
Vastaaminen kestää 15 - 30 minuuttia.
OHJE:
Arvioi metsänhoitoyhdistystäsi ja sen hallitustyöskentelyä kouluarvosanoin. Joissain kohdin
sinua pyydetään vastaamaan sanallisesti. Valitse kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto,
joka mielestäsi parhaiten kuvaa juuri nyt vallitsevaa tilannetta. Vastaukset annetaan nimettöminä luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.
Arviointiin osallistuvat kaikki hallituksen jäsenet. On tärkeää, että annat rehellisen arvion
asioista, jotta kyselystä olisi mahdollisimman paljon hyötyä hallituksen kehittämistyön pohjaksi. Kyky tunnistaa ja tunnustaa kehittämistä kaipaavat asiat ovat uudistumisen edellytys. Toivon, että täytät huolellisesti myös ns. avointen vastausten osion.
Vastaa mieluimmin heti ja viimeistään xx.xx.xxxx. Voit vastata netissä klikkaamalla tätä linkkiä: XXXXXX tai paperilla. Palauta täytetty lomake osoitteella: YYYYYYYYYY.
Tulokset esitetään hallituksen seminaarissa xx.xx.xxxx yhteenvetoina säilyttäen yksittäisten
vastausten luottamuksellisuus.
Terveisin
Z:Z.
Hallituksen puheenjohtaja
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KYSELYLOMAKE
OSIO I:
ARVIO ______________metsänhoitoyhdistyksestä
- Arvioi seuraavassa metsänhoitoyhdistystäsi kokonaisuutena.
- Käytä arvioinnissa kouluarvosanoja:
4=heikko, 5=välttävä, 6-7=tyydyttävä, 8=hyvä, 9-10=kiitettävä.
		
Miten arvioit metsänhoitoyhdistyksesi tavoitteiden selkeyttä?

KOULUARVOSANA:
_____________

Miten arvioit metsänhoitoyhdistyksesi tämänhetkistä toimintakykyä?
• talous
_____________
• jäsenpalvelu
_____________
• henkilöstö
_____________
• hyvinvoinnin huomioiminen toiminnassa
_____________
• toimintaprosessit
_____________
• arvojen toteutuminen toiminnassa
_____________
• kokonaisarvio toimintakyvystä
_____________
• edunvalvonta
_____________
• Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
OSIO II:
ARVIO METSÄNHOITOYHDISTYKSESI HALLITUKSESTA JA PUHEENJOHTAJASTA
- Arvioi seuraavassa metsänhoitoyhdistyksesi hallitusta ja itseäsi hallituksen jäsenenä.
- Käytä arvioinnissa kouluarvosanoja:
4=heikko, 5=välttävä, 6-7=tyydyttävä, 8=hyvä, 9-10=kiitettävä.
a) Hallituksen kokonaisosaaminen:		KOULUARVOSANA:
Hallituksen ymmärrys roolistaan ja tehtävistään?
_____________
Hallituksen sitoutuminen yhdistyksen toimintamalliin ja valittuun suuntaan?
_____________
Oma sitoutuminen yhdistyksen toimintamalliin ja valittuun suuntaan?
_____________
Yhdistyksen arvojen toteutuminen hallituksen työssä?
_____________
Hallituksen kokonaisosaamisen riittävyys tulevaisuuden haasteita ajatellen?
_____________
Hallituksen kyky keskustella todella tärkeistä asioista?
_____________
Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) Hallituksen tekninen osaaminen:
KOULUARVOSANA:
Asioiden esittely hallitukselle?
_____________
Hallituksen työskentelyn suunnitelmallisuus?
_____________
Hallituksen työskentelyn tehokkuus, mm. ajankäyttö?
_____________
Ajan riittävyys hallituksessa vapaampaan ajatustenvaihtoon?
_____________
Hallituksen etukäteen saaman kokousmateriaalin laatu?
_____________
Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c) Hallituksen vuorovaikutustaidot
KOULUARVOSANA:
Hallituksen jäsenten riittävä perehtyneisyys etukäteen saamaansa informaatioon?
_____________
Kaikkien hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus keskusteluun?
_____________
Keskustelun keskittyminen olennaisiin asioihin?
_____________
Hallituksen jäsenten kyky muodostaa itsenäinen ja riippumaton käsitys käsiteltävistä
asioista silloinkin, kun yhdistyksen etu ja muun tahon etu ovat ristiriidassa?
_____________
Hallituksen jäsenten toisilleen antama rakentava palaute?
_____________
Hallituksen jäsenten keskinäinen arvostus?
_____________
Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
d) Hallituksen uusiutumiskyky:
KOULUARVOSANA:
Hallituksen uudistumishalu ja –kyky?
_____________
Oma uudistumishalu ja –kyky?
_____________
Hallituksen yleinen ilmapiiri?
_____________
Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e) Hallituksen johtaminen:		KOULUARVOSANA:
Hallituksen puheenjohtajan tasapuolisuus ja johtamistaidot?
_____________
Hallituksen puheenjohtajan kyky hyödyntää kaikkien hallituksen 				
jäsenten osaamista ja kokemusta päätöksenteossa?
_____________
Kuvaile, millainen hallituksen rooli tulisi olla: strategiaan keskittyvä, käytännön tekemiseen keskittyvä, jotain muuta?
Kuvaile, millaisia osaamistarpeita hallituksessanne tarvitaan tulevaisuudessa (esim. strateginen, juridinen, taloudellinen, toimintaympäristöön ym. liittyvä osaaminen). Kuvaile hallituksen puheenjohtajaa sanallisesti.		
Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
OSIO III:
ARVIO HALLITUKSESTA JA TOIMINNANJOHTAJASTA
KOULUARVOSANA:
Millaiseksi arvioit hallituksen kokevan toiminnanjohtajan ja
hallituksen välisen yhteistyön?
_____________
Millainen on oman näkemyksesi mukaan toiminnanjohtajan ja
hallituksen välinen yhteistyö?
_____________
Sanalliset kommentit tähän osioon:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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AJANKÄYTÖN SEURANTA

