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SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Suomen Metsätieteellisen Seuran (jatkossa Seura) toimintaympäristö on vakiintunut vuoden 2017 aikana, mutta
toiminnan sopeuttaminen Luonnonvarakeskuksen tuen loppumiseen jatkuu vuonna 2018. Vuoden 2018 alussa
Silva Fennican uudelleen järjestelty toimituskunta aloittaa työnsä ja Silva Fennicassa otetaan käyttöön
artikkelimaksut. Artikkelimaksujen tuottoa on vaikea ennakoida, mikä tekee talousarvion laatimisesta haasteellista.
Lisäksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston Kotilava-hankkeen hyödyksi jäänee ainoastaan
suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkijoiden artikkelimaksujen korvaaminen. Kotilavahankkeen toteutuminenkaan ei ole vielä varmaa. Varsinaiset toimintamuutokset käsitellään jatkossa kukin omassa
asiayhteydessään.
2. ORGANISAATIO
Seuran toimintaa johtaa hallitus, joka kokoontuu 8 - 10 kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan voidaan järjestää
sähköpostikokouksia. Seuran toimihenkilöinä työskentelevät päätoimittaja, toimittaja, toiminnanjohtaja ja
taloudenhoitaja.
Seuran yhteydessä toimii viisi tieteenalakerhoa: Metsäbiologian kerho, Metsäekonomistiklubi, Metsänhoitoklubi,
Metsäteknologiklubi ja Taksaattoriklubi. Seura tukee tieteenalakerhojen toimintaa taloudellisesti niiden esittämien
toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteella ja osallistuu niiden toiminnasta tiedottamiseen verkkosivuillaan ja
jäsentiedotteillaan. Vuoden 2018 aikana sekä klubien keskinäistä että klubien ja Seuran yhteistyön kehittämistä
jatketaan. Toimintavuoden aikana pyritään vakiinnuttamaan Seuran hallituksen ja klubien johtotehtävissä toimivien
yhteiset kokoukset, joita pyritään järjestämään jatkossa vähintään kerran vuodessa.
Seuran hallituksen työn tukena toimii työryhmiä. Metsätieteen päivän järjestelytyöryhmä vastaa Metsätieteen päivän
suunnittelusta ja järjestämisestä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Seuran varapuheenjohtaja ja jäseninä on
edustaja jokaisesta tieteenalakerhosta. Seuran toiminnanjohtaja toimii sen sihteerinä. Taloustyöryhmä toimii
neuvonantajana Seuran hallinnoimien rahastojen varallisuuden hoidossa. Taloustyöryhmä koostuu Seuran
puheenjohtajasta, taloudenhoitajasta ja vähintään kahdesta hallituksen ulkopuolisesta jäsenestä, joilla on
mahdollisimman laaja ja monipuolinen kokemus sijoitustoiminnasta.
Seura pitää yhteyttä jäseniinsä ensisijaisesti sähköisesti. Pääasiallinen tiedotuskanava on seuran verkkosivusto
http://www.metsatieteellinenseura.fi/, jonka sisältöä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi lähetetään
sähköpostitse jäsentiedotteita tarpeen mukaan. Tiedotteet postitetaan edelleen niille jäsenille, joilla ei ole
mahdollisuutta vastaanottaa tiedotteita sähköisesti. Julkaisujärjestelmän uudistuksen ja Seuran toimiston muuton
vaadittua odotettua enemmän työtä verkkosivuston kokonaisuudistusta ei pystytty tekemään vuonna 2017.
Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuus verkkosivuston kokonaisuudistuksen tekemiseen. Uudistuksessa
sisällön kehittäminen on hallituksen ja klubien vastuulla, mutta teknisten uudistusten vaatimat henkilöresurssit
selvitetään. Uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön Twitter-tili Seuran toiminnasta tiedottamisen välineeksi.
3. JULKAISUTOIMINTA
Seura julkaisee kansainvälistä tieteellistä metsäalan yleissarjaa Silva Fennicaa, kotimaisilla kielillä tieteellisiä
artikkeleita ja tietokirjoituksia julkaisevaa Metsätieteen aikakauskirjaa ja yhteistyössä Helsingin yliopiston
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston kanssa väitöskirjasarjaa
Dissertationes Forestales.
