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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Ilmastosankarien järjestö
Suomalaisen maatalousyrittäjän kiroksi lankesi
toinen perättäinen katovuosi. Luonto koetteli nyt
ennätyksellisillä helteillä ja kuivuudella. Karuimmat satomenetykset koettiin Etelä-Suomessa.

ovat ratkaisuja, eivät ongelmia. Ruokaturva on
varmistettava kaikissa olosuhteissa. Tuottavat
metsät ovat parasta ilmastopolitiikkaa sekä
Suomessa että maailman laajuisesti.

Viljasato jäi pienimmäksi kahteenkymmeneen
vuoteen. Vaikka viljan markkinahinnat ampaisivat
ylös, ei tilanne lohduta viljelijää, jolla satoa ei ollut
korjattavaksi. Kotieläintiloja ajoi ahtaalle oman
rehusadon niukkuus ja kohonnut ostorehun hinta.

Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti syksyllä
2019 herätti lopullisesti suomalaisten ilmastohuolet. Syntyi uusi käsite, ilmastoahdistus. Asiantuntijoiden rakentama kuva lämpenevästä maailmasta oli lohduton.

Valtio reagoi kuivuuteen poikkeuksellisen nopeasti. Kriisipaketin koko oli huomattava edellisen
vuoden tilanteeseen peilattuna. Jälleen kerran
ongelmaksi muodostui se, että maatalouden kriisinhallinnan työkalut ovat puutteellisia. Tukea on
mahdoton kohdentaa nopeasti ja täsmällisesti.

MTK julkaisi oman ilmasto-ohjelmansa, jolle
on satanut kiitosta kotimaassa ja maailmalla.
Järjestö on valmis sitoutumaan kunnianhimoiseen ilmastotavoitteeseen. Voimme tehdä paljon
myös maaseudulla päästöjen vähentämisessä.

Ilmastopolitiikasta on vuosien varrella muodostunut MTK:n leipälaji. Olemme määrätietoisesti
pitäneet maa- ja metsätalouden puolta kansainvälisissä ilmastosopimuksissa ja EU:n politiikassa. Ydinviestimme on ollut se, että elinkeinomme

Ilmasto-ohjelma antaa suomalaisille toivon
pilkahduksia. Suomessa metsät ja pellot kasvavat, joten voimme olla paljon kokoamme suurempia sitomalla hiilidioksidia kasvavaan biomassaan
ja maaperään. Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat ovat valmiita pukemaan ylleen ilmas-
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tosankarin viitan, kunhan heille annetaan reilu
toimintaympäristö oman talouden ja jaksamisen
puolesta.
Ilmastoteema näkyy vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja siihen MTK on valmis. Puhetta riittää
myös sote- ja maakuntauudistuksesta, joka hallitsi edellisen vuoden kotimaan politiikkaa, mutta
kaatui lopulta viime metreillä. MTK kannatti tietyin
varauksin tätä Sipilän hallituksen suurhanketta.
Toivottavasti tehty työ ei valu hukkaan.
Suomen talous jatkoi kasvu-uralla ja työllisyys
koheni. Metsäteollisuuden ennätyksellinen tahti
siivitti Suomen nousua. Suomi elää edelleen metsistään ja maakunnissa tehdystä työstä.
Metsäteollisuuden kovasta tuloskunnosta liikeni
siivu myös metsänomistajille. Puukaupassa ja
hakkuissa rikottiin ennätyksiä. Kantohinnat nousivat reilut 10 prosenttia.
Metsäalan tuloksentekokyky ja investoinnit painottuvat kuiduttavaan teollisuuteen. Tulevaisuuden
näkymät ovat valoisat. Varjoja paratiisiin aiheuttaa kuitenkin mekaanisen metsäteollisuuden
tilanne. Kansainväliset markkinat hiipuivat loppuvuotta kohti. Kestävän kehityksen mukaiseen
puurakentamiseen on saatava vauhtia.
Sipilän hallitusta on joko kehuttu tai moitittu
metsätalousmyönteisyydestään – vastaajan
näkökulmasta riippuen. Harjoitettu talouspolitiikka
on ainakin luonut vakautta ja uskoa tulevaan ja
näiden toivoisi jatkuvan. Maa- ja metsätalouden
harjoittajille merkittävänä uudistuksena voidaan
poimia mm. verotuksen yrittäjävähennys, joka
kompensoi järjettömän korkean pääomatulon
verotuksen taakkaa.
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus alkoi
junnata paikallaan, kun vuosi 2018 lähestyi
loppuaan. Lainsäädäntöesitys oli pettymys sen
jälkeen, kun komissio oli ensin julkaissut ylevät
tavoitteensa. Yksinkertaistamisen sijaan tarjolla
on enemmän velvoitteita pienemmällä rahalla.
MTK:lle ja koko Euroopan tuottajaväelle riittää
työsarkaa siedettävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Siihen kuitenkin uskomme.

Panostukset nuoriin maatalousyrittäjiin ovat
politiikkauudistuksen vahvin osa. MTK on viestinyt tiuhaan komissiolle maamme luopumistukijärjestelmästä ja viljelijöiden sosiaaliturvasta.
Näissä on mallia koko Euroopalle. Nuoret tarvitsevat työkaluja tilan kehittämiseen ja varttuneempi sukupolvi mahdollisuuden hallittuun
luopumiseen.
Maatalous tarvitsee toimivan maatalouspolitiikan,
mutta ennen kaikkea se tarvitsee reilun markkinatalouden. EU ja Suomen valtio toteuttivat
MTK:n vaatimat lakiuudistukset epäterveiden
kauppatapojen karsimiseksi ruokamarkkinoilta.
Kotimaassa tavoitteemme on reiluutus halpuutuksen sijaan. Myös viennissä on pystyttävä
parempaan. Suomalaisella ruualla on mahdollisuuksia, mutta markkinointi kangertelee. Sen vuoksi
MTK teki jätti-investoinnin maailman suurimmille
ruokamessuille Berliiniin. Arktisen suomalaisen
ruuan brändäys maailman tietoisuuteen on
alkanut.
Maailma, Suomi ja maaseutu elävät nopeassa
muutoksessa. MTK-järjestön rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan vuoden 2017 liittokokouksen
hengessä.
MTK haluaa jatkossakin olla kansalaisjärjestö,
joka näkyy ja vaikuttaa kaikkialla Suomessa.
Meneillään olevan järjestöuudistuksen tavoite
on varmistaa tasapuoliset mahdollisuudet
jokaiselle jäsenelle. Samalla järjestön tapa toimia
päivitetään 2020-luvun haasteisiin. Projekti eteni
kuluneen vuoden aikana, mutta työsarkaa on
vielä paljon jäljellä.
Kiitos vuodesta 2018! Jatketaan hyvässä yhteistyön hengessä. Järjestössämme on osaamista ja voimaa. Sitä maaseutu tarvitsee.

Suomen maatalouden kannalta kriittinen osa on
maatalouspolitiikan rahoitus. Emme hyväksy leikkauksia maaseudun kehittämispolitikassa, sillä
näillä varoilla varmistetaan sekä maatalouden
kehittyminen että kestävä kehitys. MTK sai tälle
tavoitteelleen vahvaa tukea Suomen hallitukselta.
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Juha Marttila

MAATALOUS

ympäristöä, kansanterveyttä, kasvien terveyttä
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan
unionin lainsäädännön vaatimuksia.

Avaintavoite: Vahvistamme viljelijän ja metsänomistajan asemaa
ympäristövaikuttamisessa.
Maatalouspolitiikka
EU-komissio julkaisi kesäkuun alussa lainsäädäntöpaketin yhteisestä maatalouspolitiikasta
vuosina 2021 - 2027. Esityksessä painotetaan
vahvasti ilmasto- ja ympäristöasioita ja jäsenmaiden vastuuta kohdentaa maataloustuet
ylläpitämään ja kehittämään tuotantoa koko
unionin alueella. Komissio esittää subsidiariteetin
merkittävää lisäämistä. EU:ssa siis hyväksytään
periaatteet ja isot linjaukset ja jäsenmaat toteuttavat sen jälkeen parhaansa mukaan. Tämä
periaate sopii MTK:lle erinomaisesti.
Ehdollisuuden järjestelmä korvaisi nykyiset täydentävät ehdot ja viherryttämistuen. Kaikkien EUja osarahoitteisten tukien saamisen ehtona olisi
ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen. Kuten
täydentävät ehdot, myös ehdollisuus sisältäisi
hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia ja lakisääteisiä hoitovaatimuksia, jotka ovat

Ehdollisuus sisältäisi enemmän vaatimuksia kuin
täydentävät ehdot ja viherryttämistuki yhteensä.
Osa olisi täysin uusia vaatimuksia, joita asetettaisiin erityisesti ympäristö- ja ilmastotavoitteiden
edistämiseksi. Näitä olisivat muun muassa kosteikkojen ja turvemaiden tarkoituksenmukainen
suojelu, kielto pitää maaperää paljaana talvella,
viljelykierto sekä ravinteiden käytön suunnittelua. Tähän on saatava riittävästi joustoa ottaa
huomioon Suomen erityispiirteet. Turvemaiden
suojeluun liittyvä ehto tulisi poistaa kokonaan,
koska se on vahvasti Suomea syrjivä.
Uudistuksen alkumetreillä MTK asetti tavoitteeksi
mm. yksinkertaisemman politiikan, joka vahvalla
budjetilla tukee vastuullista tuotantoa, maataloustuotannon jatkumisen kaikilla alueilla, maataloustuottajien markkina-aseman parantamisen
ja hallitun rakennemuutoksen, joka kannustaisi
nuoria alalle. Komission lainsäädäntöehdotuksessa tarvitaan muutoksia ainakin seuraavien
osa-alueiden osalta:
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•

Rahoituksen tason on oltava riittävä ja
rahoitussäännöt jäsenmaille joustavat.
Tukikatto ja tukien degressiivisyys on
poistettava tehottomina ja byrokratiaa
lisäävänä elementtinä.
Etelä-Suomen kansallisten tukien
jatko on varmistettava.
Yksinkertaistaminen täytyy viedä uudelle
tasolle ja valvonta- ja seuraamussäännöt
kohtuullistettava. Tarvitaan yksinkertaistamista viljelijöiden näkökulmasta.
Turvemaiden suojelu ja talviaikainen kas
vipeitteisyysvaatimus soveltuvat huonosti
Suomen olosuhteisiin.
Korvausten maksamien myös tulosten
perusteella ja nykytilanteen varmistamiseen maaseutuohjelmassa on sallittava.

Komission esitys sisältää uusia
tukielementtejä
Asetusehdotuksen mukaan viljelijälle myönnettävien suorien tukien määrää on alennettava prosentuaalisesti silloin kun myönnettävien
suorien tukin määrä on 60 000 - 100 000 euroa.
Yli 100 000 euron suoria tukia ei enää maksettaisi ollenkaan. Tukikatto aiheuttaa hallinnollista
taakkaa ja vaikuttaisi rakennekehitykseen haitallisesti, kun tukien vähentäminen leikkaisi tukea
jo keskisuurelta, tilaansa kehittävältä ja siihen
investoivalta tilalta. Suomessa vaikutus kohdentuisi erityisesti AB-alueen nauta, lypsykarja, lammas- ja vuohitiloihin
Tuotantosidonnaisen tulotuen myöntö vuosittain
olisi mahdollista samoille tuotteille kuin kuluvalla
kaudella. Suomen osalta tämä tarkoittaisi 19,6 %.
Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava, että
Suomen suorat tuet kokonaisuudessaan alenevat
budjettiehdotuksen mukaan, joten euromääräisesti ei ole mahdollista maksaa tuotantosidonnaisia tukia aivan nykyisessä laajuudessa.
Asia, josta on ollut paljon puhetta, on se, että
maaseutuohjelman korvauksia jatkossa olisi mahdollista edes osittain maksaa tulosten perusteella
tai nykyisen hyvän tilanteen ylläpitämiseksi. Jopa
maatalouskomissaari on esittänyt tämän suuntaisia puheenvuoroja. Asetusehdotuksen perusteella tilanne olisi jatkossakin kuitenkin se, että kaikki
korvaukset maksettaisiin lisäkustannusten ja
tulonmenetysten perusteella. Laskennan pohjana
olisi edelleen käytettävä kansallisen lainsäädännön taso, eikä EU:n minimivaatimuksia.

seurauksista, märkyydestä kuin kuivuudestakin.
Riskienhallintavälineiden tarve on kasvamassa
myös ilmaston lämpenemisen myötä. Myös markkinoiden epävakaus on lisääntynyt ja seuraava
suuri koitos EU:n markkinoille on brexitin myötä
syntyvä sisämarkkinoiden uusjako.
Ilmastopolitiikka ja ruokatalous
YK:n ilmastokokous pidettiin Puolan Katowicessa
joulukuussa 2018. Kokouksessa oli aikaisempaa
enemmän esillä maatalous osana ilmastonmuutosta. Maataloudella on oma Koronivia prosessi.
Siinä seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavassa kokoussarjassa käydään läpi keskeisimmät maatalouden ilmastonmuutokseen liittyvät
kokonaisuudet: maaperä ja viljelykäytännöt,
ravinnetalous, lannan hyödyntäminen sekä sopeutumisen tarve tulevissa muutoksissa. Prosessin tulokset raportoidaan COP26 kokouksessa
syksyllä 2020. Suomi on mukana YK:n ilmastoneuvotteluprosessissa osana EU:ta.
Ilmastonmuutos on tärkeä teema myös tulevan
ohjelmakauden rakenteessa.

Avaintavoite: Edistämme jäsentemme
jaksamista ja hyvinvointia.
Jatkamme työtämme jäsentemme hallinnollisen taakan keventämiseksi
Pro-Agria Etelä-Savon vetämä ja kesällä 2018
päättynyt byrokratian purkuhanke on maakunnallisuudestaan huolimatta toiminut hyvänä
keskustelufoorumina eri osapuolten kesken.
MTK:n on edistänyt hankkeessa organisaatiorajat
ylittävää vuoropuhelua sekä hallinnon ja viljelijöiden välistä vuoropuhelua. Hankkeessa on
ohjausryhmän lisäksi ollut kolme viljelijävetoista
työryhmää, joissa on käyty byrokratian purkuun
liittyviä esityksiä läpi niin nykyisen tukipolitiikan
kuin seuraavan EU -ohjelmakauden maatalouspolitiikan näkökulmasta.

Riskienhallinnan kysyntä on selkeästi kasvanut viime vuosina, kun maataloustuotanto on
kärsinyt niin kansainvälisen suurvaltapolitiikan
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“Jatkamme työtämme
jäsentemme
hallinnollisen taakan
keventämiseksi”

MTK osallistuu viljelijätukien toimeenpanoa sekä
hyvän hallintotavan toteutumista käsittelevään
työryhmään. Työryhmän tehtävänä on edistää hyvää hallintotapaa maataloushallinnossa
sekä toimeenpanossa. Työryhmän tavoitteena
on edistää ja pitää yllä maataloushallinnon ja
sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä vuoropuhelua. Työryhmässä MTK tuo esille ajankohtaisia
asioita, uusia menettelytapoja sekä vie viestiä
eteenpäin maatalousyrittäjien kokemuksia viljelijätukien toimeenpanosta. MTK toimii aktiivisesti
maataloustukien toimeenpanon edunvalvonnassa
sekä kehittämisessä.
Eläinten hyvinvointi
Eläinsuojelulain uudistus eteni: lausuntokierros
oli keväällä 2018, hallituksen linjaukset saimme
syksyllä ja hallituksen esitys eteni eduskuntaan
lokakuussa 2018. Maa- ja metsätalousvaliokunta toimii vastuuvaliokuntana, sen mietinnössä tullaan huomioimaa myös perustuslaki- ja
ympäristövaliokunnan kannat, jotka myös käsittelivät hallituksen esityksen. Lain valmistelutyö
käynnistyi jo syksyllä 2012 ja olemme olleet
mukana valmistelussa alusta lähtien. Vaikutimme eläinten hyvinvointilain valmisteluun niin,
että laista tulisi mahdollisimman hyvä tuottajan,
eläimen ja kotieläintuotannon kannalta. Hallituksen esitys vaikuttaisi olevan kotieläintuotannon
kannalta suhteellisen tarkoituksenmukainen.
Loppuvuosi 2018 oli eduskunnassa ruuhkainen,
mutta vuoden lopulla oli edelleen odotusarvona
että, laki saataisiin hyväksyttyä istuvan eduskunnan aikana.
Toimimme välittäjänä ja avustamme eläinsuojeluvalvontojen ristiriitatilanteissa. Osallistuimme aluehallintovirastojen kanssa järjestettyihin
valvontoja koskeviin keskustelutilaisuuksiin ns.
tilafoorumeihin eri MTK-liittojen kanssa. Osallistuimme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisuudessa koskien tuotantoeläinten
hyvinvointia ja eläinsuojelulainsäädännön uudistamista.
Seurasimme aktiivisesti sekä kansallista että
Euroopan eläintautitilannetta erityisesti afrikkalaisen sikaruton leviämisen osalta. Tiedotimme
tautitilanteesta jäsenistöä ja osallistuimme afrikkalaisen sikaruton leviämistä ehkäiseviin kampanjoihin eri tiedotuskanavissa. Olimme mukana
vaikuttamassa eläintautilain muutokseen koskien
eläintautitiedottamista maan rajavalvonnassa.
Olimme mukana komission tarkastuskäynneillä
kansallisen asiantuntijan roolissa koskien sikadirektiivin toimeenpanoa rutiininomaisen hännäntypistyksen loppumiseksi ja arvioimassa niitä

toimenpiteitä, joita tarkastuksen kohteena ollut
jäsenvaltio aikoo tehdä toimeenpanon parantamiseksi. Olimme mukana Ranskan ja Tanskan
tarkastuksissa loppuvuonna 2018.
Maatilojen tuotteiden jatkojalostusta sekä suoramyyntiä koskevaa hallinnollista taakkaa on pyritty
selkeytetty tuottamalla ohjeistusta sekä yrittäjille
että viranomaisille sekä järjestelmällä koulutusta
Eviran (Nyk. Ruokavirasto) hallitusohjelman mukaisessa kärkihankkeessa pk-yritysten neuvonta.
Hanke on tuottanut materiaalia, joka on kaikkien
käytettävissä Ruokaviraston nettisivustolla.
Sosiaaliturva ja hyvinvointi
Lomituspalvelujen uudistamista varten ministeriössä valmistellun hallituksen esityksen
antamista päätettiin ministeri Saarikon toimesta
lykätä vuodella syksyyn 2019.
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä
viljelijästä -projektin ja MTK:n tuottajaliittojen
maakunnallisten hyvinvointihankkeiden kautta
on kohdattu jo tuhansia haastavassa tilanteessa
olevaa maatalousyrittäjää. Projekti- ja hanketyöntekijät ovat yhdessä yrittäjien kanssa etsineet
ratkaisuvaihtoehtoja yrittäjän ongelmiin. Usein
jo ulkopuolisen kanssa käyty luottamuksellinen
keskustelu on auttanut jäsentämään ajatuksia
uudelleen.
Maatalousyrittäjät ovat voineet hakea apua
vaikeisiin elämäntilanteisiin neljän Melan Välitä
viljelijästä -projektityöntekijän sekä eri puolilla
Suomea käynnissä olevien maaseudun hyvinvointihankkeiden työntekijöiden kautta.
Keskusteluavun lisäksi maatalousyrittäjillä on
ollut mahdollisuus hakea Melalta ostopalvelusitoumusta, jolla voi ostaa esimerkiksi terapiaa
uupumuksen hoitoon tai asiantuntija-apua
taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin. Vuoden
2018 aikana Mela myönsi 1 113 ostopalvelusitoumusta. Lähes puolet sitoumuksista on myönnetty henkisen jaksamisen tukemiseen ja puolet
talousneuvontaan.
Välitä viljelijästä hankkeessa järjestettiin myös
maatalousyrittäjille hyvinvointitilaisuuksia sekä
Hyvinvoinnin abc –koulutuksia osaamisen
lisäämiseksi työhyvinvointiasioissa. Välitä viljelijästä verkostoon Mela kutsui myös yhteistyökumppaneitaan tarkoituksena vahvistaa maatalousyrittäjiä lähellä olevien verkostojen varhaisen
välittämisen osaamista ja sitoutumista toimintamalliin. Hankkeessa tehtiin kertomusvuonna
myös työterveyshuoltoyhteistyön kehittämistä.
MTK kutsui syksyllä 2018 hankkeen maakunnalliset hyvinvointityöntekijät kaksipäiväiseen
yhteistapahtumaan Poriin.
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Erittäin tarpeelliseksi ja tulokselliseksi osoittautuneen Välitä viljelijästä- projektin toteutukseen
hallitus myönsi rahoituksen vuoden 2018 lisäksi
myös vuosille 2019 ja 2020, ja hanketta voidaan
Melan hallinnoimana jatkaa.
MTK jatkoi vuonna 2018 hyvää kuntoutusyhteistyötä Kuntoutus Peurungan kanssa. MTK
haki jäsenilleen Kelalta kuusi uutta ammatillista
KIILA-kuntoutuskurssia, sillä kysyntää kursseille
oli paljon. Osa kursseista tarkoitettiin toteutuvaksi
vuoden 2019 alusta. Vuonna 2018 alkoi myös
Vireyttä ja voimaa -maatalousyrittäjän kuntoremontti, joka jatkuu vielä vuonna 2019.
MTK käynnisti yhteishankkeen Väestöliiton
kanssa jäsenten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Jäsenille tarjottiin pari-ja ihmissuhdeasioissa
maksutonta neuvontapuhelinta sekä maksuttomia
psykoterapeutin netti-ja puhelinterapiavastaanottoja. Pari-ja ihmisuhdeasioita käsittelevä blogi
Onnea kylvämässä avattiin samaan aikaan.
Yrittäjän työterveyshuollon suorakorvaus laajeni
yksityiseen työterveyshuoltoon vuoden 2018
alusta. MTK oli ollut mukana uudistuksen valmistelussa. Vuonna 2018 julkistettiin sähköisesti
Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikön (Mytkyn) valmistelema työterveyspalvelujen
ostajan opas maatalousyrittäjille.
MTK toimi Maaseudun tukihenkilöverkon ohjausryhmässä kehittämässä toimintaa yhdessä
muiden sidosryhmien kanssa. MTK jatkoi yhteistyötä Maaseudun Terveys-ja Lomahuollon
kanssa maatalousyrittäjille suunnattujen tuettujen lomien tarjoamiseksi. Vuodelle 2019 suunniteltiin maatalousyrittäjille uusi MINI-lomapilotti,
jossa loma-aika on jaettu kahteen osaan.
MTK oli mukana parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenenä hallituksen TOIMI-hankkeessa,
jonka tehtävänä oli valmistella perusturvan kokonaisuudistusta.

