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 Suomen Metsätieteellisen Seuran strategia 
  
 Hyväksytty syyskokouksessa 27.11.2013 
 
 
 
 

 
 
1. Arvot, missio ja visio 
 
Arvot 
 
• riippumattomuus 
• puolueettomuus 
• avoimuus 
• tieteellinen tieto 
 
Missio 
 
Suomen Metsätieteellinen Seura tarjoaa foorumin sekä kotimaiselle että kansainväliselle korkeatasoiselle 
tieteelliselle julkaisemiselle ja keskustelulle. Seuran julkaisema tieto on vapaasti kaikkien saatavilla. Seura edistää 
tutkijoiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden välistä vuoropuhelua. Seura tukee nuorten tutkijoiden tutkimusuraa 
sekä tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta. 
 
Visio 
 
Seuran julkaisemat tieteelliset sarjat ovat seuratuimmat ja vaikuttavimmat metsäntutkimuksen julkaisukanavat 
Suomessa. Silva Fennica on alan arvostetuimpien sarjojen joukossa maailmassa. Julkaisujen saatavuus ja näkyvyys 
paranee entisestään.  Seuran tapahtumat ja julkaisut ovat merkittäviä vuorovaikutuksen kanavia tutkijoiden ja 
käytännön toimijoiden välillä. Uusien tieteellisten avausten rahoittaminen parantaa seuran tieteellistä 
vaikuttavuutta. 
 
2. Kriittiset menestystekijät  
 
Toiminnan vaikuttavuus  
 
Seuran toiminnan mielekkyys perustuu sen vaikuttavuuteen. Seuran julkaisemia sarjoja arvostetaan sekä 
kirjoittajien että lukijoiden parissa. Kotimaisilla kielillä julkaisemisen arvostus paranee. Julkaisusarjojen 
puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen luotetaan. Seuran järjestämät tapahtumat ovat kiinnostavia sekä 
tutkimuksiaan esittelevien tutkijoiden että kuulijoiden näkökulmasta. Seuran rahoituksella voidaan edistää uusia 
avauksia. Tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava toiminta perustuu seuraaviin tekijöihin: 
 
• Julkaisutoiminnalla on riippumaton asema. 
• Seuran julkaisusarjat ovat arvostettuja ja laadukkaita. 
• Seuran ja sen tieteenalakerhojen tapahtumat ovat ajankohtaisia ja kiinnostavia. 
• Seuran toiminta tavoittaa tiedon tarvitsijat. 
• Seuran painoarvo tieteellisenä ja yhteiskunnallisena toimijana kasvaa. 
 
Jäsenet 
 
Jäsenten tyytyväisyys seuran toimintaan on menestyksen perusta. Seura huolehtii toiminnan kehittämisestä 
jäsenten tarpeiden mukaisesti. Seura on jäsenkuntansa näköinen. Jäsenille mielekäs toiminta ilmenee seuraavissa 
tekijöissä: 
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• Henkilö- ja kannattajajäsenet kokevat saavansa hyötyä jäsenyydestään. 
• Seuran toiminta ja tilaisuudet kiinnostavat jäseniä. 
• Seuran toiminta kiinnostaa myös nuoria tutkijoita. 
• Suurin osa suomalaisista metsäntutkijoista on seuran jäseniä. 

 
Sisäiset prosessit 
 
Hallitustyöskentelyn tulee olla mielekästä ja tehokasta, jotta hallitukseen hakeutuu aktiivisia jäseniä. Seurassa 
noudatetaan avointa ja hyvää hallintotapaa. Seuran toimihenkilöiden ja toimittajien toimenkuva ja resurssit ovat 
tasolla, jossa seuran tehtävissä toimiminen on houkuttelevaa. Työvälineet ja prosessit ovat tehokkaita. Seuran 
sisäisten prosessien toimivuutta kuvaavat tekijät ovat: 
 
• Sihteerin ja taloudenhoitajan toimenkuva on mielekäs ja työskentely kustannustehokasta. 
• Hallitustyöskentely on avointa ja tehokasta. 
• Julkaisutoiminnalla on riittävät henkilöresurssit. 
• Toimituksen työvälineet ja -menetelmät ovat toimivia ja kustannustehokkaita. 
 
Talous 
 
Seuran menestyksekkään toiminnan kannalta on tärkeää, että seuran taloudellinen tilanne pysyy vakaana tai 
paranee. Seuran taloudellisen vakauden indikaattorit ovat: 
 
• Seuran rahastot ovat tuottavia. 
• Seuran rahastojen pääoma kasvaa. 
• Seuran kannattajajäsenmaksutulot säilyvät vakaana. 
• Julkaisutoiminnan perusrahoitus on vakaa. 
• Seura toimii kustannustehokkaasti. 
 