1. Jäsenmaksuvaroilla kokonaan tai osittain tehtävät palvelut *
11 Metsänomistajien neuvonta, koulutus ja tiedotus
12 Puunmyyntisuunnitelma **							
13 Sertifiointi 			
16 Hallinto (Vaalit, valtuuston ja hallituksen toiminta niiltä osin kuin ne kohdistuvat
varsinaiseen toimintaan)
		 *
Tähän kohtaan kirjattava ajankäyttö linjassa mhy:n jäsenetujen kanssa
		 **
Voi olla myös laskutettavaa palvelua riippuen mhy:n jäseneduista
2. Metsänhoitopalvelut (sis. palvelun myynti)
21 Metsänviljely							
22 Taimien ja siementen ym. välitys 			
23 Taimikon hoito ja nuoren metsän kunnostus		
24 Lannoitus								
25 Tiet ja ojat 						
26 Luonnonhoito								
3. Asiantuntija- ja arviointipalvelut (sis. palvelun myynti)
31 Puukauppapalvelut (maksulliset puunmyyntisuunnitelmat muille kuin jäsenille,
puukaupassa avustaminen, valtakirjakaupat sis. puunvälityksen)
32 Arviot (tila-arviot, tuhoarviot)						
33 Metsäsuunnittelu (sis. verkkopalvelut) 						
34 Kiinteistönvälitys 						
35 Metsäomaisuuden hallintapalvelut (sis. metsäverotus)
36 Muut (toimisto- ja sihteeripalvelut, konsultointi ym.)
4. Puunkorjuupalvelut (sis. palvelun myynti)
41 Puunkorjuupalvelu (runkopuun korjuu, sis. energiaksi menevän kokopuun ja rangan)				
42 Energiapuun korjuu (kannot ja oksat) 				
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5. Tukipalvelut
51 Liiketoiminnan hallinto, henkilöstöhallinto, ATK-tuki, liiketoiminnan markkinointi,
matkalaskun tekeminen			
52 Toimihenkilöiden liiketoimintaa varten saatu koulutus
53 Palaverit, TYKY-päivät
54 Muuta 							
6. Lomat, palkalliset vapaat, sairauslomat
61 Vuosiloma ja lomarahavapaa (myös vuosilomalauantait)			
62 Työajan lyhennyspäivät					
63 Sairauslomat 							
64 Muut palkalliset vapaat (ei merkitä TES:n mukaisia vapaapäiviä) *
65 Palkattomat vapaat (myös vanhempain- ja isyysloma, lomautus)
66 Eläkepäivä (osa-aikaeläke)
67 Ylityövapaat
68 Sovitut vapaat
		 - *Muut palkalliset vapaat: Lapsen sairaus, merkkipäivä, läheisen omaisen kuolema,
äitiysloma, terveydenhoito (lääkärissä käynti), ASLAK-kuntoutus, kertausharjoitus,
väestönsuojelutehtävät ja yhteiskunnallinen luottamustehtävä (METO-TES: ”… Josta ei ole oikeutta kieltäytyä). TES:n mukaisia vapaapäiviä ei merkitä.
		 - Ajankäytön seurantaan ei kirjata vapaapäiviä (lauantait, itsenäisyyspäivä, juhannusaatto jne.), koska niiden lukumäärän voi laskea kalenterista ilman ajankäytön seurantaa.
		 - Vuosilomaa seurataan ajankäytön seurantaohjelmalla. Sen takia vuosilomalauantait
merkitään.
		 - Vain työnantajan määräämät ylityöt merkitään ajankäytön seurantaan ylitöinä.
		 - Ajankäyttöä seurataan ainoastaan kustannus- ja kannattavuusnäkökulmasta eikä se
ole metsätoimihenkilöiden työajan seurantaa (TES: vapaamuotoinen työaika).
7. Projektit (sis. palvelun myynti)
81 projekti 1								
82 projekti 2								
83 projekti 3
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