Avaintavoite: Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla.
Läheltä parempaa – ruuan arvostuskampanja
kriisirahoituksella
Maa- ja metsätalousministeriön kaksivuotinen
ruuan arvostuskampanja pyrkii lisäämään
suomalaisten tietoisuutta ruuan alkuperän merkityksestä ja kertoo, kuinka ruoka tuotetaan meillä
Suomessa ja mitä saadaan, kun valitaan ruokalautaselle lähellä tuotettua ruokaa. Kampanjassa
on mukana yhdeksän erilaista maatilaa, joiden
avulla seurataan nykyaikaista suomalaista

ruuantuotantoa. Vuoden 2018 aikana kampanjassa tuotettiin kaksi erinomaiset mediaosumat saanutta lehtiartikkelia (kasvihuonetuotanto, kauran
tuotanto), radiokampanja (tammikuu) sekä somekampanjoitia, joka on saanut hyvän näkyvyyyden.
Mmm.fi/läheltäparempaa-nettiosoitteesta löytyy
kampanjan materiaali sekä kampanjassa tuotettu
kouluille suunnattu oppimateriaali. Oppimateriaalissa on tuotettu mm. Tuotannosta kertovia
videoita.
Maatalouden tuotantopanokset ja tuotemarkkinat
Vuonna 2018 jatkettiin maatalouden markkinakatsausta, jotta luottamushenkilöillä ja jäsenillä olisi
ajankohtainen markkinatieto helposti saatavilla.
Maatalouslinjan asiantuntijat kertovat katsauksessa kuvin ja tekstein tuotantosuuntien, tuotantopanosten ja ruokamarkkinoiden tapahtumista.
Vuonna 2018 julkaistiin yhteensä 11 katsausta.
Jäsenet voivat tilata markkinakatsausta uutiskirjeen muodossa MTK:n jäsenpalvelusivujen eli
Repun kautta ja kirjeellä onkin yli 5200 todellista
lukijaa.
Maatalouden markkinakatsauksen lisäksi MTK:n
jäsenet voivat seurata viikoittaista maataloustuotteiden hintakehitystä MTK:n jäsenpalvelusivuilla
Repussa.
Vuonna 2018 MTK on kouluttanut tuottajaorganisaatiosäännöistä ja tuottajaorganisaatioiden
mahdollisuuksista ja perustamisesta. Olemme
edelleen jatkaneet sopimuskoulutuksia ja myös
muita juridisia koulutuksia. Maatalousyrittäjien
on entistä tärkeämpi varautua tulevaisuuteen
sopimuksin ja laittamalla yksityisoikeudelliset
paperinsa kuntoon.
Ruokamarkkinat
Teimme töitä kansallisen elintarvikeketjun lainsäädännön puolesta. Syksystä 2017 lähtien
osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön
työryhmään, jossa mietittiin mahdollista elintarvikemarkkinalainsäädäntöä ja elintarvikemarkkinavaltuutetun perustamista. Työ tuotti tulosta ja
elintarvikemarkkinalaki tuli voimaan 1.1.2019.
Olemme edelleen myös aktiivisesti vaikuttaneet
EU-tasolla sen puolesta, että yhteisötasolla
annettaisiin EU-lainsäädäntöä elintarvikeketjun
ongelmien ratkaisemiseksi. Tämäkin työ tuotti
tulosta ja trilogeissä päästiin yhteisymmärrykseen
koskien “epäreilut kauppatavat”-direktiiviä (Unfair
trading practices) ja se annetaan vielä tämän
komission aikana.
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Alkuperälainsäädäntö
MTK:n tavoitteena on nostaa kotimaisen ruoan
osuutta julkisissa hankinnoissa lisäämällä sekä
jäsenten että verkostojen osaamista hankinnoista. Ilmapiiri asiassa on yhteiskunnassa myönteinen. Koulutusta asian tiimoilta on jatkettu 2018.
Kouluruokailuverkoston kautta/Motivan jne.
Suoramyynti ja lähiruoka ja jatkojalostus
- ostatilaltapäivä
MTK johtokunta päätti marraskuussa 2017, että
järjestö toimii hakijana vientihankkeessa, johon
kootaan mukaan keskeisiä alan toimijoita. Markkinavaikuttaminen ja mm. viennin edistäminen
on myös hyväksytty MTK:n avaintavoitteeksi
vuodelle 2018. MTK haluaa omalta osaltaan olla
mukana edistämässä suomalaisten toimijoiden
vientiponnisteluja ja toteuttaa nyt rahoitetut vientihankkeen laajassa yhteistyössä suomalaisten
elintarvikkeiden vientiä tekevien ja edistävien
tahojen kanssa.
RuoKasvu-hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisen ruokaviennin edellytyksiä tavoitteenaan
parantaa maatalouden kannattavuutta. Ruokaalan viennin kasvattaminen edesauttaa niin ruoan
alkutuotannon kuin jatkojalostuksen kannattavuuden parahtamista kuin säilymistä Suomessa
myös pitkällä aikavälillä.
Hankkeen tavoitteisiin kuuluu kehittää elintarvikevientiin liittyviä yhteistyöverkostoja, toimintamalleja ja toimenpiteitä niin, että niin pienten
kuin suurten elintarvikeyritysten vientiedellytykset
ja kannattavuus pitkällä tähtäimellä paranevat.
RuoKasvu-hankkeen tulokset ja tuotokset ovat
julkisia ja näin ollen kaikkien käytössä. Suomalaisen ruoantuotannon ainutlaatuiset kilpailuedut
voidaan hyödyntää elintarvikeviennin kasvattamisessa: kestävät tuotantotavat (mm. antibiootittomuus, salmonellattomuus), maailman
puhtain vesi ja maailman puhtain ruoka. Matkailun edistäminen ja erityisesti ruokamatkailu
ovat kiinteä osa vientitoimintaa. Suomeen tarvitaan hyvien ruokamatkailutuotteiden yhteyteen
lisää laadukkaita ruokaelämyksiä matkailijoille
ja tästä syystä ruokamatkailu on mukana hankkeessa.
MTK oli yksi yhteistyökumppaneista ja sponsoreista ELO-säätiön organisoimassa Vuoden
Kokki-kilpailuissa. Vuoden kokki on ruoanlaiton
ammattilaisten suomenmestaruuskilpailu, joka
on toiminut monelle kokille ponnahduslautana
menestykseen. Kilpailuissa jatkettiin kotimaisuusteemaa, ja mm. Gastro-messuilla järjestetyssä
loppukilpailussa ruuan alkuperään liittyviä kysymyksiä oli sekä kokeille että tarjoilijoille. Vuoden

kokiksi valittiin Kalle Tanner ja tarjoilijaksi Noora
Sipilä. Molemmat ovat pitäneet hienosti esillä ruuan alkuperä-teemaa ja kotimaisuutta ja he ovat
mm. Tehneet Maaseudun Tulevaisuuden ruokasivustolle videoita ruokatoimittajien kanssa.
Ruokakeskustelu on kehittynyt uudelle tasolle ja
ruokaketjun toiminta kiinnostaa monenlaisia toimijoita – polittiinen, koulutus, nuoret jne. startup

Yhteisten avaintavoitteiden lisäksi
Keskusliiton muut tavoitteet ja toimet
2018
Hallitus päätti budjettiriihessä osoittaa maatalouden kuivuus- ja kannattavuusongelmien
lieventämiseen tähtääviin toimiin yhteensä 86,5
miljoonaa euroa. C-tukialueella osa kriisituesta
maksettiin kotieläintalouden tukien korotuksena.
AB-alueella Etelä-Suomessa kriisituki jouduttiin maksamaan uutena kansallisena de minimis
tukijärjestelmänä, koska kokonaan kansallisia
tukivälineitä ei ole Etelä-Suomessa käytettävissä
nykyisessä tukikokonaisuudessa.
Hallituksen kehysneuvottelun yhteydessä
päätetyn luonnonhaittakorvausten 10 miljoonan
euron ja nyt budjettiriihessä vahvistetun 21,5 miljoonan euron määrärahan lisäyksen lisäksi ehdotetaan kuivuuspaketin osana 6 miljoonan euron
lisäkorotusta. Näillä yhteensä 37,5 miljoonan
euron lisäyksillä vuoden 2019 luonnonhaittakorvauksen tukitasot palautetaan 2015-2017 tasolle.
Maatilojen pankkilainojen saamista helpotetaan
Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera)
myönnettävillä valtiontakauksilla. Maatalouden
kannattavuuden kohentumista tuetaan osoittamalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle
(MELA) Välitä viljelijästä -projektin jatkorahoitus
2019-2020. Toimenpiteen määrärahatarve on 3,0
miljoonaa euroa
Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) maksujen
viivästyskorkoa tilapäistä alentamista jatketaan
vuosina 2019-2020.Toimenpiteen kustannusvaikutus on 1,2 miljoonaa euroa. Maataloudessa
käytetyn kevyen polttoöljyn energiaverosta vuodelta 2018 maksettavaa palautusta korotetaan 20
miljoonalla eurolla.
Elintarvikevientiin panostetaan jatkamalla elintarvikevientikoulutusohjelmaa sekä rekrytoimalla
kolme elintarvikevientiä edistävää henkilöä.
Molempien toimien kustannusvaikutus on 1,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.
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Tilusjärjestelyihin varattuja määrärahoja korotetaan 1,0 miljoonalla eurolla, jotta Maanmittauslaitos pystyy turvaamaan tilusjärjestelytoimitusten
sujuvan etenemisen ja toiminnan nykyisen tason.
Näin voidaan myös saattaa valmiiksi keskeneräisiä jo edellisellä EU–tukikaudella käynnistyneitä hankkeita.
Makeran käyttösuunnitelmassa maatalouden
investointiavustuksiin osoitettua myöntövaltuutta
korotetaan 10 miljoonalla eurolla vuonna 2018.
Lisäksi Makerasta myönnettävien valtiontakauksin määrää nostetaan siten, että 2018-2020
takaus voitaisiin myöntää enintään 16 miljoonan
lainamäärälle vuosittain.

Sektorikohtaiset katsaukset
Vilja
Vuosi 2018 oli viljasektorille jo toinen peräkkäinen erittäin haastava vuosi ja jopa katastrofaalinen vuosi. Vuosi oli todella poikkeuksellinen
sään osalta ja ääripää vuoteen 2017 verrattuna.
Kylvöt käynnistyivät hieman normaalia myöhemmin, mutta toukokuun helteiden ja kuivan sään
ansiosta kylvötyöt etenivät vauhdilla. Kuivuus
jatkui pitkään, ensimmäisiä sateita kylvöjen
jälkeen saatiin vasta juhannuksena. Ensimmäiset kylvöt orastuivat nopeasti ja tasaisesti, mutta
myöhäisemmät kuivuudesta johtuen vasta juhannuksen sateiden jälkeen. Kuivuus ja helle vaivasi
koko Pohjois-Euroopassa ja satotaso jäi monin
paikoin todella heikoksi. Satovaihtelut olivat
suuria, mutta yleisesti mm. Kaakkois-Suomessa,
Etelä-Suomen rannikkoalueilla ja VarsinaisSuomessa kevätviljojen sadot jäivät keskimäärin
puoleen tavanomaisesta. Aikaisesta puintikaudesta johtuen syyskylvöjä tehtiin runsaasti, syyskylvöala yli tuplaantui edellisvuoteen verrattuna.
Kokonaisviljasato jäi noin 2,7 milj. tonniin, joka
on pienin kahteenkymmeneen vuoteen. Viljojen
hinnat kohoivat syksyllä ennätyslukemiin, johtuen
koko Pohjois-Euroopan huonosta satotasosta.
Vuoden aikana MTK yhdessä SLC:n ja keskeisten viljaa käyttävien yritysten kanssa jatkoivat
sähköisen viljamarkkinapaikan, ViljaTorin kehittämistä. Markkinapaikka lanseerattiin keväällä,
mutta heikon satotilanteen vuoksi kaupankäynti
lähti käyntiin odotettua hitaammin, mutta mielenkiinto kasvoi loppuvuotta kohden. Markkinapai-

kan syntymisessä MTK:n rooli oli keskeinen,
kuten myös taloudellinen panostus markkinapaikan kehittämisessä.
Vuoden aikana käytiin myös TOS neuvotteluja
ja tuloksena oli yhden vuoden, 2019, sopimus ilman korotuksia. Öljykasveille saatiin lupa käyttää
neonikotinoidit korvaavaa uutta Buteo Start FS
480- valmistetta kevätlajikkeiden peittaukseen
vuodelle 2019.
Maito
Maidon tuotantovuoteen lähdettiin EU:ssa neljän
prosentin kasvussa. Komissio arvioi tuotannon
vuosikasvuksi 1,5 % ja varoitti vaikeutuvasta
markkinatilanteesta. Kylmyys kuitenkin viivästytti
nurmien kasvua pohjoisessa Keski-Euroopassa.
Lämpötilan normalisoiduttua koitti kuivuus. Siitä
huolimatta tuotannon kasvu jatkui, joskin vuoden
loppua kohden hidastuen. Vuotuinen kasvu on
ennakkotietojen perusteella jäämässä 0,8 %:iin.
Suomessa kasvukautta luonnehti poikkeuksellinen kuivuus sekä lämpö, jota jatkui pitkälle
syksyyn. Kova helle, paikoitellen lähes olematon
sadanta ja nurmien heikko kasvu koettelivat
laajimmin maan etelä- ja länsiosia. AB-alueen
maidontuotanto notkahti heinäkuussa lähes neljä
prosenttia vuoden takaisesta. Helteet verottivat
tuotantoa koko maassa.
Etelä-Suomessa nurmisadossa jäätiin 30-50
prosenttiin keskimääräisestä. Muualla säilörehun
kokonaissadossa päästiin pääsääntöisesti 80-90
prosenttiin keskimääräisestä. Poikkeuksellisen
lämpimänä jatkunut syksy mahdollisti sen, että
rehuvajetta pystyttiin paikkaamaan korjaamalla
kolmas rehusato. ProAgria arvioi, että kolmanteen korjuukertaan turvaudutun jopa puolella
tiloista.
Määrältään niukka säilörehusato oli usein myös
laadultaan vaihteleva. Lisääntyvä ostorehun
tarve yhdessä viljojen hinnannousun kanssa teki
sisäruokintakaudesta monella maitotilalla vaikean.
Suomessa maitoa tuotettiin 2 285 milj. litraan,
joka on 12 milj. litraa ja puoli prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden päättyessä maidontuottajia oli 6 250, joka on 560
tuottajaa ja 8 prosenttia vähemmän kuin samaan
aikaan vuotta aikaisemmin.
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Suotuisa kysyntätilanne maailmalla sekä
Uudessa Seelannissa ja Australiassa tuotannon
jääminen epäsuotuisten sääolosuhteiden takia
ennakoitua pienemmäksi yhdessä Yhdysvaltain
kohtuullisen tuotannon lisääntymisen kanssa
edesauttoivat markkinatasapainon säilymistä.
EU:n keskimääräinen maidon tuottajahinta
laskeutui alimmilleen kesäkuussa 32,09 senttiin kilolta. Se oli vajaa kuusi senttiä vähemmän
kuin marraskuussa 2017, jolloin hinnat taittuivat
laskuun. Naapurimaissa tuottajahinta kävi alimmillaan Liettuassa 25,6 sentissä, Laviassa 26,7
sentissä, Virossa 29,2 sentissä, Ruotsissa 31,6
sentissä ja Tanskassa 33,3 sentissä. Suomessa
uutisoitiin tuottajahintojen laskusta toukokuussa.
Alimmillaan Suomesta tilastokeskihinta kävi 35,8
sentissä. Kesän jälkeen hinnat vahvistuivat ja
palasivat edellisen vuoden lopun tietämiin.
Rasvattoman maitojauheen (SMP) myynnit interventiovarastosta alkoivat toden teolla keväällä.
Aluksi alin myyntihinta asemoitiin vain noin 110
euroon sadalta kilolta ja sen jälkeen 125 euron
tuntumaan. Tavaraa myytiin vuoden jokaisella
kierroksella, enimmillään 40 000 tonnia. Vuoden
lopussa alun perin noin 380 000 tonnin varastosta oli noin neljännes jäljellä, joka sekin on lähes
kaikki myyty vuoden 2019 alussa myyntihinnan
samalla kivutessa 170 euron tasolle.
Meijerituotteiden viennissä EU:sta tilanne oli
vakaa vuoden alkupuolella. Juustoa tuotettiin paljon, mutta vahvan kysynnän ansiosta
tilanne pysyi tasapainossa. Voin hinta säilyi
suotuisana vaikkakaan se ei yltänyt edellisen
vuoden huippulukemiin. Maailman johtavan
maitotaloustuotteiden tuojamaa Kiinan talouskasvun hidastuminen ei säteillyt tuntuvia vaikutuksia
maitotuotemarkkinaan.
Suomessa maitotuotteiden kulutuksen lasku
hidastui. Tammi-joulukuussa meijerituotteiden kokonaiskulutus maidoksi muunnettuna laski 0,9 %.
Se on vain kolmannes siitä, mitä lasku oli vastaavasti edellisenä vuonna. Juustoissa kulutuksen
lasku lähes pysähtyi, jogurteissa kulutus jopa
hieman kasvoi samoin kulutus kasvoi voissa.
Maidoissa lasku puolestaan jatkui lähes edellisvuoden tapaan. Niin ikään kerman kohonnut
kulutus taittui laskuun.
Liha
Vuotta 2018 väritti helteinen kesä, mikä johti voimakkaaseen rehuviljan nousuun syksyllä. Rehun
määrä jäi normaalia huomattavasti vähäisem-

mäksi monella alueella ja erilaisia ratkaisuja
tila tasolla yhteistyön lisäämisestä eläinmäärän
vähentämiseen on jouduttu tekemään tilanteen
ratkaisemiseksi. Vaikka lihan tuottajahinnat vahvistuivat kauttaaltaan loppuvuodesta, ei päästy
lähellekään rehun hintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Tämän seurauksena
muutenkin kannattavuusvaikeuksissa ollutta
lihantuotantotilojen kannattavuus on ollut monin
paikoin heikentyny.
Erityisesti sikatalouden tilanne jatkui haastavana:
tilojen määrä jatkoi laskuaan, EU jäsenyyden
aikana 85 % sikatoista on lopettanut, emakoiden
määrä laskee edelleen ja viime vuonna myös
porsastuotoksen kasvu pysähtyi.
Keskustelu lihan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä lihan ravitsemuksesta nosti päätään.
MTK seurasi ja osallistui keskusteluun mielipidekirjoituksin, tiedottein ja sosiaalisen median keinoin. Tutkittua tietoa kotimaisen lihan
ympäristövaikutuksista todettiin tarvittavan ja
vahvaa panostusta kotimaisen lihan huippulaadusta viestimiseen. Lihan kokonaiskulutus oli
vuonna 2018 edellisen vuoden tasolla, 432 milj.
kg. Viimeisen viiden vuoden aika kulutus on
kasvanut 6,5 %. Lihan markkina-asema on siis
säilynyt vahvana huolimatta runsaasta ruokakeskustelusta, jossa lihalle on tarjottu usein vain
pahiksen roolia.
Vuonna 2018 seurattiin jännityksellä saadaanko
ASF kuriin belgialaisissa villisioissa ja miten
ASF leviää Aasiassa sikamarkkinaan vaikuttaen.
Tempoileva Brexit ja siihen valmistautuminen
toi omanlaisensa varjon lihamarkkinoille. Katse
kääntyi vuoden aikana yhä vahvemmin maailmalle myös viennin näkökulmasta. Kotimaisella
lihalla todettiin olevan kansainvälisesti vahvoja
argumentteja, kuten OneHealth.