Ainoastaan sähköisenä ilmestyvä Silva Fennica on avoin tieteellinen sarja (open access). Silva Fennican
toimittamisen ja artikkeleiden hyväksynnän perusteena on artikkeleiden korkea tieteellinen taso ja uuden
merkittävän metsätieteellisen tiedon julkaiseminen. Silva Fennica on Seuran jäsenlehti. Seuran jäsenet saavat
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sähköposti-ilmoituksen jokaisen Silva Fennican numeron valmistumisesta. Jokaisesta julkaistusta artikkelista
lähetetään Twitter-viesti heti verkkosivulle viennin jälkeen. Kaikki Silva Fennican artikkelit julkaistaan sekä htmltiedostona, johon on lisätty lukemista helpottavia artikkelin sisäisiä linkkejä ja linkkejä relevantteihin ulkoisiin
tietolähteisiin, että helposti tulostettavana pdf-tiedostona. Silva Fennican uusittu Editorial Board, joka koostuu
aihetoimittajista ja heitä tukevista toimituskunnan jäsenistä, aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2018 alussa.
Tarkoituksena on lisätä aihetoimittajien ja toimituskunnan jäsenten vastuuta Silva Fennican vertaisarvioinnissa.
Samalla käsikirjoitusten tarkastusaikoja pyritään lyhentämään. Silva Fennican toimintaa kehitetään niin että se pysyy
kilpailukykyisisenä suurten kansainvälisten kustantajien metsäsarjojen kanssa.
Metsätieteen aikakauskirjan julkaiseminen jatkuu vuonna 2018 pelkästään sähköisenä, jatkuvasti täydentyvänä
metsätieteen sarjana. Sarjan verkkosivulla on tutkimusartikkeli-, katsaus-, tieteen tori-, puheenvuoro- ja
tutkimusselosteet -osastot. Kirjoituksia julkaistaan jatkuvasti niiden valmistuttua ja ne arkistoidaan vuosikerroittain,
mutta niteisiin viittaavista numeroita ei käytetä. Puheenvuoropalstasta pyritään tekemään nopea keskustelukanava.
Puheenvuorot lähetetään edelleen toimituksen kautta, joka pyrkii julkaisemaan kaikki asialliset, tieteellisesti
perustellut kirjoitukset mahdollisimman nopeasti. Sivuston kieli on suomi.
Seura jatkaa yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa Dissertationes Forestales -väitöskirjasarjan
julkaisemista. Sarjalla on toimituskunta, joka vastaa sarjan ohjeistuksesta ja kehittämisestä. Seura vastaa sarjan
toimitustyöstä ja julkaisutekniikasta.
Seuran kolme julkaisusarjaa ja Suoseuran Suo-lehteä julkaistaan yhteisellä julkaisualustalla Tieteen tietotekniikan
palvelukeskuksen (CSC) cPouta-pilvipalvelussa. Silva Fennican sivusto sisältää myös digitoidut Silva Fennican ja
Acta Forestalia Fennican arkistot vuodesta 1913 alkaen. Kaikilla sivustolla julkaistavilla sarjoilla on oman
verkkotunnus ja IP-osoite. Seurassa siviilipalveluksensa suorittanut Antti Karjalainen jatkaa pilvipalvelimen
ylläpitäjänä tuntitöinä. Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuus digitoida Metsätieteen aikakauskirjan
vuosikerrat 1994 - 1997 ja tuoda kokotekstiartikkelit sarjan julkaisusivustolle. Samoin selvitetään Silva Fennican ja
Acta Forestalia Fennican vanhojen arkistojen vielä puuttuvien metatietojen lisäämiseen tarvittava työmäärä ja muut
tarvittavat resurssit.
Silva Fennicalle ja Metsätieteen aikakauskirjalle haetaan listaus DOAJ:ssa (Directory of Open Access Journals).
4. ESITELMÄ-, KESKUSTELU- JA MUUT TILAISUUDET
Seuran vuotuinen päätapahtuma Metsätieteen päivä järjestetään syksyllä 2018.
Vuoden 2018 tammikuussa Seura osallistuu Tieteiden yö -tapahtumaan järjestämällä keskustelutilaisuuden
”Millaista on ilmastoystävällinen metsien käyttö?”. Seura valmistelee toimintavuoden aikana ohjelmaa vuoden 2019
Tieteen päiville.
Seura pyrkii osallistumaan myös metsäalasta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun järjestämällä ajankohtaisia
tieteellisiä seminaareja. Vuonna 2018 järjestetään seminaari ”Avoin metsätiede”, jossa tarkastellaan avoimen tieteen
haasteita metsätieteille. Muita seminaareja järjestetään mahdollisesti tarpeelliseksi katsotuista aiheista.