“Kotimaisella lihalla todettiin olevan
kansainvälisesti vahvoja
argumentteja, kuten OneHealth”
Ennakkotietojen mukaan naudanlihan tuotanto ja
kulutus kasvoivat hieman vuonna 2018, tuotanto
kasvoi 1 % (86,5 milj. Kg) ja kulutus 2 % (107,6
milj. Kg). Kulutuksen kotimaisuusaste oli 74,6
%. Sonnin keskihinta oli 3,50 e/kg, jossa nousua
edellisestä vuodesta 0,10 e/kg (+3 %). Hiehon
keskihinta oli 3,18 (+6,7 %) ja lehmän 2,22 e/kg
(+8,3 %).
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Sianlihan tuotanto väheni seitsemän prosenttia vuoden 2018 aikana. Alkuvuoden sianlihan
hinta pysyi 1,56-1,57 e/kg tasolla, mutta koheni
loppuvuotta kohden ollen joulukuussa 1,63 e/kg
tasolla. Viljan ja rehuhintojen nousuun nähden
tehdyt korotukset tuottajahintaan, olivat varsin
maltillisia. EU:n keskimääräinen tuottajahinta
puolestaan laski koko syksyn Belgian villisioissa
todetuista ASF-tapauksista johtuen.
Karitsan lihan tuotanto kasvoi 4 % vuonna 2019
ja oli 1,0 milj. Kg. Myös kulutus oli hyvässä
iskussa, kasvua 5 % (2,1 milj. Kg). Karitsan keskimääräinen tuottahinta oli vuonna 2018 3,80 e/
kg (+2 %). Karitsan lihan kulutuksen kotimaisuusaste oli 48,5 %.
Broilerin tuottajahinta pysyi alhaisella tasolla
koko alkuvuoden nousten vasta syksyllä viljan
hinnan vetämänä. Siipikarjanlihan kulutus kasvoi
suotuisasti, kalkkunan jopa 8 % vuoteen 2017
nähden. Broilerin tuotanto kasvoi 5 % ja kalkkunan prosentin verran.
Kananmuna
Helteisen kesän vuoksi kananmunien kulutuksen kasvu pysähtyi vuonna 2018 kymmenen
vuoden kasvun jälkeen. Kananmunien tuotanto
puolestaan kasvoi lähes pari prosenttia. A-luokan
kananmunien keskimääräinen hinta nousi 7 %
edellisestä vuodesta.
Hevostalous
Kertomusvuonna hevostalouden edunvalvontatyössä tapetilla olivat mm. eläinten hyvinvointilakiin, lannanpolttolainsäädäntöön ja lomituslakiin
liittyvät asiat.
Vuoden 2018 loppuun mennessä päättyi kaksi
merkittävää hanketta, joissa MTK oli mukana
kehittämässä hevostaloutta.
HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi
käynnistyi 2016 hallituksen kärkihankkeena.
Hankkeessa etsittiin ratkaisuja ja toimintamalleja
yhdessä tallien, hevosalan yrittäjien ja koko
lannan käsittelyketjun kanssa tallien lantahuollon helpottamiseksi ja hevosenlannan hyödyntämiseksi paremmin ravinteina ja energiana.

Pitkällinen vaikuttaminen tuotantoeläinten,
varsinkin hevosen lannan polton helpottamiseksi tuotti tuloksia vuonna 2017. EUasetuksen muutoksen myötä, kansallisen
lainsäädännön valmistuttua 2018 tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman
jätteenpolttolupaa.
Valtakunnallinen Uudistuva hevostalous
-tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke (toteuttajina
HAMK, Luke ja Hippolis 2016-18) piti monimuotoisesti esillä hevosalan yhteiskunnallista
merkitystä, tulevaisuuskeskusteluja ja hevosyrittäjyyttä sekä tuotti selvityksiä ja erilaista
viestintämateriaalia.
Hippolis – hevosalan osaamiskeskuksen
koordinoimana hevosalan järjestöt ja keskeiset
sidosryhmät laativat yhteisen viestin tulevalle
hallituskaudelle alan tärkeistä tavoitteista
ja painotuksista, jotka liittyvät tasa-arvoon
liikuntapaikkarakentamisessa, hevostallien
huomioimiseen maankäytön suunnittelussa,
hevosalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja hevoskasvatuksen edistämiseen
sekä veikkausvoittovarojen suotuisan kehityksen turvaamiseen.
Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkosto
aloitti kertomusvuonna alan kehittämisohjelman päivittämisen, edellinen ohjelma on
vuodelta 2012.
Luomu
MTK Luomu osallistui tiiviisti uuden luomuasetuksen valmisteluun kansallisesti sekä Brysselissä Copa-Cogecan kautta. MTK Luomu
osallistui tiiviisti Pro Luomun toimintaan
hallitustyöskentelyn sekä arvoketjutyöryhmien
kautta. MTK Luomu aloitti uuden maatalouspolitiikan ohjelmakauden valmisteluun liittyvät
yhteistyön muiden luomualan toimijoiden
kanssa.
MTK Luomu terävöitti toimintaansa aktivoimalla luomun työtilan uudelleen sekä vahvistamalla yhteistyötä alueellisten luomuvaliokuntalaisten kanssa. MTK Luomu hoiti viestintää
yhteistyössä MTK:n viestinnän kanssa sekä
sähköisiä kanavia hyödyntäen. MTK Luomu
antoi myös muiden luomutoimijoiden kanssa
yhteisiä tiedotteita luomualaa koskien.
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Huoltovarmuus
Hoidimme Huoltovarmuuskeskuksen kanssa
sovitut alkutuotannon varautumisen tehtävät.
Huoltovarmuusorganisaation alkutuotantopoolin
toimisto oli MTK:n tiloissa.
Poolitoimikunta kokoontui kolme kertaa. Poolitoimikunnan kokousten yhteydessä käsiteltiin
muun muassa ruokajärjestelmän kestävyyttä,
alkutuotannon kannattavuusseurantaa, CAP27
-uudistusta, maatalouden kyberuhkia, siemenviljan myyntiä varmuusvarastoista sekä ajankohtaisia asioita eläintaudeista ja elintarviketurvallisuudesta. Valtioneuvoston huoltovarmuuden
tavoitteita koskevan uuden päätöksen valmisteluun liittyen käsiteltiin Huoltovarmuuden
skenaariot 2030 -projektin tuloksia.
Helmikuussa pidetyssä elintarvikehuoltosektorin seminaarissa käsiteltiin tilannekuvan muodostamista ja tiedon keruuta. Tiedonkeruuta
toteutettiin sitten käytännössä kesän aikana
poikkeuksellisen kuivuustilanteen vaikutuksista
alkutuotantoon ja elintarviketeollisuuteen. Tuloksia hyödynnettiin sekä kansallisessa kriisipaketin
valmistelussa että EU:n komissiolle annetussa
selvityksessä.
Elintarvikehuoltosektorin yhteinen valmiusseminaari järjestettiin kansainväliset riippuvuudet
-teemalla. MTK järjesti yhteistyössä ETL:n
kanssa paneelikeskustelun ruuan huoltovarmuudesta ja ruokaturvallisuudesta SuomiAreenassa. Maatalouden varautumiskursseja
järjestettiin vuoden aikana 12 kpl eri puolilla
maata yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja alueellisten viranomais- ja muiden toimijoiden kanssa. Yli 600 henkilöä osallistui varautumiskursseille.
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METSÄTALOUS

Avaintavoite 1. Vahvistamme viljelijän ja metsänomistajan asemaa
ympäristövaikuttamisessa
Ministerien Tiilikainen ja Leppä vetämät pyöreän
pöydän keskustelut metsien ympäristöhyötyjen
ja puuntuotannon yhteensovittamiseeta jatkuivat.
MTK toi keskusteluissa esiin mm. talousmetsien
luonnonhoidon merkityksen monimuotoisuuden
turvaamisessa, sekä tarpeen hyödyntää kaikki
metsälain mahdollisuudet metsien käsittelyissä
hakkuutaparajoitusten sijaan.

METSO-ohjelma
MTK vetosi METSO-ohjelman rahoituksen parantamiseen luontojärjestöjen ja metsäteollisuuden
kanssa menestyksekkäästi. Sopimustavoitteet
saavutettiin ja sopimusvarat käytettiin. Metsänhoitoyhdistysten pilotit suoramarkkinointiyhteistyöstä ELY-keskusten kanssa alkoivat onnistuneesti.

Monimuotoisuus yhä vahvemmaksi osaksi
arkimetsänhoitoa
MTK edisti Monimetsä-hankkeen toteutusta. Hankkeessa kehitetyt luonnonhoidon keinot vietiin
käytäntöön. Vuoden aikana yli 300 metsänhoitoyhdistysten neuvojaa syventyi metsien luonnonhoidon keinoihin koulutuksissa. Metsänomistajien
luonnonhoidon tavoitteet kartoitetaan entistä
tarkemmin eri metsänhoitotoimenpiteiden ja hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä
huomiota kiinnitetään lahopuun määrän lisäämiseen, riistatiheiköihin, lehtipuuston säilyttämiseen
ja vesiensuojelutoimenpiteisiin.

Tutkimustietoa metsien ympäristöhyötyjen
turvaamiseen
MTK oli mukana useissa metsien monimuotoisuutta, vesiensuojelu ja metsien positiivisia ilmastovaikutuksia tukevissa hankkeissa. Strategisen
tutkimusneuvoston rahoittamassa IBC-Carbonhankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin,
hiilen varastoinnin ja -sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden suojelu, tiedon lisääminen ja
menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon
vaikuttaminen. Luonnonvarakeskuksen toteuttamassa SOMPA-hankkeessa kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa
suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään
ilmastonmuutosta.
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Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoimassa Liito-oravaLife-hankkeen tavoitteena on
parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin
säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot
tulevaisuutta varten. MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat kumppanina mukana kehittämässä
liito-oravan esiintymispaikat huomioivaa metsänkäsittelytoimenpiteiden suunnittelua.

Avaintavoite 3. Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla

Näyttöön perustuva metsätalous -hankkeessa
selvitettiin laajasti tutkimustietoa hyödyntäen
talousmetsien ja talousmetsien luonnonhoitotoimien merkitystä metsäluonnon monimuotoisuudelle. Tapion Metsäpolitiikkafoorumin teemana
oli luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.
MTK osallistui molempiin hankkeisiin asiantuntijaroolissa.

Puumarkkinat
MTK tuotti säännöllisesti metsänhoitoyhdistysten
ja metsänomistajien käyttöön ajantasaista tietoa
puumarkkinoiden kehityksestä. MTK tilasi kaksi
kertaa Metsätutka-kyselyn metsänomistajien
puun myyntiaikomuksista. MTK oli aktiivinen
osapuoli puutavaran mittauksen neuvottelukunnassa ja kertoi sekä metsänomistajille että
metsänhoitoyhdistyksille puutavaran mittauslain
tarjoamista mahdollisuuksista vaikuttaa puun
katkontaan yksittäisissä puukaupoissa.

Oman ympäristöosaamisensa ja ympäristöviestintänsä kehittämiseksi MTK osallistui FIBSin
järjestämään Luontopääoma-valmennukseen.
MTK on Freshabit LIFE – hankkeen valtakunnallisessa ja alueellisissa ohjausryhmissä. MTK
toi vahvasti esille metsänomistajanäkökulmaa.
Etelä-Savossa Suomen metsäkeskuksella ja
Lukella alkoi kaksi uutta hanketta, joilla kehitetään paikkatietoaineistojen käytettävyyttä
ja koulutetaan toimijoita. MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat hankkeiden ohjausryhmässä
vaikuttaneet, että aineistot ovat mahdollisimman
käytännönläheisiä.

Olimme mukana kehittämässä Metsänhoitoyhdistysten palvelu Oy:n tietoteknistä osaamista ja
neuvottelemassa metsänhoitoyhdistysten toiminnanohjausjärjestelmän sisällöstä ja aikataulusta.

Puukaupassa ja markkinahakkuissa saavutettiin kaikkien aikojen ennätykset. Ennakkotietojen
mukaan markkinahakkuut kohosivat yli 67 m3
kuutiometriin. Keskimääräinen nimellinen kantohintataso nousi 10,5 prosenttia edellisvuodesta ja
yksityismetsien bruttokantorahatulot nousivat 2,3
mrd euroon.
MTK vaikutti Suomen Puukauppa Oy:n hallituksen kautta sähköisen puukauppapaikka Kuutio.
fi:n toimintaan ja kehittämiseen.

MTK osallistui vuorovaikutuspartnerina ItäSuomen yliopiston vetämään FORBIO-hankkeeseen, jota rahoitetaan Suomen akatemian
strategisen tutkimuksen ohjelmasta. Forbion
tavoitteena on turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden
edellytykset.

MTK viestitti laajalla rintamalla metsänomistajille
kilpailutuksen ja kilpailun merkityksestä puumarkkinoiden toimivuudelle ja markkinahinnan muodostumiselle.

Avaintavoite 2. Edistämme jäsentemme jaksamista ja hyvinvointia

MTK edisti aktiivisesti uusia metsäteollisuuden
investointeja viestimällä puun käytön lisäysmahdollisuuksista. MTK teki puurakentamisen
edistämistä Puuinfo Oy:n kautta yhdessä muiden
suomalaisten puutuotealan toimijoiden kanssa

MTK laati Metsänomistajat -ketjulle kilpailulainsäädännöllisen ohjeistuksen.

Metsälinjan kenttäpäälliköt osallistuivat alueella
järjestettyihin maakuntahallinnon kehittämistä ja
toimeenpanoa käsitteleviin tilaisuuksiin. Erityisenä vaikuttamisen kohteena metsäsektorin
ja uuden maakuntahallinnoin välisen toimivan
yhteistyörakenteen muodostaminen.
Vaikutimme Suomen metsäkeskuksen ja mahdollisen tulevan uuden maakuntahallinnon yhteistyömallien kehittämiseen.

PEFC-sertifiointi
MTK oli aktiivisesti mukana kehittämässä PEFCmetsäsertifiointijärjestelmän toimintaa ja asemaa
markkinoilla. MTK osallistui PEFC:n kansainvälisen metsänhoitostandardin uudistamiseen
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ja varmisti, että se soveltuu edelleen myös
pienmetsänomistajavaltaiseen pohjoismaiseen
metsätalouteen. MTK oli mukana päivittämässä
PEFC-Suomen strategiaa ja toiminnan painopisteitä vuosille 2019 – 2021. Sekä kuluneena
vuonna että tulvaisuudessa toiminnassa korostuu
PEFC:n tunnettuuden ja markkinanäkyvyyden
lisääminen, mikä tuo lisäarvoa suomalaisissa
perhemetsissä tuotetulle puulle.
Yksityismetsien PEFC-sertifiointi toteutettiin
alueellisena ryhmäsertifiointina viidellä suuralueella. Sertifikaattien haltija on Kestävän
Metsätalouden Yhdistys, jonka hallinnossa MTK
on mukana. Alueelliset sertifikaatit olivat voimassa kaikilla alueilla ja sertifioitu metsäala oli noin
12,4 miljoonaa hehtaaria.
FSC-sertifiointi
MTK toteutti erillishankkeen, jossa selvitettiin FSC-palvelukonseptin luomista metsänomistaja -ketjulle. Hankkeessa selvitettiin ja
luotiin mallit FSC-standardien vaatimuksista,
niiden todentamisesta, auditoinnista ja auditointikäytännöistä, raportointi vaatimuksista ja
metsänomistajaketjussa tarvittavista asiakirjoista.

Avaintavoite 4. Voimistamme
järjestön toiminnan ja rakenteen kehitystyötä.
Olimme aktiivisesti kehittämässä ja edistämässä
MTK:n järjestöuudistusta. Teimme kysely metsänhoitoyhdistysten puheenjohtajille ja johtajille
järjestöuudistuksen tavoitteista sekä tarvittavan
mhy-kehittämisohjelman sisällöstä.

Yhteisten avaintavoitteiden lisäksi
Keskusliiton muut tavoitteet ja toimet
2018
EU
Vaikutimme EU:n biotalousstrategian evaluointiin
ja uudistamiseen. Päivitetty biotalousstrategia
korostaa ja tunnustaa maa- ja metsätalouden
merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnassa ja
kestävän kehityksen tavoittamisessa.
MTK vaikutti osana Komission kiertotalouspakettia valmisteltuun biomassojen kaskadikäyttöohjeistukseen niin, että ohjeet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niillä ei ole laillista sitovuutta.
Ohjeistuksessa painotetaan markkinalähtöisyyttä.
Markkinat ohjaavat raaka-aineet tehokkaimpaan
käyttöön.
MTK osallistui FTP:n (metsäalan teknologiayhteisön) kautta eurooppalaiseen metsäsektorin
tutkimuspolitiikan valmisteluun, FTP:n visiodokumentin päivittämiseen sekä Horizon Europe
tutkimuksen tulevan puiteohjelman sisältöön.
Vaikutimme keväällä 2018 annettuun REDD II
päätökseen ja saimme tavoitteemme läpi. Uusituituvan energian direktiivin kestävyys perustuu
maakohtaiseen riskiperusteiseen järjestelmään.
MTK vaikutti EU:n metsästrategian evaluoinnin
käynnistämiseen ja siihen, että strategia olisi
syytä uudistaa ja sen roolia vahvistaa.
Vaikutimme kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaan ja lainsäädännölliseen pohjaan. MTK:n
tavoitteena on, että jäsenmaat ja luonnonvarojen
kanssa toimivat sidosryhmät ovat mukaan kestävyyskriteereiden määrittämisessä ja indikaattoreiden sovittamisessa paikallisiin kriteereihin.
MTK oli mukana vaikuttamassa ja käynnistämässä Euroopan laillisesti sitovan metsäsopimukseen tähtäävää prosessia.

“Vaikutimme keväällä
2018 annettuun REDD
II päätökseen ja saimme
tavoitteemme läpi.”

Olimme suunnittelemassa Suomen ja Ruotsin
maa- ja metsätalousministereiden aloitteesta
käynnistettyä Forest Academy for Decision
Makers konseptia. Ensimmäinen EU-päättäjien
metsäakatemia järjestettiin marraskuussa 2018
Suomessa.
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Kansallinen metsäpolitiikka
Huolehdimme, että uuden metsätietolain tullessa
voimaan 1.3.2018, metsänomistajat tiedostivat
oikeutensa ja mitä kaikkea tietoa tiedon julkisuus ja
avoimuus koski.
Olimme laatimassa ja hyväksymässä suositusta metsätöiden toteutustiedon toimittamisesta
Suomen metsäkeskukselle metsävaratiedon ylläpitoon ja tähän liittyvästä kehittämistyöstä.
Kansallinen metsästrategia 2025 päivitettiin
vuoden 2018 aikana. MTK korosti päivitystyössä
metsien monipuolisten käyttömahdollisuuksien
turvaamista sekä panostuksia metsien kasvun ja
ilmastokestävyyden lisäämiseen. Erillisessä työryhmässä laadittiin esitys keinoista turvata metsien
hyödyntämispotentiaalia resurssitehokkaasti ja
kestävästi.
MTK vaikutti metsätalouden tulevaisuuden kannustejärjestelmän linjauksiin. Linjaukset luovat
pohjan vuoden 2020 jälkeiselle metsätalouden
tukijärjestelmälle. MTK oli mukana metsänhoitosuositusten päivitystyössä. Työn alla olivat Päivitetyt
suositukset metsänhoidon sopeutumisesta ilmastonmuutokseen sekä eri-ikäisrakenteisen metsän
kasvatukseen.
MTK vaikutti Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen
alkamiseen ja sen rahoitukseen. MTK:lla on tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtajuus. MTK
vaikutti aktiivisesti myös Tapion metsäpolitiikkafoorumissa.
MTK on vahvasti mukana maankäyttö- ja rakennuslain suuntaviivoja luomassa. MTK on tuonut
valmisteluun myös metsätalouden edistämisen
näkökulmaa.

vahvasti esille tapoja, miten kaavoitus vaikuttaa
metsien hoitoon ja käyttöön ja miten metsätaloutta
voitaisiin kaavoituksessa edistää sekä samalla sujuvoittaa kaavoitusprosessia.

Maakuntaedunvalvonta
Useissa maakunnissa on suunnitteilla tehdashankkeita. Metsien hyödyntämisaste on jatkanut nousuaan jo usean vuoden ajan.
Maakunnalliset MTK-liittojen ja metsänhoitoyhdistysten yhteiset metsävaliokunnat keskittyivät
maankäyttöön, infraan, riistapolitiikkaan sekä muihin maakuntia koskeviin edunvalvontakysymyksiin.
Kenttäpäälliköt toimivat metsävaliokuntien sihteereinä.
Maakuntakaavoitus etenee useissa maakunnissa.
MTK on vahvasti vaikuttanut, että metsätalouden
toimintaedellytykset ovat paremmin huomioitu
kaavoissa. Kenttäpäälliköt ovat osallistuneet valmisteluun eri työryhmissä yhdessä metsänhoitoyhdistysten ja tuottajaliittojen kanssa ja vaikuttaneet kaavojen sisältöön. Lisäksi MTK vaikutti, että
metsätalouden toimintaedellytykset otettiin huomioon maakuntaohjelmissa ja -strategioissa sekä
ELY-keskusten maaseutuohjelmissa.
MTK:n kenttäpäälliköt ovat mukana ELY-alueiden vesienhoidon yhteistyöryhmissä. MTK antoi lausunnon
vesienhoitosuunnitelmien keskeisiin kysymyksiin.
Maakunnissa vaikutettiin vesienhoidon alueellisiin
keskeisiin kysymyksiin antamalla lausuntoja alueellisille ELY-keskuksille yhdessä tuottajaliittojen kanssa.
Lausunnoissa tuotiin esille metsätalouden toimivia
vesiensuojelumenetelmiä ja kehitystyön alla olevia
tutkimuksiin perustuvia uusia menetelmiä ja suunnitteluvälineitä.

MTK oli mukana TAPIOn Kaavoituksen metsäapu
- hankkeen ohjausryhmässä tekemässä esitettä
kaavoittajien ja kuntien käyttöön. Esitteessä tuodaan

“Metsälinjan kenttäpäälliköt vaikuttivat alueellisten metsäohjelmien
sisältöön ja puunkäyttöä lisäävien
hankkeiden etenemiseen. “
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Riistapolitiikka ja vahinkoeläimet
Riistapolitiikan edunvalvonnan vaikuttajaverkoston yhteistyötä tiivistettiin. Verkostolle järjestettiin yhteensä 13 alueellista riistaedunvalvonnan
koulutus- ja neuvottelupäivää maakunnissa.
Keväällä 2018 asetettiin uudet hirvitalousalueiden
kantatavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.
Tavoiteasetantaa täsmennettiin MTK:n aloitteesta siten, että tavoiteikkunaa kavennettiin
0,5 hirveen/1000 ha. Noin puolessa Suomen 59
hirvitalousalueista hirvikantatavoitteiden ylärajoja
alennettiin.
Valkohäntäpeurakannat ovat kasvaneet Lounais-Suomen alueella. MTK on tehnyt Maa- ja
metsätalousministeriölle useita lainsäädännön
muutosaloitteita kannansäätelyn tehostamiseksi.
Vaikuttaminen on ollut aktiivista myös riistahallinnon ja metsästäjäorganisaation suuntaan. Vaikka
valkohäntäpeuran saalismäärä on kasvanut voimakkaasti, ei kriisialueella peurakannan merkittävä leikkaus ole pääsääntöisesti toteutunut.
MTK vaikutti myös metsästysaikoihin hirvieläinten
kannansäätelyn tehostamiseksi. Hirvenmetsästysaikaa jatkettiin kahdella viikolla tammikuun
puoliväliin ja valkohäntäpeuran sekä metsäkauriin metsästysaika helmikuun puoliväliin saakka.
Naakka siirrettiin vihdoin luonnonsuojelulain
piiristä metsästyslain rauhoittamattomien lajien
luetteloon.

MTK vaikutti sekä kansallisella, että EU-tasolla
suden kannanhoidollisen metsästys voisi jälleen
jatkua. MTK osallistui suden kannanhoitosuunnitelman valmisteluun tuoden esille erityisesti
elinkeinotoimintaan liittyvät haasteet. MTK on kritisoinut petovahinkojen korvausjärjestelmän heikkoa toimivuutta. Riistavahinkolain uudistuksessa
turvataan jatkossa petovahinkojen korvaukset
täysimääräisinä jatkossa. Lisäksi MTK on vaatinut, että petovahinkojen ennakkosuojaamisessa
tulisi korvata myös aitojen rakentaminen ja ylläpito.
Afrikkalaisen sikaruton leviämisriskin pienentämiseksi MTK vaikutti aktiivisesti kotimaan
villisikakanan alentamiseksi. Lisäksi MTK:n
vaatimus kannanseurannan tehostamisesta on
toteutettu. MTK on tukenut vahvasti kaikkia villisian metsästystä tehostavia lakimuutoksia.
Kertomusvuonna päivitettiin MTK:n, SLC:n ja
Suomen Metsästäjäliiton yhteistä metsästysvuokrasopimusmallia vastaamaan ajankohdan
tarpeita.
MTK:n aloitteesta käynnistettiin hankevalmistelu,
jonka tavoitteena on valkoposkihanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen vähentäminen. Luonnonvarakeskuksen johdolla erilaisiin karkotusmenetelmiin keskittyvä hanke sai myönteisen
rahoituspäätöksen.
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YMPÄRISTÖ JA
MAANKÄYTTÖRYHMÄ

Avaintavoite: Vahvistamme viljelijän ja metsänomistajan asemaa
ympäristövaikuttamisessa
MTK järjesti viidellä paikkakunnalla MTK:n
ympäristöpäivät, joilla jaettiin tietoa ja keskusteltiin ajankohtaisista teemoista.
MTK:n ympäristölupausten tunnetuksi tekeminen
jatkui sekä järjestössä että sen ulkopuolella.
Jäseniä haastettiin miettimään omaa rooliaan
erilaisten myönteisten ympäristöasioiden edistämisessä. Sosiaalisessa mediassa keskustelua käytiin aihetunnisteilla #ympäristölupaus ja
#ympäristölupaukset.
MTK julkaisi keväällä uuden kestävän kehityksen
toimenpidesitoumuksen, jolla konkretisoidaan
pyritään muuttamaan ympäristölupauksia käytäntöön. Puhtaiden ja riittävien vesivarojen tärkeyden korostamiseksi MTK liittyi kesällä Suomen
vesivastuusitoumukseen https://sitoumus2050.
fi/commitment/vastuullista-toimintaa-mtk-n-vesivastuusitoumus. Sitoumukset ovat osa MTK:n
kestävän kehityksen työtä, jota MTK esitteli
heinäkuuss

YK:n kestävän kehityksen vuosikokouksessa New Yorkissa. Suomalaisen maa- ja
metsätalouden ylpeyden aiheita ovat uusiutuvan
energian mahdollisuudet, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen moninaisilla vapaaehtoisilla
toimilla ja vesiosaaminen sekä vesiensuojelutyö.
Maa- ja metsätalouden roolia MTK tähdensi EUtason kestävän kehityksen linjauksissa komission
työryhmässä, jossa MTK edusti Copa-Cogegaa.
Ensimmäinen Ympäristöstä. Yhdessä. -seminaari järjestettiin helmikuussa 2018. Seminaarin
aiheena oli “K ja sen teemana oli kiertotalous
- uhka vai mahdollisuus?”. Seminaarissa kuultiin puheenvuorot Sitran, Valtran, Kuntaliiton ja
Euroopan metsäinstituutin edustajilta. Seminaarin
iltapäiväosio keskittyi erityisesti ravinteiden kiertoon ja siihen, mitä tulisi huomioida, kun ravinteiden kiertoa edistetään maa- ja metsätaloudessa. Syksyllä MTK järjesti ympäristöaiheisen
seminaarin EU:n parlamentissa aiheena kasvinsuojeluaineteemalla.iden turvallinen käyttö.
Suunnittelu seuraavaan Ympäristöstä. Yhdessä
-seminaariin pölyttäjistä aloitettiin.
MTK osallistui Egyptissä järjestettyyn luonnon monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 14. osapuolikokokoukseen Suomen
delegaation jäsenenä. Kokoukseen liittyvässä
viestinnässään MTK pyrki muistuttiamaan, että

Vuosikertomus 2018
17

suomalaisessa maa- ja metsätaloudessa on
jatkuvasti lisätty panostuksia luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen ja siten jo nykyisin
tehdään paljon asioita todella hyvin. Jotta toiminnalle kyetään takaamaan mahdollisimman laaja
yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, sitoutumista on
osoitettava lunastamalla lupaus kehittää toimintatapoja edelleen tiedon karttuessa.
MTK osallistui aktiivisesti ilmasto- ja energiapolitiikkaan kansallisella, EU- ja kansainvälisellä tasolla, joka päätyi COP24-ilmastokokoukseen Puolassa joulukuun alussa. Samaan
aikaan MTK viimeisteli ilmasto-ohjelmansa
“Tavoitteena hiilineutraali ruoka ja metsien
kasvavat hiilinielu”. Ohjelma, joka tarjoaa käytännön ratkaisuja Suomen maa- ja metsätaloudelta
ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen,
julkaistiin 18.12.2018.
MTK osallistui aktiivisesti EU:n maankäyttösektoria koskevan ilmasto- ja energiapolitiikan valmisteluun. Metsiä ja maatalousmaata koskevan
LULUCF päätöksentekoon ja taakanjakosektorin
päätöksiin vaikuttaminen olivat MTK:n edunvalvonnallisia prioriteetteja. Kansallinen toimeenpano on alussa.
MTK vaikutti EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RED2) valmisteluun. Uusiutuvan energian lisäämiselle saatiin aikaan myönteinen
lainsäädäntö, eikä käytännöstä vieraantuneita
rajoitteita maa- ja metsätalouden harjoittamiselle
hyväksytty. Kansallinen toimeenpano on alussa.
MTK tilasi Kantar TNS:ltäeetätti Kantar TNS:llä
Ympäristöluotain-kyselyn, jolla selvitettiin jäsenten ympäristöasenteita ja arvioita eri ympäristökysymysten merkityksellisyydestä. Kyselyn tulokset edustivat noin 1000 MTK:n viljelijäjäsenen,
600 MTK:n metsäjäsenen ja 1000 kuluttajan
näkemyksiä. Kysely pohjautui MTK:n ympäristölupauksiin. Kyselyn tuloksia stä saatiin paljon
hyödyllistä tietoa, jota hyödynnetääntiin edunvalvonnassa.

ilmasto-, - ja energia- ja kiertotalouskysymyksiin.
Lisäksi MTK oli hankepartnerina LOHKO II -,
OPAL-Life- ja Manure Standards -hankkeissa,
joissa kaikissa pyrittiin edistämään maataloustuotannon ja ympäristökysymysten yhteensovittamista.
MTK jatkoi vaikuttamistyötä rauhoitettujen lajien
aiheuttamia vahinkoja koskevan korvaussääntelyn sekä vahinkojen ennaltaehkäisyn kehittämiseksi. MTK toi maatalouden tarpeita esiin
ympäristöministeriön ohjausryhmässä ja edisti
toimillaan Luonnonvarakeskuksen johdolla valmistellun, vahinkojen ennaltaehkäisyyn keskittyvän
hankkeen rahoitushakua.
MTK oli mukana lunastuslainsäädännön korvausnormeja uudistavassa työssä sekä maankäyttöja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelussa.
MTK osallistui eläinsuojien ilmoitusmenettelyyn
liittyvän lainsäädännön valmisteluun. Monivuotinen hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Jatkossa
merkittävä osa eläinsuojista siirtyy ilmoitusmenettelyyn ympäristölupaprosessin sijaan
MTK toimi BFFE:n (Baltic Farmers’ Forum on
Environment) sihteeristönä ja edusti Itämeren
alueen viljelijöitä mm. useissa HELCOMin kokouksissa. NBC-yhteistyössä lähetettiin Puolan
ilmastokokoukseen yhteinen julkilausuma hiilensidonnan huomioimiseksi maankäyttösektoreilta,
jotta Pariisin ilmastotavoitteet hiilineutraalisuudesta voidaan toteuttaa.
MTK lanseerasi aurinkoenergian hyödyntämistä
koskevan jäsenedun ja valmisteli biokaasun
hyödyntämistä koskevaa jäsenetua julkaistavaksi
vuonna 2019.

Muu keskeinen toiminta
MTK oli mukana lukuisissa työ- ja ohjausryhmissä sekä muissa vastaavissa asiantuntijakokoonpanoissa vaikuttamassa maa- ja
metsätaloutta koskevien ympäristöasioiden käsittelyyn kuten esim. maankäyttöön ja kaavoitukseen, verkonrakentamiseen, moottorikelkkailuun,
ulkoiluun, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun
ja muihin vesiasioihin, ilmansuojeluun sekä
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ELINKEINOPOLITIIKKA JA
YRITTÄJYYS

Avaintavoite: Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla
Markkinapaikat
MTK päätti vuonna 2018 luoda kiertotalousmarkkinapaikan, kiertoasuomesta.fi. Markkinapaikka
valmistuu Pirkanmaan pilottina keväällä 2019.
Markkinapaikassa maatila voi tarjota myyntiin
erilaisia maatalouden sivuvirtoja ja saada niistä
lisätuloja.
MTK hankki ruokaasuomesta.fi markkinapaikan
omistavan Lähipro Oy:n täysin omistukseensa
vuonna 2018 ja nimitti yhtiölle uuden hallituksen,
tavoitteenaan löytää markkinapaikalle uusi toimintamalli.

Muu keskeinen toiminta
Maakuntauudistus
MTK jatkoi vuonna 2018 maakuntauudistuksen
säädösvalmisteluun sekä toimeenpanoon vaikuttamista. Pääpaino keskusliitossa oli valmistelussa
olevien lakien yksityiskohtien kehittäminen sekä
työkalujen antamien alueiden valmisteluun vaikuttamiseksi. Vuoden aikana valtakunnan tasolla
vaikutettiin satojen lakien valmisteluun ja jokai-

sessa maakunnassa tulevan maakuntamallin
rakentumiseen. Uudistuksen yksityiskohdat saatiin suurilta osin MTK:n tavoitteiden mukaisiksi.
Uudistuksen eteneminen kuitenkin hidastui jatkuvasti, eikä uudistuksen valmistumisesta saatu
selvyyttä.
Liikenne, infra ja digitalisaatio
MTK:lla oli lukuisia liikenne- ja infrapoliittisia
vaikuttamisen kohteita vuonna 2018. Parlamentaarisen liikennverkkotyöryhmän tuloksena
haluttiin saada yli hallituskautinen malli väylien
kunnostamiseksi, tämä myös saatiin. Liikenteen
rahoitusmalleihin MTK edelleen esitti vaihtoehtoisia rahoitusratkaisua ja osaltaan vaikutti, että
TEN-T verkosto ulottuisi laajemmin Suomeen
mahdollistaen EU-rahoituksen saamisen väyläinvestoiteihin. Tämäkin on toteutumassa.
Runkoverkkovalmistelussa, maantielain uudistamisessa sekä liikenteen solmukohtien määrittelyssä korostetiin koko maan kulkuyhteyksien
merkitystä.
MTK kannatti nopeusrajoitettujen autojen saamista liikenteeseen mopoautojen tilalle. MTK ei
kuitenkaan hyväksynyt niiden kutsumista trakto-
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ritermillä, mikä voisi vaikuttaa mm. vakuutusmaksuihin, vaan esitti niiden kutsumista kevytautoiksi,
näin myös toteutui.
Tieliikennelakia ja ajoneuvojen käyttöasetusta
muutettaessa vaikutettiin etenkin traktoreiden
asemaa parantavasti. Lisäksi LVM:lle esitettiin
traktoreiden sallittujen pituuksien kasvattamista.
Tästä lähtikin säädösvalmistelu liikkeelle. Brysselissä MEP Kyllösen traktoreita koskevaan
kysymykseen liittyen toimitettiin faktatietoa, jonka
avulla komissio pystyi toteamaan Suomen lainsäädännön olevan EU säädösten mukaista.
Yksityistielain viimeistelyä jatkettiin siten, että
voimaantulo oli mahdollisimman sujuvaa. Rautateihin liittyen MTK koordinoi metsänhoitoyhdistysten kuormauspaikkatarpeiden esille tuomista
valmisteluun sekä sai metsänhoitoyhdistykset
mukaan asiaa käsittelevään yhteistyöryhmään.
MTK korosti vuonna 2018 sitä, millaisia mahdollisuuksia uusi liikenteen palvelujen lainsäädäntö tuo maaseudun kuljetusten uudelleen
järjestämiseksi sekä edisti uusien toimintamallien
syntymistä. Lain tuomat uuden mahdollisuudet
jäivät julkisessa keskustelussa taksiongelmien
jalkoihin.

“MTK teki monipuolista työtä
myös kiinteiden digiyhteyksien
saamiseksi koko maahan sekä
peruspalveluvelvoitteen
nostamiseksi nykyistä
korkeammaksi.”
Digitalisaatiovaikuttaminen MTK:ssa oli vuonna
2017 monipuolista. Suuri vaikuttamistyö tehtiin
5g taajuuksiin jakamisessa. Työssä käytettiin
hyväksi MTK:n WSP:ltä tilaamaa 5g selvitystä.
Tavoitteena MTK:lla oli, ettei 5g taajuuksia jaeta
kolmen ison operaattorin kesken, vaan mahdollistetaan paikallisten verkkojen syntyminen
myös maaseudulle. Huutokauppa ei toteutunut
toivotusti, mutta huutokauppaehtoihin saatiin
operaattoreille velvoite tarjota 5G.tä sitä tarvitseville. MTK:n valtuuskunnan seminaarin aiheena
keväällä oli digitalisaatio
MTK teki monipuolista työtä myös kiinteiden
digiyhteyksien saamiseksi koko maahan sekä
peruspalveluvelvoitteen nostamiseksi nykyistä
korkeammaksi.

MTK vaikutti tiedon omistajuuteen mm. korostamalla metsäkonetiedon käytön periaatteita ja
osallistui työryhmätyöhön yhdessä koneyrittäjien,
metsäteollisuuden ja konevalmistajien kanssa.
Lisäksi osallistuimme EU tasolla valmisteltaviin
käytännesääntöihin maataloutta koskevien tietojen jakamisesta sopimuksen nojalla.
Kyberin taskutietoa –opas laadittiin maatilojen
käytännön tarpeisiin huoltovarmuustoiminnan
viitekehyksessä laajassa yhteistyössä eri tahojen
kanssa.
Kotimaassa digitaalisen infrastruktuurin strategiaan tuotiin maaseudun ja maaseutuelinkeinojen
näkemykset. Paikkapoliittiseen selontekoon vaikuttamissa tuotiin esimerkiksi esille miten maatilojen tehokkuutta ja automatisaatiota voitaisiin
parantaa vapauttamalla maanmittauslaitoksen
tarkka paikan korjaussignaali vapaasti hyödynnettäväksi.
Eduskuntavaalivaikuttamista varten MTK keräsi
jokaisesta maakunnasta maa- ja metsätalouden
kannalta keskeiset liikenneverkon korjausvelkakohteet.
Yrittäjyys
MTK edisti vuoden 2018 yrittäjyysedellytyksiä
monipuolisesti. Vuoden alkua leimasi keskustelu
yritystuista. Parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä MTK:n edustaja kertoi eri tukien vaikutuksesta ja merkityksestä maaseudun elinkeinoihin.
MTK korosti organisaatiomuutoksissa, kuten
BusinessFinland sekä kasvupalvelu-uudistuksissa maaseudun yritysten kehittämispalvelujen
tulevaisuuden saatavuutta.
Yrittäjyyden edistäminen oli myös maaseutuverkoston eräs painopisteeksi ja työhön perustettu työryhmä toimi MTK:n johdolla. MTK on myös
mukana eurooppalaisissa (ENRD ja EIPAgri),
yrittäjyyttä ja innovaatioita edistävissä ryhmissä.
MTK toimi aktiivisesti työvoiman saannin parantamiseksi maaseudun yrityksiin. MTK perusti
www.töitäsuomesta.fi työnvälitysportaalin. Palvelun ensimmäinen tavoite, maaseudun työvoimapulan nostaminen julkiseen keskusteluun toteutui
erinomaisesti. Töitäsuomesta.fi oli pääsiäisenä
valtakunnan pääuutinen. Palvelu saatiin toiminal-
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lisesti sujuvaksi, mutta käyttäjämäärät eivät vielä
vastaa tavoitteita ja palvelun jatko on valmistelussa yhdessä valtakunnallisten kumppaneiden
kanssa.
MTK:n edustaja veti myös maaseutuverkoston
työryhmää, jonka laati toimenpide-ehdotukset,
joilla ulkomaisen työvoiman käyttöä voitaisiin
sujuvoittaa.
Työaikalainsäädäntöä uudistettaessa MTK
onnistui korjaamaan pohjaesityksen puutteet
sellaisiksi, että maa- ja metsätalouden erityispiirteet edelleen huomioitiin
MTK oli vuoden aikana mukana monella tapaa
konkreettisessa yritysten toimintaa kehittävässä
työssä. Esimerkiksi maaseudun kasvupolulla
MTK oli edelleen yhtenä järjestäjistä. Lisäksi
MTK oli mukana kumppanina Founders Instituten
luodessa Suomeen uuden food-agro ohjelman.
Yksittäisille yrityksille annettiin myös runsaasti
sparrausta. MTK järjesti myös yhdessä maaseutuverkoston kanssa hackatonin ruoan verkkokaupan edistämiseksi.
Maaseutu- ja aluepolitiikka
MTK oli aktiivisesti maaseutupolitiikan neuvoston
(MANE) sekä sihteeristön työssä mukana.
MANElta tulikin vuoden aikana MTK:n tavoitteina
olleita kannanottoja esimerkiksi koskien maaseudun työvoimapulaa.
MTK oli mukana keskeisimmissä maaseutupolitiikan ryhmissä ja päätti lähteä esimerkiksi vuoden 2020 maaseutuparlamentin
pääjärjestäjäksi.
MTK toi esille erilaisia malleja siihen, miten lähipalvelut voitaisiin uudella tapaa järjestää maaseudulle. Vuoden lopulla järjestetyllä innovaatioleirillä löytyikin eteenpäin vietäviä konsepteja
markkinaehtoisten palveluiden järjestämiseksi.
Lisäksi hallitus päätti kokeilla kyläkauppa-avustusta, jolla kyläkaupan yhteyteen saadaan luotua
myös muita palveluita.
Tulevan rahoituskauden valmistelussa MTK oli
mukana myös Suomen koheesiotavoitteiden
muotoilussa. Tavoitteissa korostetaankin edelleen
mm. Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitteita. Ensim-

mäisten rahoitusluonnosten perusteella Suomen
saanto koheesiorahoituksessa olisi kasvamassa
tulevalla EU-kaudella.
Tulevan rahoituskauden maaseutupolitiikan ryhmätyö- ja työpajavaihe alkoi vuoden 2018 lopulla.
MTK:n edustajat olivat mukana kaikissa asiaa
käsitelleissä ryhmissä. Tavoitteena MTK:lla ryhmissä on varmistaa tulevan rahoituskauden sopivuus niin maaseudun yrittäjyyden kuin muunkin
kehittämisen varmistamiseksi.
Maaseutumatkailu
Matkailu maaseudulle kehittyi suotuisasti vuoden
2018 aikana niin kotimaisten kuin ulkomaisten
matkailijamäärien osalta MTK:n maaseutumatkailuyrittäjille tekemien suhdannekyselyjen
tulosten mukaan.
MTK otti kantaa osana maaseutuyrittäjyyden ja
elinkeinopolitiikan edunvalvontaa maaseutumatkailuun liittyviin kysymyksiin esimerkiksi tiedotteilla, lausunnoilla ja kansanedustajatapaamisilla
byrokratian helpottamista koskien. Edunvalvontaa
tehtiin yhteistyössä erityisesti Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n Lomalaidun ry:n kanssa.
Matkailuyrittämisen toimintaympäristön kehittämiseksi ja edistämiseksi MTK oli vahvasti
vaikuttamassa keskeisissä edunvalvonnallisissa
foorumeissa tuoden esiin maaseudun matkailun
näkökulmaa, kuten:
• TEM matkailun yhteistyöryhmä
• Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut- ennakointiryhmä, Opetushallitus
• Alkoholilain seurantafoorumin Alku-foorumi,STM
• Matkapalveluyhdistelmäasiain neuvottelukunta,
kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV
MTK toi esiin maaseutumatkailuelinkeinon ja
maaseutumatkailuyritysten näkökulmia sekä
toimintaedellytysten ja toimintaympäristön kehittämistarpeita monissa eri yhteistyöfoorumeissa
kuten:
• Maaseutumatkailun nykytila ja kehitysnäkymät,
• Maaseutupolitiikan neuvosto
• Maaseutumatkailun vastuullisuus- ja brändi
työpaja
• Maaseutumatkailuun kasvua kumppanuuksilla
työpaja ja seminaari, MTK elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta
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RuoKasvu -hankkeen työpakettina käynnistettiin
ruokamatkailun kehittämisosio Lomalaidun ry:n
hallinnoimana. Maaseudun matkailun näkyvyyttä
edistettiin esimerkiksi Lomalaidun ry -yhteistyön
kautta. Matkamaalle.fi -sivusto oli partnerina valtakunnallisessa 100 Syytä matkustaa Suomessa
-kotimaan kesämatkailun edistämiskampanjassa.
Osta Tilalta- päivään maaseutumatkailuyritykset
osallistuivat yhteistyössä Makumatka Maalle –
teemalla.