Tieteenalakerhot järjestävät lisäksi
toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.
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Seuran ja tieteenalakerhojen tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Suomea paikkakunnilla,
joilla asuu paljon Seuran jäseniä.
Seura osallistuu aktiivisesti IUFRO:n (International Union of Forest Research Organisations) toimintaan, erityisesti
työryhmän 9.01.06 ”Forest Science Publishing” kautta, jonka koordinointivastuu on Seuran toiminnanjohtajalla.
Toimintavuoden aikana aloitetaan Seuran 110-juhlavuoden 2019 valmistelu. Erityisesti kiinnitetään huomiota
mahdollisuuksiin lisätä Seuran tunnettavuutta metsäalan ja laajemman yleisön piirissä.
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5. APURAHAT JA PALKINNOT
Seura jakaa hallinnassaan olevien rahastojen nettotuotosta apurahoja ja palkintoja rahastojen sääntöjen mukaisesti.
Vuonna 2018 jaettavien apurahojen taso pyritään pitämään edellisten vuosien tasolla. Lisäksi Seuran hallitus jakaa
Metsämiesten säätiön vuosittain myöntämän apurahan edelleen yksittäisille tutkijoille IUFRO-toimintaan.
6. VARAINHANKINTA
Seuran varainhankintaa
kehitetään
varainhankinnan kehittämistyöryhmän
ehdotusten
pohjalta.
Luonnonvarakeskuksen julkaisuyhteistyön loppuminen aiheuttaa Seuran julkaisutoiminnan talousarvioon vajeen,
joka voidaan hallituksen päätöksen 22.9.2015 mukaan täyttää väliaikaisesti Seuran rahastoista vuosina 2016 ja 2017.
Pysyvää varainhankintaa tehostetaan kehittämällä käytännön toimia varainhankintatyöryhmän esitysten pohjalta.
Vuonna 2018 aloitetaan artikkelimaksujen kerääminen Silva Fennican julkaistuista artikkeleista. Seuran jäsenet
voivat julkaista ensimmäisenä kirjoittajana Silva Fennicassa yhden ilmaisen artikkelin vuosittain. Lisäksi köyhien ja
alemman keskituloluokan maiden (Maailmanpankin luokitus) tutkimusorganisaatioissa työskentelevien tutkijoiden
artikkelit vapautetaan artikkelimaksusta. Koska Silva Fennicaan ennen 1.1.2018 tarjotut käsikirjoitukset julkaistaan
vielä ilmaiseksi, artikkelimaksujen siirtymäaikana Seuran rahastoja on käytettävä Silva Fennican rahoittamiseen.
Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja osallistuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja
tutkimus -ohjelman osana olevaan Kotimaiset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan (Kotilava) -hankkeen
pilottivaiheeseen, jossa kehitetään rahoitusvaihtoehtoja avoimille julkaisuille. Hanke kattanee vuodesta 2018 alkaen
suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjoittajien artikkelimaksut Silva Fennicassa. Metsätieteen
aikakauskirjalle haetaan ensimmäistä kerran valtionapua vuodelle 2018. Kotilava-hanke korvannee suomalaisten
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjoittajien julkaisukuluja Metsätieteen aikakauskirjalle. Metsätieteen
aikakauskirjalle ei aseteta artikkelimaksuja. Seuran Juhlarahasto kattaa sarjan todellisten kulujen ja valtionavusta ja
Kotilava-hankkeesta saatavien tuottojen erotuksen.
7. MUU TOIMINTA
Hallitus kehittää jäsenhankintaa vuonna 2018. Erityiset jäsenhankinnan kohderyhmät ovat metsätieteellistä
tutkimusta tekevät perustieteiden tutkijat. Apurahan saajat pyritään saamaan Seuran jäseniksi.
Seuran hyvän hallintotavan ohjeiden laadinta saatetaan loppuun. Julkaisujen toimituksen itsenäisyys Seuran
hallituksesta määritellään COPE:n (Committee on Publication Ethics) kansainvälisten ohjeiden mukaan.
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton, IUFRO:n ja ALPSP:n (Association
of Learned and Professional Society Publishers) jäsen. Seura osallistuu tutkimuksesta ja tieteellisestä julkaisemisesta
käytävään keskusteluun näiden sidosryhmien piirissä.