“MTK oli vahvasti vaikuttamassa keskeisissä edunvalvonnallisissa foorumeissa tuoden
esiin maaseudun matkailun
näkökulmaa”

pääomatulo-osuuteen. Ansiotuloverotus on jyrkän
progressiivinen tulojen noustessa. Ylin marginaaliveroaste on lähellä 60:ta prosenttia. Pääomatuloverokannatkin ovat kireät 30 ja 34 prosenttia.
Kiinteistöverokiristys torjuttiin
Valtiovarainministeriössä oli virkamiestyönä
valmistettu esitysluonnos kiinteistöverotuksen
muuttamiseksi, jonka toteutuminen olisi merkinnyt merkittäviä kiristyksiä lähes kaikkien suomalaisten kiinteistöjen kiinteistöveroon. Muutokset
olisivat olleet perustavaa laatua olevia sekä
periaatteellisia. Onnistuneella ja oikea-aikaisella
edunvalvonnalla ja koordinoidulla yhteistyöllä
onnistuttiin kuitenkin lakiesityksen eteneminen
syksyn 2018 aikana torjumaan. Tähän pohjautuen pääministeri Sipilän hallitus päätti kokonaan
olla antamatta ko. esitystä.
Esitysluonnoksen mukaan rakennusten verotusarvojen määräytymisperusteet olisi uudistettu
siten, että nykyiset jälleenhankinta-arvot korvautuisivat rakennustyyppikohtaisella perusarvolla,
joka olisi 70 prosenttia käyttötarkoitukseltaan
vastaavien rakennusten verovuoden rakentamismääräysten ja –käytäntöjen mukaisista
todennäköisistä keskimääräisistä alueellisista
rakentamiskustannuksista. Esim. asuinrakennusten kiinteistöverotusarvot olisivat voineet
nousta kaksinkertaisiksi.

Veropolitiikka
Yhtiöittämisen varainsiirtoverovapaus voimaan 2018
Vuoden 2018 alusta hallitus poisti MTK:n tavoitteen mukaisesti varainsiirtoveron osakeyhtiöittämistilanteista. Näin maataloudessa on voinut
vuoden 2018 alusta siirtyä osakeyhtiömuotoon
muiden perheyritysten kanssa tasavertaisesti,
kun toimintamuodon muutoksessa ei enää tarvitse maksaa 4 prosentin varainsiirtoveroa kiinteän
omaisuuden siirtämisestä osakeyhtiöön.
Vain hyvin harva maatila toimii osakeyhtiömuodossa. Kiinnostus yhtiöittämiseen on kuitenkin
jatkuvasti kasvanut, kun osakeyhtiön verokanta
on laskenut. Se on nyt 20 prosenttia. Varainsiirtoverovapaus yhtiöittämistilanteista poistaa
käytännössä viimeisen olennaisen esteen
maatilan yhtiöittämiseltä. Nykyinen 4 prosentin
varainsiirtovero on ollut merkittävä kuluerä kiinteistöintensiivisen toiminnan, kuten maatalouden,
yhtiöittämisessä.
Osakeyhtiöittäminen mahdollistaa investointeja
paremmin kuin suoraan omistettu maatalous.
Suoraan omistetulla maatilalla maatalouden
tulo nimittäin jaetaan verotuksessa ansio- ja

Esityksen mukaan maa- ja metsätalouden tuotantorakennusten, joiden rakentaminen on aloitettu
1.1.2020 tai sen jälkeen, verotusarvot olisivat
määräytyneet niiden perusarvon ja vuotuisten
ikäalennusten perusteella nykyisin sovelletun
tuloverotuksessa poistamatta olevan hankintamenon sijasta. Kiinteistöveroperuste olisi noussut
merkittävästi kautta linjan ja olisi kiristänyt merkittävästi maa- ja metsätalouden kiinteistöverotaakkaa sellaisilla maatilan rakennuksilla, joiden rakentaminen on aloitettu 1.1.2020 tai sen jälkeen.
Kiinteistöveroperuste olisi noussut kattavasti
kautta linjan.
Lakiesitysluonnoksessa useita merkittäviä
lakiteknisiä ongelmia
Näiden ongelmien lisäksi esitykseen sisältyi
useita isoja lakiteknisiä ongelmia, joilla olisi ollut
myös sisällöllinen vaikutus maa- ja metsätaloudenharjoittajan verotukseen. Esityksessä oli mm.
luotu uusi käsite ”maatalouden tuotantorakennus”, jota nykyinen kiinteistöverolainsäädäntömme ei tunne. Se olisi käytännössä tarkoittanut
vain tuotannollisessa toiminnassa olevia rakennuksia. Viljankuivaamot, konesuojat ja kaikki
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muut maa- ja metsätalouden käytössä olevat
rakennukset olisivat joutuneet uudenlaiseen ja
nykyistä ankarampaan verokohteluun jo tämänkin
perusteella.
Kuivuuskriisipaketti sisälsi viljelijälle edullisia
veromuutoksia
Hallitus päätti elokuussa osoittaa maatalouden
kannattavuusongelmien lieventämiseen tähtääviin toimiin yhteensä 86,5 miljoonaa euroa. Tästä
merkittävä osa toteutettiin verolainsäädännön
muutoksin.
Kriisipaketin mukaan maatalouden energiaveroja
palautetaan korotetusti 20 miljoonaa euroa vuodelta 2018. Tämä pitkäaikainen MTK:n tavoite
nostaa energiaveronpalautusta
Kriisipaketti sisälsi myös lupauksen satovahinkoja kasvintuhoojavakuutukset vapauttamisesta
vakuutusmaksuverosta. Tämä on myös ollut
pitkään MTK:n vaatimuslistalla. Verosta on määrä
luopua vuosiksi 2019 – 2027. Toimenpiteestä aiheutuva määrärahatarve on 0,1 miljoonaa euroa.
Päätöksen vaikutusta vakuutustuotteiden hintaan
tullaan seuraamaan tarkasti.

jo vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.
Tämä kuitenkin toistaiseksi on vielä lainsäätäjän
pöydällä.
Yrittäjävähennys
MTK:n pitkään tavoittelema ja hallituskaudella
toteutunut viiden prosentin yrittäjävähennys
tuotti maa- ja metsätalouden harjoittajille noin 38
miljoonan euron verosäästöä. Vastaavan edun
saaminen esimerkiksi suoran tulotuen kautta
edellyttäisi jopa yli 50 miljoonan euron tuloveronalaista lisätukea.
MTK:n osakeyhtiöittämisseminaarit ja veroseminaarit ympäri Suomen
MTK järjesti vuonna 2018 yhdessä MTK:n liittojen
kanssa osakeyhtiöittämistilaisuuksia ja veroseminaareja eri puolella maata. Tilaisuuksissa oli
lähes 1500 maa- ja metsätaloudenharjoittajaa.

Osana kriisipakettia hallitus on antamassa vielä
alkuvuoden 2019 aikana esityksen maatilatalouden tuloverolain muuttamiseksi siten, että
maatalouden tulosta vähennettävän tasausvarauksen enimmäismäärä korotetaan nykyisestä 13 500 eurosta 25 000 euroon. Varauksen
enimmäismäärää on korotettu edellisen kerran
vuonna 2001. Kun otetaan huomioon edellisestä
muutoksesta kulunut aika, enimmäismäärän
tarkistusta voidaan pitää vähintään jo senkin
takia perusteltuna.
Tasausvarausmahdollisuus tulisi kuitenkin lisäksi
olla käytettävissä yhtäläisenä kaikilla maataloudenharjoittajilla toiminnan laajuudesta riippumatta
MTK:n linjan mukaan. Näin ollen tasausvaraus
pitäisi saada tehdä ilman, että sitä rajoitetaan
euromääräisellä ylärajalla. Sama suhteellinen
mahdollisuus varaukseen olisi oltava riippumatta
siitä miten suuri maatalouden tulo on. Tämän
vuoksi perusteltua olisi poistaa tasausvarauksen
yläraja kokonaan.
Tasausvarausesityksen on kaavailtu tulevan
sovellettavaksi ensimmäisen kerran vasta
vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.
Verovelvolliselle edullisen verolain säätäminen
taannehtivasti voimaan on mahdollista. MTK katsoo, että muutos olisi saatava voimaan mahdollisimman pian, siten että se olisi sovellettavissa
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JÄRJESTÖTYÖ JA
JÄRJESTÖN KEHITTÄMINEN

Järjestöremontti etenee
MTK:n marraskuussa 2017 kokoontunut syysvaltuuskunta linjasi järjestöremontin ison linjan
100-vuotisjuhlaliittokokouksen hyväksymän
Tulevaisuusasiakirjan hengessä. Näiden strategisten linjausten pohjalta työtä jatkettiin vuoden
2018 aikana.
Järjestöremontin pääpaino oli vielä toistaiseksi
jäsenmaksujärjestelmän uudistamisessa. Silti
myös jäsenpalveluiden ja toimintamallien osalta,
jotka ovat järjestöremontin kovaa ydintä, tehtiin
tärkeää taustatyötä ja saatiin uusia asioita liikkeelle. Merkittävimpänä päänavauksena näistä
on alkuvuodesta lanseerattu ”MTK:n lakipalvelu”,
joka selkeytti jäsenille tarjottavaa juridista neuvontapalvelua ja teki MTK:n tarjoaman oikeudellisen avun jäsenille paremmin läpinäkyväksi.
Kehitystyö kuitenkin jatkuu edelleen, sillä lakipalvelu ei ole pelkästään MTK:n lakimiesten
tarjoamaa neuvontaa. Yhteistyön kehittäminen
Maanomistajien Arviointikeskuksen kanssa ja työ
sopimuskulttuurin parantamiseksi olivat myös
vahvasti työn alla.

Myös kuluttajatyöhön saatiin viriteltyä uusia
avauksia erityisesti pääkaupunkiseudun koululaistyöhön liittyen. Koulutusstrategian valmistelu aloitettiin myös viime vuoden aikana pitäen yhtenä
tavoitteena vahvistaa koulutuksen roolia myös
jäsenpalveluna ja sitä, että se entistä paremmin
hyödyttää järjestökoneistoa ja järjestön vaikuttamista
Jäsenmaksujärjestelmän osalta MTK:n valtuuskunta teki syksyn kokouksessaan päätöksen aiempien linjausten perusteella siten, että
jäsenen maksama kokonaisjäsenmaksu muodostuu yhteiseen edunvalvontaan kerättävästä
edunvalvontamaksusta ja paikallisyhdistysten
kokonaan omaan käyttöönsä saamasta yhdistyksen jäsenmaksusta. Edunvalvontamaksun perusteet ovat yhtenäiset koko maassa ja pohjana
ovat luokitellut tiedot pelto- ja metsäpinta-aloista,
eläinmääristä ja muun yritystoiminnan osalta
työpanoksesta.
Päätöstä edelsi koko järjestökentän vahva osallistaminen keskustelulle järjestelmän yksityiskohdista. Kysymyksessä on niin iso uudistus, että
valtuuskunnan päätöksen mukaisesti se edellyt-
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tää myös järjestön kaikkien yhdistysten sääntöjen
uudistamista. Tämä mallisääntöjen uudistamiseen liittyvä työ aloitettiin myös syksyllä 2018.

videolle ja tutustuttiin MTK:n asiantuntijoiden
video-oppimateriaaliin ajankohtaisista maa- ja
metsätalouden kysymyksistä.

Koko järjestökentälle rakentui vahva yhteinen
tahtotila siitä, että nyt ollaan menossa hyvään
suuntaan ja että painopiste järjestöremontissa
pitää siirtää toimintamallien ja toiminnallisten
rakenteiden uudistamiseen. Metsävaltuuskunta
päättikin jo syksyn kokouksessaan käynnistää
metsänhoitoyhdistysten kehittämisohjelman,
jossa pääpaino on palveluliiketoiminnan ketjuohjauksen tiivistämisessä. Vastaava tuottajapuolta
koskeva kehittämisohjelma käynnistetään vuoden
2019 alussa. Keskeistä näissä ohjelmissa on
hakea erilaisia yhteistyömahdollisuuksia yli
organisaatiorajojen, parantaa jäsenpalveluita ja
lisätä jäsentyytyväisyyttä sekä rakentaa sellaisia
toimintamalleja erityisesti kuluttajatyöhön, joilla
pystytään hyödyntämään koko jäsenkunnan
osaaminen edunvalvontatyössä.

MTK:n strategiatyötä jatkojalostettiin Futures
Platforme alustalla
Järjestökoulutus jatkoi vuonna 2016 käynnistetyn
MTK 100-vuotis tulevaisuusasiakirjaan liittyvän ennakointikartan jatkojalostamista. MTK:n
Tulevaisuusasiakirjassa esille nostetut ilmiöt
vietiin uudelle kartalle. MTK-liittojen ja metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt pohtivat järjestön
eri rakenteisiin liittyviä toimenpiteitä. Keskustelun
pohjalta MTK:n johtokunta työsti MTK:n strategiset painopistealueet. Futures Platforme alustaa
hödynnettiin myös liittojen yhdistysten omissa
kehittämistilaisuuksissa luoden kartalle käytännön toimenpiteitä kolmesta strategisesta painopistealueesta.
Mediavalmennuksessa valmennettiin maa- ja
metsätalousyrittäjiä tv-esiintyjiksi
Järjestökoulutus jatkoi yhteistyössä MTK:n
viestinnän kanssa MTK:n luottamushenkilöiden
neljäpäiväistä Mediavalmennusta. Valmennuksen
tavoitteena oli lisätä rohkeutta ja osaamista oman
viestin välittämiseen tv-kameran edessä ymmärrettävästi ja vaikuttavasti.

Myös teknisesti kyse on erittäin isosta muutoksesta. Perinpohjainen valmistelu aloitettiin vuoden 2018 lopussa ja syysvaltuuskunnan päätökseen kirjattiin, että uusi jäsenmaksujärjestelmä
astuu voimaan vuonna 2021.

Valmennuksessa osallistujat perehtyivät median
toimintatapoihin ja hyödyntämiseen normaali- ja
kriisitilanteissa. Valmennukseen sisältyi oman
tuotannonalan pääviestien argumentointiharjoituksia studio-olosuhteissa.

Jäsenpalvelut
MTK antoi jäsenilleen neuvontaa elinkeinoihin ja
yritystoimintaan liittyvissä lakiasioissa. Lakipalveluiden uudistamisen tavoitteena oli entisestään
sujuvoittaa jäsenten neuvontaa oikeudellisissa
kysymyksissä, madaltaa kynnystä palvelun käyttämiseen ja osaltaan sitouttaa järjestön jäsenyyteen. Lakipalveluiden lisäksi jäseniä neuvottiin
mm. rahoitus, verotus ja investointikysymyksissä.

Mediavalmennus toteutettiin myös MTK-liittojen
toimihenkilöiden ja MTK:n kenttäpäälliköiden
koulutustiimille.
Maa- ja metsätalouspolitiikan korkeakoulukonferenssit käsittelivät tulevaisuutta
Järjestökoulutus toteutti perinteiset korkeakoulukonferenssit ammattikorkeakoulu- ja yliopistoopiskelijoille Tiedekeskus Heurekassa. Konferenssin tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat
maatalous- ja maaseutupolitiikan ajankohtaisiin
kysymyksiin sekä kasvattaa heidän ymmärrystään MTK:n perustehtävästä. Tämän vuoden
erityisteemana oli omaan tuotannonalaan vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa. Konferensseihin osallistui yhteensä 210 opiskelijaa.

Järjestökoulutus
MTK:n Vaikuttajavalmennus käynnistyi neljännen kerran
Järjestökoulutus toteuttaa kerran kolmessa vuodessa MTK:n Vaikuttajavalmennuksen aktiivisesti järjestössä toimiville jäsenilleen, jotka ovat
innostuneita kehittymään vaikuttajatehtävissään.
Syksyllä käynnistyneessä valmennuksessa aloitti
24 jäsentä eri puolilta Suomea. Kymmenestä
lähiopetuspäivästä syksyllä järjestettiin neljä.
Valmennusten teemoina olivat: vaikuttamiseen liittyvien toimintatapojen ja EU:n vaikuttamisrakenteiden ymmärtäminen sekä omien esiintymis- ja
mediataitojen kehittäminen. Lisäksi etätehtävänä
harjoiteltiin henkilökohtaista esittäytymistä

MTK:n kokoustekniikan koulutuksissa harjoiteltiin päätöksentekoa yhdistyksissä
Järjestökoulutus aloitti yhdistyksille suunnatun
kokoustekniikan koulutuksen. Koulutuksessa
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perehdyttiin kokouksen toimijoiden rooleihin,
erilaisiin puheenvuorotyyppeihin, kokoustekniikkaan sekä päätösasioiden käsittelyyn ja äänestystilanteen rakentamiseen.

Koululähettiläsmateriaali täydentyi lammasaineistolla vuoden 2018 aikana. MTK:n koululähettiläsmateriaalia välitettiin subjectaid.fi -palveluun.
AMK-yhteistyö käynnistyi koululähettilästoiminnassa
Yhteistyö koululähettilästoiminnassa Oulun
AMK:n kanssa käynnistyi keväällä 2018. Aloite
lähti AMK-opiskelijoilta, jotka kokivat, että lapsille
pitäisi viedä realistista tietoa maataloudesta.
Koululähettilästoiminnasta on oppilaitoksessa
tehty oma kurssikokonaisuus, josta saatavaa pistemäärää on mahdollista kasvattaa toteutettujen
kouluvierailujen perusteella. AMK-opiskelijoilla on
käytettävissään MTK:n järjestökoulutuksen tuottama koululähettiläsmateriaali verkko-opistossa.
Opiskelijat ovat kohdanneet jo yli 500 oppilasta.
Seinäjoen AMK:n Ilmajoen yksikössä alkoi vastaava toiminta syksyllä 2018.
Koulujen ympäristöopin kirjoihin kuvattiin oppimateriaalia
Järjestökoulutus on mukana Sanoma Pro Oy:n
oppikirjahankkeessa. Toimitamme ympäristöopin
oppikirjoihin liittyvään verkkomateriaaliin nykyaikaista maataloutta ja kotieläintuotantoa valaisevaa valokuva-aineistoa. Lisäksi järjestökoulutus
on mukana laajassa ”Ruokaa! – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto” -kirjahankkeessa, jonka
kirjoittajina ovat Helsingin Yliopiston ja Luken
tutkijat. Kirja ilmestyy vuoden 2018 aikana.

Metsänhoitoyhdistysten uusien valtuutettujen
perehdytyskoulutus verkko-opistossa
Järjestökoulutus aloitti yhteistyössä metsäjohtokunnan kanssa MHY-luottamushenkilöiden
valmennuksen kehittämisen. Perinteisen uusien
valtuutettujen valmennuksen lisäksi aloitettiin
uusi Valtuutetusta vaikuttajaksi valmennus, jossa
eri puolista Suomea tulevat valtuutetut saavat
perehdytyksen MTK:n vaikuttamisen sisältöihin ja
toimintatapoihin. Valmennus jatkuu benchmarkkaustilaisuuksilla valmennukseen osallistuneiden
omissa yhdistyksissä. Valmennus järjestetään
kaksi kertaa vuodessa.
Verkko-opistossa valmennettiin luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä GDPR-asetukseen
Järjestökoulutus toteutti GDPR-koulutuksen
yhteistyössä MTK:n Tietosuoja-asetustyöryhmän
kanssa. Koulutus suunnattiin MTK:n jäsenrekisterin päivityksestä vastaaville luottamushenkilöille sekä MTK:n Keskusliiton, MTK-liittojen ja
metsänhoitoyhdistysten henkilökunnalle. MTK:n
verkko-opistossa toteutettu koulutus sisälsi EU:n
tietosuoja-asetuksen keskeisen sisällön, järjestön
toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet sekä
asiantuntijahaastatteluja. Osallistujien osaaminen todistettiin verkko-opistotentillä. Oppimisympäristössä toimi keskustelu- ja kysymysosio,
jossa esitettyihin kysymyksiin vastattiin. MTK:n
GDPR-koulutus on osa jatkuvasti ylläpidettävää
verkko-opistotarjontaa. Koulutusta suositellaan
kaikille uusille luottamus- ja toimihenkilöille.
Oikeudet jäsenrekisterin ylläpitoon myönnetään
vasta tentin suorittamisen jälkeen.

Jäsenille järjestettiin monipuolinen viestintävalmennustapahtuma
Järjestökoulutus järjesti ja toteutti yhdessä MTK
Lapin ja MTK Pohjois-Suomen kanssa suuren
MTK2 Viestintävalmennustapahtuman Levillä.
Kaksipäiväiseen työpajatyöskentelyyn osallistui
80 innokasta MTK:n jäsentä. Työpajoissa pohdittiin lehdistön kohtaamista, perehdyttiin kokous- ja
neuvottelutekniikkaan, harjoiteltiin esiintymistä
ja koululähettiläänä olemista. Lisäksi osallistujat
saivat opastusta ja pääsivät toteuttamaan youtube-videoita tilaisuutta sponsoroineille yrityksille.

Koululähettiläsvalmennuksessa valmennettiin
sika- ja maitotalousyrittäjiä
Koululähettiläskoulutusta toteutettiin 3 liiton
alueilla. Koulutettuja oli yhteensä 41 henkilöä.
Koulutetut tekivät ainakin 8 kouluvierailua tavoittaen noin 200 alakoululaista. Koulutetut toimivat
koulutuksesta saadun materiaalin avulla kotieläinpäivien puhujina eri puolilla maata. Koulut
tekivät ainakin 8 tilavierailua koulutuksen käyneiden maatiloille. Lisäksi MTK-Oulunseutu toteutti
jo perinteisen Päivä maalla -päivän, missä 1000
Oulun alueen 4. luokkalaista vieraili yhdellä maatilalla yhden päivän aikana. Koululähettiläskoulutuksen käyneet vaihtoivat aktiivisesti kokemuksiaan omassa facebook-ryhmässään ja kirjoittivat
omia blogejaan kouluvierailuihin liittyen.

MTK:n Youtube-valmennus alkoi pilottitoimintana
Järjestökoulutus aloitti YouTube-koulutuksen pilottihankkeena. Koulutuksen tavoitteena oli antaa
halukkaille ja aktiivisille MTK:n luottamushenkilöille valmiudet oman tube-kanavan perustamiseen ja videoiden tuottamiseen. Koulutus toteutettiin lähijaksoina kesäkuussa ja lokakuussa.
Koulutus tavoitti noin 20 innostunutta aloittelevaa
tubettajaa. Järjestökoulutus osallistui valmennettavien kanssa Tubecon Industry ja Tubecon
tapahtumiin.

Vuosikertomus 2018
26

Järjestökoulutus osallistui Educa-messuille
oppimispelillä
Educa-messut on opetusalan valtakunnallinen
koulutustapahtuma, joka kokoaa vuosittain vajaat
20 000 opettajaa ja muuta opetusalan ammattilaista tammikuun lopussa Helsingin Messukeskukseen. Järjestökoulutus pyöritti messuilla
messukävijöiden kohtaamiseen tarkoitettua oppimispeliä, joka käsitteli maatalouden eri tuotantoaloja ja niiden lopputuotteita. Leikkimielisen pelin
voittajat saivat tilaisuutta varten järjestökoulutuksen suunnitteleman maa- ja metsätalousaiheisen
muistipelin. Pelin lisäksi messuosastolla kerrottiin
MTK:n harjoittamasta koululähettilästoiminnasta.
Aihe herätti opettajissa suurta kiinnostusta ja innostusta. Järjestökoulutus kohtasi kahden messupäivän aikana 1000 pelaajaa.

Luottamushenkilötarinoiden sarjaa jatkettiin
merkkipäivätarinalla
Järjestökoulutus jatkoi yhdessä Mediafarmi
Oy:n kanssa MTK:n luottamushenkilötarinoiden
sarjaa. Kotitilallaan Petäjävedellä oman vaikuttajatarinansa kertoi MTK:n metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja Mikko Tiirola. Tarina kertoo luottamushenkilöroolin, yrittäjyyden ja perhe-elämän
yhteensovittamisesta sekä edunvalvonnan ja
luottamustehtävän haasteista ja huippuhetkistä.
Video on osa MTK:n luottamushenkilöiden opinnollista tarinasarjaa. Tarinoita hyödynnetään
MTK:n verkko-opistossa ja lähiopetuksissa.
Tarinoihin voi tutustua osoitteessa: https://dreambroker.com/channel/qrgl3rkp .

Koulututuspäivät 2018
Muu koulutustyö 46
Ajankohtaisseminaarit 11

Yhteensä
119

Toiminnan kehittäminen 15
Peruskoulutus 47
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Maaseutunuoret
Maaseutunuorten toiminnassa vuosi 2018 oli
vilkkaan verkostoitumisen vuosi, jota kantoi teemallisesti ennakkoluuloton ja seikkailuhenkinen
sisältö. Yhteistyötä rakennettiin perinteisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten LähiTapiola
ja Yara, tutkimuslaitokset ja Maa- ja metsätalousministeriö. Vuoteen mahtui kuitenkin myös mm.
traktoriakrobatiaa ja keskustelunavaus Kiinan
maaseutunuorten kanssa.
Maaseutunuorten toiminnassa oli runsaasti
kasvokkain toteutuneita jäsenkohtaamisia, niin
messuilla kuin omissa tapahtumissa. Kevätkirmaus-risteily, Kesän Okran iltabileet ja syksyn kohokohta, Vaalisyysparlamentti Oulussa, keräsivät
yli 780 osallistujaa. Erityisen ilahduttavat ovat
täysin jäsenten omaan aktiivisuuteen nojaavat
maaseutunuorten joulutulet, jotka keräsivät
jälleen yli 120 eri tapahtumapaikkaa ja lukemattomia osallistujia, oheistapahtumia ja tapahtumajärjestäjiä ympäri maan.
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta
2018 vuosi oli MTK:n maaseutunuorten valiokunnalle erityisen onnistunut. Alkuvuoden CAPkannanotto ja ministeriön tapaaminen poikivat
lopulta maaseutunuorille omat edustajapaikat
uutta yhteistä maatalouspolitiikka valmisteleviin
työryhmiin. Kettula-akatemia poliittisille nuorisojärjestöille ja Viikin opiskelijoille järjestettiin nyt
kolmatta kertaa ja sen keskustelevaan sisältöön

osallistui 60 nuorta. Maaseutunuorten valiokunta
edusti CEJA:ssa, Euroopan nuorten tuottajain
kattojärjestössä tuoden pohjoista näkökulmaa
maatalousyrittäjyyteen. Hyvien hakijoiden turvin maaseutunuoret saivat läpi ennätysmäärän
edustajia CEJA:n CDG- paikoille. Aiempien
vuosien 1-2 edustajan sijasta läpi saatiin kuusi
edustajaa komission keskusteluryhmiin. Valiokunnan puheenjohtaja myös tapasi Tasavallan
Presidentti Sauli Niinistön syksyllä. Tapaamisessa keskustelua käytiin kuivuuden aiheuttamista
vaikeuksista tiloilla.
Aktiivinen verkostoituminen kantoi hedelmää
myös tutkimuksen saralla. Maaseutunuoret pääsivät kumppaneiksi Luken ja Sitran Peltoluksushankkeeseen ja vilkasta keskustelua käytiin myös
Eviran kanssa.
Viestinnällisesti vuosi 2018 oli täynnä kertomuksia ammatillisesta ylpeydestä ja alkutuotannon
ammattien moninaisuudesta. Valiokunta toteutti
#Munammatti-kampanjan, oman joulukalenterin
ja vapputervehdyksen. Erityisen onnistuneeksi
muodostui valiokuntalaisten tiloilla kuvattu vapputervehdys, joka Maaseutunuorten Instagramin
kautta tavoitti 20 000 katsojaa. Syksyllä kuvattiin
vielä Grüne Wochea silmällä pitäen maaseutunuorten oma video ”Aus der Wildnis kommt das
Können”- joka tunnelmallisesti tuo esille suomalaisen alkutuotannon luontosuhdetta ja osaamista.
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VIESTINTÄ

Viestinnän vuosi
Viestimme järjestön toiminnasta ja näkemyksistä
aktiivisesti medialle edunvalvontaamme tukien.
Toimintavuoden aikana välitimme medialle tietoa
maatalouden kuivuustilanteesta ja sen vaikutuksista maatilojen heikkoon kannattavuuteen.
Tuotimme MTK:n eduskuntavaaliohjelman,
metsäbiotalouden vaaliohjelman ja ilmastopoliittisen ohjelman sekä niihin liittyvää viestintämateriaalia yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.
Suunnittelimme MTK:n uudistettavia verkkopalveluja ja teimme työtä, jotta uudet sivut voitaisiin
avata kevään 2019 aikana. Sivustouudistuksen
tarkoitus on tukea paremmin kasvavaa mobiilikäyttöä, helpottaa sivujen päivitystä ja oleellisen
tiedon löytymistä jäsenistölle. Uudistuksen tueksi
hankimme runsaasti kuvamateriaalia maatiloilta
kesän aikana.
Viestimme Mainio-lehden uutiskirjeiden sekä
some-kanaviemme kautta jäsenillemme aktiivisesti edunvalvonnastamme, jäsenpalveluistamme sekä maa- ja metsätalouden toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista.

Pyrimme nostamaan esiin onnistumisia yrittäjyydessä ja järjestötoiminnassa.
Olimme myös mukana toteuttamassa Äijäkanteleet Suomi 100:a (Suomi sataa) projektia
joka sai alkunsa MTK:n puheenjohtajan Juha
Marttilan toimesta. Äijäkanteleet sanoittivat ja
sovittivat tutun Mombasa -kappaleen uudestaan
nimellä Suomi 100:a (Suomi sataa). Kyseinen
kappale esitettiin ensimmäistä kertaa 25.11.2017
MTK-Kaakkois-Suomen 100-vuotisjuhlissa Lappeenrannassa. Sanat kertovat viljelijän viime
syksyn sateisista sadonkorjuukokemuksista,
mutta samalla muistuttavat ikuisesta optimistista
kylvää joka kevät siemenet uudestaan peltoon,
vastoinkäymisistä huolimatta. MTK halusi omalta
osaltaan tuoda kappaleen suuren yleisön tietoon
osallistumalla kappaleen musiikkivideon tekoon
ja äänitykseen. Kappale äänitettiin 16.22018
Astiastudiolla, Lappeenrannassa, ja videon
kuvauksia jatkettiin Kouvolassa 18.2.2018. Video
on katsottavissa MTK:n Youtubesta.
Markkinoimme suomalaista ruokaa ja viestimme
aktiivisesti ruuan alkuperästä ja kotimaisen

Vuosikertomus 2018
29

ruuan tuotannon sekä metsätalouden vastuullisuudesta. Vastasimme myös kotimaisten
kasvisten sesonginmukaisesta kampanjoinnista. Teimme markkinointityötä sekä
messutapahtumissa,perinteisen median suuntaan, että digitaalisissa medioissa.

Julkaisimme joulukuussa vuoden 2019
eduskuntavaaleihin liittyvät vaalitavoitteet ”Ääni
menestyvälle maalle”. Kokonaisuuteen liittyi
myös sosiaalisen median sekä äänestysaktiivisuuskampanjointia aihetunnisteella #äänimaalle.

Olimme mukana opetusalan Educa-messuilla,
Okra-messuilla sekä Suomi Areenassa. MTK
oli myös rahoittajana Grüne Woche -messuilla,
joiden päätteeksi käytiin myös keskusteluja
yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisesta
kumppanuudesta vuonna 2019. MTK allekirjoitti
kumppanimaasopimuksen maaliskuussa 2018,
jonka jälkeen aloitimme hankkeen valmistelut.
Messuhanke vei toimintavuoden aikana ison
työpanoksen viestintäryhmän toiminnassa, sillä
projektia johdettiin viestinnästä käsin.
Tuotimme toista kertaa Omasta maasta -liitteen yhteistyössä Suomen Paikallismediat Oy:n
kanssa. Maa- ja metsätaloutemme vastuullisuudesta kertonut liite ilmestyi sadan tilattavan
paikallislehden
välissä.
Kerroimme vastuullisesta maa- ja metsätaloudesta koululaisille ja opettajille muun muassa
koululähettiläidemme välityksellä. Lähdimme
toiseksi kolmivuotiskaudeksi mukana HelsinkiVantaan kuudesluokkalaisille suunnattuun
Yrityskylään.
Viestimme aktiivisesti metsänomistajille puumarkkinatilanteesta
sekä metsien monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista. Toteutimme
metsänhoitoyhdistysten kanssa yhteistyössä
Miljoonia ekotekoja –istutuskampanjan, Pöllölle
pönttö-somekampanjan sekä tuotimme yhdistysten käyttöön runsaasti lehtijuttuja ja talousmetsien monimuotoisuuden edistämisestä kertovaa
materiaalia.

MTK järjesti ensimmäistä kertaa järjestetyssä Turun Eurooppa-Foorumissa elokuussa keskustelutilaisuuden otsikolla ”Maailman epävarmuus
– pystyykö EU takaamaan ruokaturvan?”
MTK oli yhteistyökumppanina Eurofacts Oy:n
järjestämässä Arkadia 2019-koulutuksessa. Siinä
osallistetaan, kerätään yhteen ja koulutetaan nuoria, tulevaisuuden päättäjiä, tähtäimenään mm.
eduskuntavaalit. MTK:n oma tilaisuus järjestettiin
Kansallismuseossa 7.11. otsikolla ”Puutaheinää –
tulevaisuuden kasvualat Suomessa”

Internationale Grüne Woche 2019
Järjestö allekirjoitti kumppanimaasopimuksen
Grüne Woche -messujen kanssa, jonka pääkumppanimaana oli Suomi teemalla ”Aus der
Wildnis” eli villistä luonnosta. Olimme vastuussa
hankkeen järjestelyistä yhteistyössä maa- ja
metsätalousministeriön, suomenruotsalaisia
viljelijöitä edustavan SLC:n sekä Business Finlandin kanssa.
Projektin suunnittelu, valmistelu ja rakentamisen
toteutus alkoi jo kesällä 2018 ja eteni tiukassa aikataulussa. Valmistelut huipentuivat vuoden 2019
alussa Berliinissä pidettyihin messuihin
Projektin koordinointi saatiin pidettyä hallinnassa sekä aikataulutus onnistui kaikilta osiltaan
vuoden 2018 loppuun mennessä.Yrityksiä saatiin
mukaan kaikkiaan yli 80 ja maakunnat/koordinaattorit olivat tässä suurena apuna. Erityisesti
Suomen Kokkimaajoukkue ja Bryggeri ravintola
auttoivat kokonaisuuden suunnittelussa.

Osana MTK:n ympäristölupauksia, haastoimme
jäseniämme miettimään omaa rooliaan erilaisten
myönteisten ympäristöasioiden edistämisessä.
Osallistuimme myös loppuvuodesta julkaistun
MTK:n ilmasto-ohjelman valmisteluun ja viimeistelyyn.
Pohjustimme järjestön viestintäohjelman sekä
digi- ja someviestinnän kehittämistä MTK:n avainviestejä ja viestintäkanavien roolia pohtineella
työpajalla.
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MTK BRYSSELISSÄ JA
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Brysselin toimisto 2018
MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteisen Suomen
maa- ja metsätalouden ja osuuskuntien Brysselin
toimiston tehtävänä on suomalaisten maanviljelijöiden, metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien
etujen valvominen Euroopan Unionissa. Toimisto
seurasi aktiivisesti Euroopan unionin ja erityisesti
sen yhteisen maatalouspolitiikan sekä muiden
jäsenille tärkeiden asioiden ja lainsäädäntöhankkeiden kehitystä. Toimisto välitti säännöllisesti
näihin liittyvää tietoa kotimaahan. Asioihin vaikutettiin osallistumalla aktiivisesti kokouksiin ja
tilaisuuksiin sekä järjestämällä lukuisia tapaamisia, tilaisuuksia, kokouksia ja seminaareja.
Keskeistä toimiston työtä on aktiivinen toiminta
EU:n maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien järjestössä Copa-Cogecassa, säännöllinen
yhteydenpito EU:n eri toimielimiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin Brysselissä sekä yhteyksien
ylläpito parlamenttiin ja komissioon. Viestinnässä
Brysselin suomalaisille ja Suomeen käytettiin
kerran kuukaudessa ilmestynyttä Bryssel-viesti
uutiskirjettä.
Tammi-elokuussa toimiston johtajana oli Juha
Ruippo ja syyskuussa johtajana aloitti Hanna
Leiponen-Syyrakki. Kotieläinasiamies Tarja

Bäckman vastaa myös osuuskuntien edunvalvonnasta. Metsäedunvalvonnan yhteispohjoismaisena asiantuntijana toimi Meri Siljama, jonka
työpiste on eurooppalaisten metsänomistajien
järjestön CEPF:n toimistolla. Toimiston assistenttina toimi Maarit Holma ja yliopistoharjoittelijoina
5 kk kerrallaan olivat Kristian Pajarinen ja Kaius
Oljemark. Maaseudun Tulevaisuuden kirjeenvaihtajana oli Maria Pohjala.
MTK:n tavoitteiden mukainen toiminta:
Voimistamme järjestön toiminnan ja rakenteen kehitystyötä.
Aloitimme videoraporttien teon Brysselin kokouksista. Raportteja jaetaan laajasti jäsenistölle
mm. sosiaalisessa mediassa. Raportit löytyvät
osoitteesta https://dreambroker.com/channel/
bcr86tf7#/menu. Kokousmuistioiden ja Bryssel viestin toimittaminen on jatkunut videoiden
rinnalla.
Vahvistamme viljelijän ja metsänomistajan
asemaa ympäristövaikuttamisessa
Vaikutimme EU:n tutkimus- ja innovaatiorahaston
Horizon Europen budjetista ja sisällöstä kaudelle
2021-2027 käydyissä monissa keskustelutilaisuuksissa syksyn aikana. Euroopan komission
ehdottama huomattava lisärahoitus luonnon-
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varasektoreiden tutkimukseen ja innovaatioihin
sai tukea myös Euroopan parlamentista, joka
omassa lausunnossaan tukee 10 miljardin euron
rahoitusta luonnonvara-alan tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.
Ilmastonmuutoskeskustelu kiihtyi syksyllä
IPCC:n raportin ja EU:n 2050 –ilmastostrategian
julkaisun myötä. MTK:n ilmasto-ohjelma on edelläkävijän kannanotto alkutuotantosektoreiden
tärkeään rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa
ja siihen sopeutumisessa ja se antaa vahvan
viestin päätöksentekoon vaikuttamiseksi myös
EU-tasolla.
Järjestimme lokakuussa keskustelutilaisuuden
vastuullisesta kasvinsuojeluaineiden käytöstä
Euroopan parlamentissa. Tilaisuutta emännöi MEP Anneli Jäätteenmäki ja se järjestettiin
yhdessä Ruotsin ja Norjan viljelijäjärjestöjen
kanssa. Viestinä oli herättää keskustelua kasvinsuojeluaineiden merkityksestä ruuantuotannossa,
tehoaineiden hyväksymisprosessista mutta myös
laajemmin kasvinsuojeluaineiden merkityksestä
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla
EU:n maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen
asetusesitykset julkaistiin kesäkuussa. Brysselin
toimisto osallistui omalta osaltaan MTK:n tavoitteiden edistämiseen komissioon ja Euroopan
parlamenttiin.
EU:n biotalousstrategiaa uudistettiin ja Suomi
sai näkyvyyttä lokakuun konferenssissa innovatiivisena biotalouden suurmaana. Metsäsektorimme edelläkävijän roolia vahvistettiin myös
EU:n metsästrategian uudistustyössä, joka alkoi
syksyllä.
Joulun alla, Itävallan EU-puheenjohtajuuden
viimeisinä päivinä, saatiin sopu neuvotteluissa
epäterveiden kauppatapojen direktiivistä. Direktiiviesitys tuo tasapainoa ruokaketjuun ja mahdollistaa puuttumisen epäterveisiin kauppatapoihin.
Kauppapolitiikassa on vaikutettu yhteistyössä
Copa-Cogecan kanssa mm. Japanin, Singaporen
ja Kanadan sopimusten aikaansaamiseksi.
Vuosi 2018 on ollut brexit-prosessin seuraamista,
sen vaikutusten analysointia ja mahdolliseen
äkkieroon valmistautumista, kun Britannia jättää
EU:n 29.3.2019. Britannia on monien EU-maiden
suuri elintarvikevientimarkkina. Brexitissä Britan-

nia irtautuu EU:n sisämarkkinoista, jolloin tariffija kiintiömuutoksista aiheutuu huomattavia suoria
ja välillisiä vaikutuksia EU:n elintarvikemarkkinoille.
Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Belgiasta vaikeutti EU:n sianlihan vientiä mutta myös aktivoi
EU:n tasolla taudin torjuntatoimia ja yhteistyötä
jäsenmaiden välillä.

Aktiivinen vaikuttaminen kansainvälisten järjestöjen kautta
Euroopan tuottajajärjestö COPA ja maatalousosuuskuntajärjestö COGECA
MTK on jäsenenä eurooppalaisten tuottajajärjestöjen muodostamassa COPA:ssa. COPA
on MTK:n päävaikuttamiskanava Brysselissä.
COPA:lla on jäseniä lähes kaikista EU-maista.
COPA edustaa 23 miljoonaa viljelijää ja heidän
perheitään EU:ssa. COPA:n puheenjohtajana
toimi Saksan tuottajajärjestön puheenjohtaja
Joakim Rukwied. Puheenjohtajuus on COPA:ssa
kaksivuotinen. COGECA:n puheenjohtajana on
ruotsalainen Thomas Magnusson Ruotsin tuottajajärjestöstä.
COPA:lla on yhteinen sihteeristö maaosuuskuntien järjestön COGECA:n kanssa. Sihteeristön
päällikkönä on pääsihteeri Pekka Pesonen.
COPA:n ja COGECA:n johtokunnat kokoontuivat
viisi kertaa vuoden aikana. MTK:n edustajana
johtokunnassa on puheenjohtaja Juha Marttila.
COPA:n johtokunnan kokoukset tarjoavat hyvän
mahdollisuuden esittää MTK:lle tärkeitä kysymyksiä vieraille ajankohtaisista asioista ja
samalla kertoa kollegajärjestöille MTK:n kannalta
tärkeistä näkökulmista EU-valmistelussa.
COPA:n ja COGECA:n kokousten tärkeimmät
aiheet kuluneen vuoden aikana ovat olleet EU:n
monivuotinen rahoituskehys, maatalousuudistuksen valmistelu, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan
luomat haasteet maa- ja metsätaloudelle, brexit
ja kauppapolitiikan markkinavaikutukset sekä
ruokaketjun tasapainon parantaminen.
COPA:n ja COGECA:n politiikkavalmistelu
tehdään yhteisissä työryhmissä ja johtokunnan
kokouksissa valmistelevassa politiikan koordi-
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naatioryhmässä (POCC), joka kokoontuu kuukausittain. Koordinointikokous pyrkii sovittamaan
yhteen COPA:n eri työryhmien ja jäsenjärjestöjen
mielipiteitä yhteiseksi COPA:n linjaksi, joka sitten esitellään johtokunnalle. MTK:n edustajina
POCC-kokouksissa on ollut toimiston johtaja
sekä osuuskunta- ja kotieläinkysymyksissä Tarja
Bäckman.
MTK:lla on vuoden lopussa kaksi työryhmäpuheenjohtajiston paikkaa COPA:ssa. Liisa
Pietola johti ympäristötyöryhmää kevääseen
saakka ja viljatyöryhmää johtaa Max Schulman.
Lisäksi Juha Hakkarainen on metsätyöryhmän
varapuheenjohtaja.
Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC – toiminta 2018
Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto
NBC kokoontui yleiskokoukseen Tanskan Århusissa 15.-17.8.2018. Kokouspaikan vieressä Agro
Food Parkíssa oli tutustumiskohteena Arla Foods
globaali innovatiokeskus (Arla Nativa). NBC:n
puheenjohtajuus on Islannin tuottajajärjestöllä
tällä kaksivuotiskaudella (2017–2019).
Kokouksessa pääpuheenaiheina olivat kuivuustilanne ja siihen tarjolla olevat ratkaisut, brittien
EU-eron taloudelliset vaikutukset, kauppapolitiikka ja ympäristökysymykset. Arlan innovaatiokeskukseen tutustuminen on hyvänä pohjustuksena ensimmäisen päivän keskusteluaiheelle:
innovaation – mihin suuntaan olemme menossa.
Kuivuuden aiheuttamat ongelmat olivat puheenvuorojen mukaan erittäin laajoja, vain Islannin
tilanne poikkesi merkittävästi yleiskuvasta. Islantilaiset olivat valmistelleet yhdessä norjalaisten
kanssa säilörehupaalien laajamittaisia toimituksia
Norjan kuivuusalueille. Myös muissa Pohjoismaissa hallitukset ovat suhtauneet myönteisesti
viljelijöiden tukivaatimuksiin kriisin laajuuden
takia.
Kokouksen keskusteluissa huoli markkinatilanteesta nousi tärkeäksi teemaksi. Brexit ja
kauppapolitiikan kriisitilanteet ovat uhkakuvina
lähitulevaisuudessa. Brexit-ratkaisut odottavat
pääministeri Mayn linjauksia, mikä aiheuttaa
markkinoille epävarmuutta. Lisähuolia on tarjolla
presidentti Trumpin aloittamasta kauppasodasta
Kiinan kanssa. Alumiini- ja terästullien sekä autotullien laajennuskeskustelut ovat laajentamassa
kriisitilannetta EU:n ja USA:n välille. Väliratkaisu
Junckerin ja Trumpin välillä siirsi tilannetta eteenpäin.

Itämeriyhteistyöstä BFFE:n alla on ollut jo vuosia
Suomen vedossa. Liisa Pietola raportoi keskusteluista yhteistyöryhmässä. Pietola alusti myös
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja Pariisin
ilmastosopimuksen seuraavista askelista Katowicessa (COP24). Kokous päätti, että valmistellaan pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteinen
kannanotto ilmastokokouksen Koronivia-prosessiin.
NBC on vuonna 1934 perustettu pohjoismaisten
tuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen yhteistyöfoorumi. Jäseninä ovat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ja
Pellervo-Seura (Suomi), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Ruotsi), Landbrug og Fødevarer
(Tanska), Bændasamtök Islands (Islanti), Norges
Bondelag ja Norsk Landbrukssamvirke (Norja).
World Farmers’ Organisation, WFO Maailman
viljelijäjärjestö
WFO on vuonna 2011 Etelä-Afrikan Kapkaupungissa perustettu maailman tuottaja- ja
osuustoimintajärjestö, jossa on mukana lähes
100 järjestöä maapallon kaikista maanosista.
Suomesta WFO:n jäseninä ovat MTK, Pellervo
ja SLC. WFO jatkaa edeltäjänsä IFAP:n (International Federation of Agricultural Producers) työtä,
joka toimi vuosina 1946-2010. Suomi on ollut
mukana alusta lähtien viljelijöiden globaalissa
yhteistyössä. Pohjoismainen viljelijöiden järjestö,
NBC perustettiin vuonna 1934.
Maailman viljelijöiden järjestön 8. vuosikokous
järjestettiin 28.-31.5. 2019 Moskovassa. Paikalla
oli n. 40 maan viljelijäjärjestön edustajat Venäjän
viljelijäjärjestön Akkorin isännyydessä. Vastaava
kokous oli 2017 Helsingissä heti MTK:n 100-vuotisjuhlien jälkeen.
Järjestössä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia
kuluneen vuoden aikana, kun järjestöön valittiin
uusi pääsihteeri Arianna Giuliodori. WFO:n hallintoon ja johtoon saatiin uutta voimaa ja toimintaa on nyt tarkoitus lisätä vastaamaan maatalouden ja viljelijöiden kasvaviin haasteisiin mm.
kauppapolitiikan häiriöiden, viljelijöiden heikon
aseman ruokaketjussa sekä ilmastonmuutosuhkien takia.
WFO-kokouksen avajaispäivänä kokoontui neljä
työpajaa, joissa käsiteltiin mm. innovatiivisen
teknologian yhdistämistä perinteiseen osaamiseen, luomuviljelyn roolia ilmastonmuutoksessa,
riskienhallintajärjestelmiä ilmastonmuutoksen
torjunnassa sekä ilmastotietoisen maatalouden
kehittämistä ruoan arvoketjussa.
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Yleiskokouksen avajaisissa Akkorin puheenjohtaja Vladimir Plotnikov korosti viljelijöiden
kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä ja heidän
haluaan olla mukana maanviljelijöiden globaalissa edunvalvontatyössä. Venäjän uusi maatalousministeri Dimitry Patrushev toi esille Venäjän
omia elinkeinon kehittämistavoitteita, jotka nekin
tarvitsevat kansainvälistä yhteistyötä. Maailman
suuri haaste on pystyä ruokkimaan nopeasti
lisääntyvä väestö. Avajaistervehdyksessään Marttila painotti kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä
ja sopimuspohjaisen ja reilun kauppajärjestelmän
kehittämistä niin, että kaikki osapuolet kunnioittavat yhteisiä pelisääntöjä.
Kohti viljelijöiden ohjaamaa ilmastonmuutosagendaa
Yleiskokouksen poliittinen asialista asiantuntijapanaaleissa koski laajasti ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen käytännön
toimenpiteitä ja eri maiden kansallisia ohjelmia.
Monissa maissa on meneillään tutkimustyötä,
jolla yritetään helpottaa uusien tekniikoiden
käyttöönottoa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Samoin monet kansainväliset maatalousjärjestöt
ja rahoituslaitokset toimivat uusien innovaatioiden kehittäjinä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Maa- ja metsätalouden rooli ilmastonmuutoksessa on iso ja vaativa asia. Tästä syystä on
välttämätöntä, että viestinnässä tuodaan esille
maatalouden asema ja sen merkitys ilmastotalkoissa. Osa ihmisistä on kovin etäällä perustuotannon arjesta, mikä vaatii tutkimuksiin perustuvaa faktatietoa ja sen tehokasta viestintää.
Maataloustuotannon olosuhteet ovat maapallon
eri osissa hyvin erilaiset, mikä on ratkaisuissa
otettava huomioon.
Valmistelun pohjalta WFO toimi aktiivisesti
COP24-ilmastokokouksessa Katowicessa.
Pääviesti koottiin paikalla avattuun TheClimakers -teeman alle. Työ jatkuu nyt tulevaa Chilessä
järjestettävää COP25 kokousta varten ja liittyy
Koronivia-prosessiin.

WFO:n järjestöpäätökset ja kehittämistyö
Järjestön hallinnolliset päätökset tapahtuivat
nyt hyvässä yhteistyöhengessä, mikä on välttämätöntä WFO:n toiminnan kehittämisessä,
uusien jäsenien saamiseksi sekä talouden
vahvistamiseksi. Järjestön puheenjohtajana
jatkaa Etelä- Afrikan Theo De Jager ja Euroopan
edustajana johtokunnassa on Ranskan Arnold
Puech d’Alissac. Jokaisella maanosalla on yksi
edustaja johtokunnassa.
WFO:lla on useita erityistyöryhmiä. Jokaisessa
ryhmässä kaikilla maanosilla on kaksi paikkaa.
Suomesta MTK:n Kati Partanen on naisten
komitean puheenjohtaja. Ruokaturvaryhmässä
jäsenenä on Seppo Kallio MTK:sta. Lisäksi
Moskovan yleiskokouksessa perustettiin uusi
työryhmä osuustoimintaan, johon Euroopan
toiseksi edustajaksi valittiin johtaja Kari Huhtala
Pellervosta.
FFD ja kehitysyhteistyöverkosto AgriCord
Finnish Agri-agency for Food and Forest Development (FFD) ry perustettiin hallinnoimaan
viljelijöiden ja metsäomistajien kehitysyhteistyöhankkeita vuonna 2012. MTK on jäsenenä
viljelijäjärjestöjen AgriCord-kehitysyhteistyöallianssissa, johon kuuluu 14 ns. agri-agencya
eri maista. Verkoston yhtenä jäsenenä FFD
toteuttaa Farmers Fighting Poverty-ohjelmaa,
joka pyrkii köyhyyden vähentämiseen tuottajajärjestöjen vahvistamisen kautta.
Kehitysyhtesityöhankkeiden kokonaisbudjetti
2018 oli n. 0,7 miljoonaa €. Hankkeille tuettiin
Suomen ulkoasiainministeriön, Hollannin (DGIS),
Ranskan (AFD) ja Belgian (DGD) valtion kehitysrahoituksen sekä Euroopan komission rahoituksella. Hankkeilla tuettiin maa- ja metsätalouden
tuottajajärjestöjä tai osuuskuntia eri aloilla:
metsänhoidon, hunajan, maidon ja vihannesten
tuotannossa sekä kalankasvatuksessa. Tuetut
järjestöt sijaitsevat Etiopiassa, Nepalissa, Tansaniassa ja Vietnamissa, ja niiden kautta saavutettiin yli 60.000 tuottajaa, joista 29 % naisia.
Kaikilla hankkeilla on suomalainen kummiyhdistys, joita 2018 olivat metsähoitoyhdistykset
Savotta ja Päijät-Häme sekä Keski-Suomi.
Maatalouspuolella kummeina toimivat: Suomen
Puutarhanaiset ry, MTK-Varsinais-Suomi sekä
MTK-Lammi-Tuulos, sekä Suomen Kalankasvattajaliitto. Kummikoulutus syksyllä keskittyi ilmasto-osaamisen kehittämiseen, kummien toiminnan
tehostamiseen sekä yleiskatsaus tekniseen ja
talousraportointiin. Kummikoulutukseen kutsuttiin uusia kummiehdokkaita, jotta kummiryhmää
voitaisiin laajentaa.

“Maa- ja metsätalouden rooli
ilmastonmuutoksessa on iso
ja vaativa asia. Tästä syystä on
välttämätöntä, että viestinnässä
tuodaan esille maatalouden
asema ja sen merkitys ilmastotalkoissa.”
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AgriCord Allianssissa FFD vastasi vuonna
2018 allianssin sukupuolten tasa-arvoa koskevan linjauksen valmistelusta, mikä hyväksyttiin
marraskuussa 2018, sekä ilmastoulottuvuuden
kehittämisestä. FFD osallistui AgriCordin nimissä
Katowicen ilmastokokoukseen.
Pohjoismaiset metsänomistajat Brysselissä
NSF, eurooppalainen metsänomistajajärjestö
CEPF ja metsänomistajien yhteistyöverkosto
IFFA
MTK on aktiivinen jäsen Euroopan metsäomistajajärjestössä CEPF:ssä (the Confederation of
European Forest Owners). CEPF on edustavimpien kansallisten metsäomistajajärjestöjen
kattojärjestö ja se valvoo noin 16 miljoonan
metsäomistajan etuja Euroopan tasolla. Nämä
yksityiset perheet ja metsänomistajat huolehtivat 60 prosentista Euroopan metsäpinta-alasta.
MTK:n Puheenjohtaja Juha Marttila on CEPF:n
hallituksen varapuheenjohtaja.
Pohjoismaiset metsäomistajat tekevät erittäin
tiivistä yhteistyötä erityisesti eurooppalaisten
metsäpoliittisten haasteiden tiimoilta. Yhteistyö
on organisoitu Nordens Skogsägarorganisationers Förbund (NSF) muodossa. NSF:llä on osana
CEPF:n toimistoa yhteinen metsäkoordinaattori
Brysselissä. Vuonna 2016 metsäkoordinaattoriksi
valittiin suomalainen metsänhoitaja Meri Siljama.

EU-asioista. Komitean erityisenä tehtävänä on
toimia myös yhdyssiteenä unionin toimielinten ja
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä.
ETSK:n täysistunto kokoontuu kymmenen
kertaa vuodessa. Täysistunto hyväksyy lopullisesti komitean lausunnot. ETSK:n täysistunnot
ovat myös ajankohtaisen poliittisen keskustelun
foorumi. Täysitunnoissa vierailee pääsääntöisesti
joku komission jäsen tai muun EU:n toimielimen
edustaja. Vuonna 2018 ETSK täytti 60-vuotta.
Tapahtumaa juhlistettiin erillisellä juhlaistunnolla
Brysselissä.
ETSK:n suomalaisjäsenet järjestivät kertomusvuonna Turun Eurooppa-foorumin yhteydessä
erityisen kauppapolitiikkaan liittyvän keskustelutilaisuuden.
MTK järjesti vuonna 2018 aiempien vuosien
tapaan ETSK:n tiloissa Brysselissä erilaisia
tilaisuuksia. Komiteassa vieraili myös lukuisia
suomalaisia vierasryhmiä.

“Pohjoismaiset
metsäomistajat tekevät
erittäin tiivistä yhteistyötä
erityisesti eurooppalaisten
metsäpoliittisten haasteiden tiimoilta.”

MTK on myös jäsenenä globaalissa metsäomistajien yhteistyöverkostossa IFFA:ssa (International Family Forestry Alliance). Hallituksen jäsenenä
oli vuonna 2018 Pentti Linnamaa. IFFA keskittyy
nimensä mukaisesti perhemetsätalouden edistämiseen globaalilla tasolla.

Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitea
Edellisten vuosien tapaa MTK oli aktiivinen
toimija Euroopan Talous- ja sosiaalikomiteassa
(ETSK). MTK on ollut edustettuna ETSK:ssa
koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. Tällä hetkellä
komitean jäsenenä MTK:sta toimii johtaja Simo
Tiainen.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on EU:n
neuvoa-antava elin, joka koostuu työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen sekä muiden eturyhmien
edustajista. Se antaa lausuntoja ehdotetuista
lakiesityksistä neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille. ETSK antaa
lisäksi myös oma-aloitteisia lausuntoja tärkeäksi
katsomistaan aiheista. Komitea järjestää lukuisia tilaisuuksia ja tapahtumia ajankohtaisista

Kauppapolitiikassa monenkeskiset
neuvottelut WTO:ssa jumissa
Monenkeskinen kauppajärjestelmä Maailman
kauppajärjestön WTO:n johdolla on ollut ongelmissa. Buenos Airesin ministerikokouksen
(MC11) monenkeskinen kauppapolitiikan valmistelu on ollut yhtä vaatimatonta kuin viimeinen
kokouskin. Keskeisten jäsenmaiden halu löytää
uusia ratkaisuja oli vähäinen. Edellisessä
Nairobin kokouksessa toista vuosikymmentä
pyöritetty ns. Dohan kehityskierros saatiin loppusuoralle ja maatalouden kannalta tärkein päätös
oli vientituesta ja vastaavista kilpailumuodoista
luopuminen.
Vaikka EU ei käytä vientitukea, se on maatalouspolitiikan yksi markkinahäiriötyökalu. Toisaalta
valtion vientiyritykset, vientiluotot ja ruoka-apu
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PA-COGECA:n linjaa, jonka mukaan maataloutta
ei pidä erottaa erillisiksi neuvotteluiksi USA:n
kanssa, vaan elintarviketurvallisuuteen liittyvät
vaikeat asiat on pystyttävä ratkaisemaan osana
laajempaa kauppasopimusta USA:n kanssa.

ovat edelleen aktiivisessa käytössä monessa
maassa. Merkittävää on myös, että valtionyritysten rooli on kasvanut erityisesti Kiinan vientituen
työkaluna.
Nairobin ratkaisussa teollisuusmaat päättivät
luopua kokonaan maataloustuotteiden vientituesta lyhyen siirtymäkauden aikana. EU:lle tämä
ratkaisu ei ole suuri, koska vientitukea ei nyt
käytetä. Ongelmallisinta on, että EU:lta puuttuu
nyt kiristyvässä kauppapoliittisessa ympäristössä
sopeutumistyökaluja.

EU on hakenut aktiivisesti uusia markkinoita
Japanin kanssa käydyissä pitkissä neuvotteluissa. Neuvottelut lähtivät uudelleen liikkeelle
poliittisella tasolla, kun USA irtautui Tyynenmeren alueen kauppasopimuksesta (TPP). Vaikka
sopimuksen siirtymäajat ovat pitkiä, helmikuussa
2019 voimaan astuva sopimus on erittäin merkittävä myös EU:n maataloustuotteille.

Ratkaisun tärkeä osuus oli vientikilpailun muidenkin muotojen kielto. Kirjaukset tehtiin mm. ruokaavusta ja vientiluotoista sekä niiden maksimipituudesta. Kehitysmaat kuten Brasilia sai vientituen
käytölle jatkoaikaa, mitä kritisoitiin yleisesti EU:n
tuottajamaiden järjestön COPA-COGECA:n kannanotoissa.

EU on ollut pitkään jumissa ns. Mercosursopimuksen kanssa (EU–Etelä-Amerikka). Nyt
vallanvaihdosten seurauksena EU on aloittanut
neuvottelut uudelleen myös Mercosurin kanssa.
EU on aktiivisesti ollut kasvattamassa tarjouksiaan maataloustuotteissa tuontikiintiöiden kasvattamiseksi, mutta ei ole saanut vastakaikua
Mercosur-maista maatalouden ulkopuolisista
sektoreista. Samoin Uusi-Seelanti ja Australia
ovat aloittaneet neuvottet EU:n kanssa.

Huonot tulokset ministerikokouksessa ovat
yhdessä presidentti Trumpin kauppapoliittisten
kommenttien kanssa herättäneet huolta monenkeskisen järjestelmän tulevaisuudesta. Erityisesti riitojenratkaisupaneelien tuomarinimitykset
ovat ajamassa WTO:n vaikeaan tilanteeseen.
MTK on kannustanut tapaamisissaan ratkaisun
löytämisen tärkeyttä Helsingin, EU:n ja WTO:n

MTK on tavannut niin kauppakomissaari
Malmströmin kabinetin edustajia, komission
kauppapääosaston johtoa kuin maatalous- ja
kauppapääosastojen vastaavia virkamiehiä Helsingissä, Brysselissä ja Genevessä. Tapaamisessa oli esillä mm. ruokaturvajärjestelmien erilaisuus, mikä näkyy mm. hormonien, lääkeaineiden
ja geneettisesti muokattujen organismien kuten
kasvien hyväksyttävyydessä.

keskeisille päättäjille.

Kahdenkeskisiä kauppaneuvotteluja
eri suuntiin
Monenkeskisten neuvottelujen vaikeudet ovat
johtaneet keskeiset kauppakumppanit neuvottelemaan suoraan keskenään alueellisista
vapaakauppasopimuksista. Kahdenkeskisissä
neuvotteluissa päästää aina syvemmälle yksityiskohtiin kuin monenkeskisissä neuvotteluissa.

MTK on tukenut EU:n neuvottelujen avausta,
jossa EU ei muuta omaa kuluttajalähtöistä
ruokapolitiikkaansa. Tämä on eurooppalaisen
ruoantuotannon mallin jatkumisen kannalta
aivan välttämätöntä. MTK on huomauttanut
myös, että eläinten hyvinvointiin ja viljelyn
ympäristövaatimuksiin on EU:ssa asetettu yhä
uusia vaatimuksia. MTK on nostanut esiin myös
Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin sitoutumisen, kun Brasilia presidentin vaihdoksen
yhteydessä on ilmoittanut raivaamansa runsaasti
sademetsää kasvavan maataloustuotannon tieltä.

Donald Trumpin tultua USA:n presidentiksi EU:n
ja USA:n kauppaneuvottelut jumittuivat. USA:n
kauppakiista Kiinan kanssa on laajentunut lähes
hallitsemattomasti. Komission puheenjohtajan
Junckerin ja presidentti Trumpin teräs- ja alumiinitullien estämiseksi käydyissä neuvotteluissa
USA on painostanut EU:ta avaamaan myös elintarvikemarkkinoita USA:n viejille. Nykyisten tullien
puitteissa soijan tuonti on kasvanut EU:hun
rajusti, kun Kiina asetti vastatoimena tuontitullit
USA:n maataloustuotteille. MTK on tukenut CO-
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ORGANISAATIO JA JÄSENISTÖ
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n jäseninä oli vuoden lopussa 14 maataloustuottajain liittoa, 62 metsänhoitoyhdistystä, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten
Liitto ja Suomen Yhteismetsät ry.
MTK-liittojen jäseninä oli 336 yhdistystä sekä yhteisöjäseninä osuuskuntia ja eri tuotantosuuntia
edustavia kerhoja. MTK-yhdistyksiin kuului vuoden lopussa 117 812 jäsentä ja 42 479 jäsentilaa.
Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 206 568.

324 380 JÄSENTÄ
Maanviljelijät
Metsänomistajat
Maaseutuyrittäjät
Maataloustuottajain liitot (14) ja yhdistykset (350)
Metsänhoitoyhdistykset (66)
Suomen Turkiseläinten kasvattajain Liitto ry
ProAgria Keskusten Liitto
Suomen Yhteismetsät ry
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MTK-KESKUSLIITON
HALLINNON JA
TOIMIELINTEN TOIMINTA
Valtuuskunta

Metsävaltuuskunta

MTK:n valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskuntaan kuului 55 MTK-liittojen nimeämää
jäsentä, 20 MTK:n jäseniksi liittyneiden metsänhoitoyhdistysten nimeämää jäsentä, kolme
yhteisöjäsentä ja seitsemän asiantuntijaa.

Metsävaltuuskunta kokoontui vuonna 2018
yhden kerran. Varsinaista kokousta edeltäneenä
päivänä 30.10. Espoon Hanasaaressa järjestettiin MTK-liittojen puheenjohtajien ja metsävaltuuskunnan keskustelu järjestöuudistuksesta sekä
metsävaltuuskunnan seminaari. Seminaarissa
käynnistettiin metsänomistajaorganisaation
2020-luvun strategiatyö. Seminaarin jälkeen
metsävaltuuskunnan kokousedustajat pitivät
suuralueittaiset kokouksensa.

Valtuuskunnan kevätkokous
Valtuuskunnan seminaari ja kevätkokous oli Helsingissä 18.4. – 19.4. Ensimmäisenä päivänä
käsiteltiin CAP27 -valmistelutilannetta ja maaja metsätalouden digitalisaatiota. Varsinainen
sääntömääräinen kevätkokous oli toisen päivän
ohjelmassa.
Valtuuskunnan asialistalla olivat sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi vuoden 2019 toiminnan painopisteet, järjestöuudistusasiat, vuoden 2017 Yhdistysten helmi
-palkinnon jako. Valtuuskunta päätti järjestön
jäsenmaksu-uudistuksen periaatteista, vahvisti
MTK:n ja MTK-konsernin edellisen vuoden
tilinpäätöksen ja antoi vastuuvapauden asianomaisille.

Metsävaltuuskunnan varsinainen kokous pidettiin
31.10. Espoon Hanasaaressa. Kokouksessa kuultiin
VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlinin puheenvuoro
metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Kokouksessaan metsävaltuuskunta myönsi kultaisen
ansiomerkin Juha Rautakoskelle. Vuoden Kymppi
-tunnustus luovutettiin Skogsvårdsföreningen Österbottenille.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä, kansanedustaja Eerikki Viljanen Vihdistä, 1. varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Tiina
Linnainmaa Hämeenkyröstä ja 2. varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Matti Heikkilä Siikajoelta.
Valtuuskunnan sihteerinä toimi järjestöjohtaja
Matti Voutilainen MTK:sta.
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Valtuuskunnan jäsenet 2018

Metsänhoitoyhdistykset

Etelä-Pohjanmaa		
Huhtala Arto
Kankaanpää Johanna, pj
Kohtakangas Kati
Laukkonen Jari
Ojala Tero
Rantala-Sarjeant Suvi
Uitto Hannu

Itä-Suomi
Aalto Jouni
Lantta Sari
Tiirola Mikko
Otronen Päivikki
Tolppanen Tapio
Helminen Seppo
Partinen Timo
Hatakka Markku

Etelä-Savo		
Paunonen Jouni pj		
Siiriäinen Anna
Makkonen Otto
Häme			
Kantola Matti
Kitala Kari
Laine Arto pj.
Mänki Marianne
Välilä Päivi
Kaakkois-Suomi		
Ahvonen Matti
Pesonen Helena
Niemi Kari pj.
Seitsonen Matti
Keski-Pohjanmaa		
Ala-Kopsala Atso pj
Vuotila Henna
Kiljala Markku

Pohjois-Savo		
Huuskonen Jukka
Partanen Juha
Räsänen Noora
Seppälä Johanna
Pohjois-Suomi		
Ahlholm Jari pj
Komulainen Eija
Mulari Laura
Ojantakanen Jukka
Varis Ari
Satakunta		
Kaappa Antero
Kangasvuori-Hosike Anne
Markkula Ilkka pj
Helkkula Mervi
Ruski Jari

Uusimaa			 Pohjois-Suomi		
Marttila Tuomo
Viljanen Eerikki pj
Moilanen Heikki
Velin Raino
Heikkilä Matti
Mela Jyri
Alatalo Matti
Varsinais-Suomi		
Riiko Kaisa
Rintala Tapio pj
Asiantuntijat
Setälä Anna
		
Tuominen Jarno
Valio Oy		
Tuomola Jouni
Toimitusjohtaja Annikka Hurme

Keski-Suomi		
Lahti Tero pj
Lunttila Tommi
Mäkelä Martti

Yhteisöjäsenet

Lappi			
Repo Marko
Kiviniemi Esa

ProAgria
Merja Keisala

Pirkanmaa		
Hevonoja Jani
Linnainmaa Tiina
Niittyoja Jukka pj.

Länsi-Suomi		
Hakala Herman
Sillanpää Jarmo
Mäntylä Juha
Rauhalahti Matti
Piekka Tuula
Poutiainen Jarmo
Sariola Heikki
Vesanto Jukka

STKL
Sjöholm Markus

Mela			
Toimitusjohtaja Päivi Huotari
Pellervo-Seura		
Toimitusjohtaja Sami Karhu
Atria Yhtymä Oyj
Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Yhteismetsät
Jumisko Timo

Avena Nordic Grain Oy
Toimitusjohtaja Antti Snellman
Yara Suomi		
Kaupallinen johtaja Timo Räsänen

Pohjois-Karjala		
Myllynen Kalle
Mäkisalo Jouni pj
Pennanen Kari Pekka

Luke			
Professori Johanna Buchert
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Johtokunta
MTK:n johtokunta kokoontui 13 kertaa. Johtokunta käsitteli kokouksissaan maatalouteen, metsänomistukseen ja maaseutuyrittäjyyteen liittyviä
ajankohtaisia kysymyksiä ja teki niitä koskevia
linjauksia ja päätöksiä sekä antoi kannanottoja. Johtokunta hyväksyi sekä MTK:n ilmastoohjelman että 2019 eduskuntavaalien tavoitteet.
Valmistautuminen tulevaan CAP 2020-ohjelmaan
oli useaan otteeseen käsittelyssä sekä kokouksissa että erillisessä johtokunnan sisäisessä
seminaarissa. Myös muut ympäristöasiat sekä
maankäyttö-, sosiaali- ja veropolitiikka olivat
johtokunnan asialistalla.
Eri sidosryhmien, mm. osuuskuntien edustajien
tapaamiset olivat osa johtokunnan työtä. Yhteistyökokouksia pidettiin perinteiseen tapaan
yhteistyöjäsenten kanssa. Johtokunta käsitteli
ja teki päätöksiä myös keskusliiton taloudesta,
sijoituksista ja henkilöstöasioista.
Johtokunta käsitteli liittojen lähettämiä kirjeitä,
esityksiä ja aloitteita. Johtokunnan kokousten
yhteydessä oli myös asiantuntija-alustuksia ja
pienoisseminaareja eri aiheista. Johtokunnan
jäsenet kiersivät aktiivisesti myös liittojen ja
yhdistysten kokouksissa ja tilaisuuksissa ympäri
Suomea.
Johtokunta teki kaksipäiväisen maakuntamatkan Pohjois-Savoon tutustuen mm. paikalliseen
nauta- ja marjatuotantoon.

Johtokunnan kokoonpano
1. puheenjohtaja MMT, mv. Juha Marttila Simosta
(2009 –, johtok. jäsen 2005 -),
2. puheenjohtaja agronomi, mv. Mauno Ylinen
Alahärmästä (2009 -, johtok. jäsen 2006 -),
3. puheenjohtaja TaM, mv. Markus Eerola
Hyvinkäältä (2011 -), maatalousyrittäjä, kansanedustaja Pertti Hakanen Sastamalasta (2012
-), maanviljelijä Jaakko Halkilahti Salosta (2014
-). maanviljelijä Eero Isomaa Nivalasta (2004
-), maanviljelijä, agronomi Aki Kaivola Lammilta
(2015 -), maatalousyrittäjä Kati Partanen Iisalmesta (2011 -) kotieläinasiantuntija, maatalousyrittäjä Jenna Rantanen Ähtäristä (2016 -)

kansanedustaja Eerikki Viljanen, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja mv. Mikko Tiirola sekä
toiminnanjohtaja Antti Sahi. Johtokunnan sihteerinä toimi johdon erityisavustaja Tiina Perho sekä
talous- ja henkilöstöasioiden osalta talousjohtaja
Heikki Laurinen.

Johtoryhmä
Johtoryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana
14 kertaa. Keskusliiton operatiivisena elimenä toimii johtoryhmä. Johtoryhmä käsittelee
johtokunnan sille antamia tehtäviä ja valmistelee
johtokunnalle päätettäväksi esitettäviä asioita.
Lisäksi johtoryhmä käsittelee ja tekee päätöksiä
keskusliiton talous- ja henkilöstöasioista siinä
laajuudessa kuin johtoryhmän ohjesäännössä on
määritelty.

Johtoryhmän kokoonpano
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtokunnan
ensimmäinen puheenjohtaja Juha Marttila
ja jäseninä 2. puheenjohtaja Mauno Ylinen,
3. puheenjohtaja Markus Eerola sekä toiminnanjohtaja Antti Sahi. Läsnäolo-oikeutettuina
johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet MTK:n
valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila
huhtikuuhun asti ja sen jälkeen Eerikki Viljanen
sekä metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko
Tiirola. Keskusliiton toimihenkilöt ovat osallistuneet johtoryhmän kokouksiin omien vastuualueidensa asioiden esittelijöinä. Johtoryhmän
sihteerinä toimi johdon erityisavustaja Tiina Perho
sekä talous- ja henkilöasioiden osalta talousjohtaja Heikki Laurinen.

Metsäjohtokunta
Metsäjohtokunta kokoontui vuonna 2018 yksitoista kertaa. Kokouksissa käsiteltiin monipuolisesti metsäalan ajankohtaisia aiheita ja linjattiin
metsällisen edunvalvonnan suuntaa. Kokouksissaan metsäjohtokunta myönsi 3 ansiomerkkiä
ja 7 hopeista ansiomerkkiä. Metsäjohtokunnan
perinteinen kesäretki suuntautui Etelä-Pohjanmaalle, Seinäjoen seudulle. Alajärvellä tutustuttiin Keitele Timberin sahaan ja vierailtiin Hoisko
CLT:n tuotantolaitoksella. Kesäretkeen kuului
myös seminaari, jossa perehdyttiin turvemaiden
metsätalouden erityiskysymyksiin maastokohteilla kuultujen asiantuntijapuheenvuorojen kautta.

Johtokunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeutettuina osallistuivat valtuuskunnan puheenjohtaja
mv. Tommi Lunttila huhtikuuhun asti, toukokuusta
eteenpäin valtuuskunnan uusi puheenjohtaja mv,
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Toimihenkilökokoukset
Kertomusvuoden ensimmäiset MTK-liittojen, keskusliiton ja metsänhoitoyhdistysten edustajien toimihenkilöpäivät järjestettiin Lahdessa tammikuun
17. – 18. Päivien ohjelmaan kuuluivat tietosuojaasetuksen toimeenpano, järjestön ajankohtaisten
asiat ja liittokokouksessa hyväksytyn asiakirjan
toimeenpano. Illalla tutustuimme Isku yhtymän
tuotantoon. Toisen päivän ohjelma oli erillinen
painottuen maatalouden ja metsätalouden kysymyksiin.
Syksyn toimihenkilöpäivät olivat Porissa lokakuun
1. – 2. Päivien ohjelmassa oli ajankohtaisten
järjestön asioiden lisäksi monipuolinen kattaus
Satakunnan maataloustuotantoon, tulvasuojeluun ja alueen teollisuuteen. Illalla tutustuimme
Ahlström Oy:n teollisuussuvun 160 -vuotiseen
historiaan.

Valiokunnat ja verkostot
Osaaminen ja hyvinvointi -valiokunta
Osaaminen ja hyvinvointi -valiokunta kokoontui
vuonna 2018 kolme kertaa. Lomitus maakuntauudistuksen ollessa valmistelussa oli vahvasti
esillä joka kokouksessa. Lomituksen haasteet
mm. osaavien lomittajien saamisen suhteen
aiheutti vuoden aikana myös huolta kuin myös
maatalousalan opetuksessa tapahtuvat muutokset. Valiokunta kävi toisessa kokouksessaan perusteellista keskustelua viljelijöiden jaksamisesta
Välitä viljelijästä -hankkeiden vetäjien kanssa.
Kokoonpano: pj. Kati Partanen, vpj. Mika Nieminen. Jäsenet: Eija Kodis, Henna Vuotila, Paula
Pusa, Liisa Salmela, Pirjo Luotola, Mats Wikner.
Sihteeri Maire Lumiaho, vuonna 2018 sihteerinä
toiminut myös Marjukka Manninen.
Ympäristö ja maankäyttövaliokunta
Valiokunta kokoontui 4 kertaa ja keskittyi toimialan ajankohtaisiin asioihin kuten maakuntauudistus, hajautettu energiantuotanto, järjestön
ympäristöviestintää, ilmastonmuutos, maankäyttö- ja rakennuslain sekä lunastuslain uudistukset
sekä metsäluonnon monimuotoisuus. Valiokunnan vieraana kävi professori Antti Beliskij.
Kokoonpano:
puheenjohtaja Jari Laukkonen, varapuheenjohtaja Hannu Karppila, Aino Kurtti, Lassi-Antti
Haarala, Kari Pennanen, Thomas Antas, Ritva
Toivonen, Sari Lantta sekä Pertti Hakanen, siht.
Leena Kristeri. Kokouksissa on mahdollisuuksien
mukaan läsnä myös Arviointikeskuksen edustaja.

Jäsenpalveluvaliokunta
Jäsenpalveluvaliokunta kokoontui vuoden
aikana kahdeksan kertaa. Varsinaisten suunniteltujen kuuden kokouksen lisäksi tuli tarve
kahdelle lisäkokoukselle: elokuussa pidetiin
yhteiskokous taloustyöryhmän kanssa ja joulukuussa pohdittiin työpajamuodossa MTK/mhyyhteistyön kehittämistä. Jäsenpalveluvaliokunnan
ja taloustyöryhmän yhteiskokouksessa käytiin
keskustelua mm. järjestöremontista ja mtk/
mhy-yhteistyön lisäämisestä. Nämä molemmat
aiheet olivat valiokunnan asialistalla läpi vuoden.
MTK/-mhy-yhteistyöstä toteutettiin myös kysely
kentällä.
Jäsenpalveluvalionkunta työsti MTK:n uutta
koulutusstrategiaa läpi vuoden yhteistyössä
MSL:n kanssa. Strategiauudistuksen tavoitteena
oli tukea MTK:n tulevaisuusasiakirjan linjausten
toteutumista. Strategiatyö saatiin lähes valmiiksi,
viimeistely ja esitys johtokunnalle siirtyivät
seuraavan vuoden tammikuulle.
Jäsenpalveluvaliokunta käsitteli kokouksissaan
lukuisa ideoita ja avauksia uusille jäseneduille/palveluille (mm. Töitä Suomesta, SKED, uudet
mtk.fi-sivut). Uusien jäsenpalvelujen-/etujen
kohdalla haluttiin edelleen panostaa jäsenten
yritystoimintaa tukeviin palveluihin ja vähitellen vähentää yritystoiminnasta irrallisia etuja/
palveluja. Edellisvuonna aloitettu lakipalveluiden uudistus oli läsnä toiminnassa läpi vuoden.
Lokakuussa toteutettiin seuranta lakipalveluiden
kysynnästä, jotta kysyntää pystyttiin vertaamaan edellisvuoteen. Palvelu on hyvä, ja jäsenpalveluvaliokunta aikoo varmistaa resurssit sen
jatkamiseen. Tulevaisuudessa jäsenpalveluissa
halutaan lanseerata myös muita asiantuntijapalveluita jäsenten käyttöön. Lakipalvelut toimii
tässä pilottihankkeena.
Kokoonpano:
Päivi Sivonen, Kajaani, Johanna Kankaanpää,
Ähtäri, Tuomo Tikkanen, Vesanto, Matti Seitsonen, Kouvola, Jarkko Laitila, Pomarkku, Annukka Kimmo, MHY Kymenlaakso, Aki Kaivola,
Johtokunnan edustaja, Hannu Välikangas, Kemijärvi, Anja Kettunen, MTK-K-S, Sirpa Kukkonen,
MTK-K, Jouni Tiainen, Lappeenranta, Helena
Mörö, Maaseutunuoret
Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta
Elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta kokoontui ensimmäisen toimintavuotensa aikana kahdeksan
kertaa. Yksi kokouksista pidettiin Etelä-Savossa
yhdessä alueellisen valiokunnan kanssa. Yksi
järjestettiin laajempana valiokuntaseminaarina
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keskittyen maaseutumatkailuun. Valiokunnan
puheenjohtajana toimi Leena Erälinna.
Valiokunta jatkoi toimintatavoissaan edellisenä
vuonna käyttöönotettuja malleja. Näitä olivat mm.
kokousten teemoitukset, skype-osallistumiset,
sähköiset työtilat ja kokoustiedotteet. Vuoden
2018 valiokunta sai alueellisilta valiokunnilta
useita aloitteita.
Valiokunnan kokouksissa keskusteltiin mm.
maakuntauudistuksesta, koheesiopolitiikasta yrittäjyydestä, työvoiman saannista, liikenteestä ja
infrastruktuurista, digitalisaatiosta, innovaatioista,
energiasta, verotuksesta ja aluekehittämisestä
sekä maaseutupolitiikasta. Valiokunta teki useita
aloitteita sekä tiedotteita
Kokoonpano:
Tarmo Turunen, Hannu Uitto, Kimmo Ihalainen,
Pekka Vihtonen, Leena Erälinna,PJ, Tuomo
Raininko, Riku Kalmari, Juha Marttila, Thomas
Lindroth, Marko Mäki-Hakola, Sihteeri
Lihavaliokunta
Lihavaliokunta kokoontui kertomusvuonna neljä
kertaa. Lihavaliokunnan kokouksissa oli esillä
vuoden mittaan alan keskeisiä asioita. Lihavaliokunta rahoittaa Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa tutkimusta sian- ja siipikarjanlihan hiilijalanjäljestä. Eläinsuojelulain kokonaisuudistus oli
esillä useassa kokouksessa. Samoin käsiteltiin
liha-alan tiedotuksen ja viestinnän kehittämistä
sekä CAP uudistusta. Lihavaliokuntaan kuuluu
sika-, nauta, siipikarjanliha- ja lammassektoreiden lisäksi myös kananmunantuotanto. Lisäksi
valiokunnassa on luomutuotannon edustus. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Mauno Ylinen.
Kokoonpano:
Mauno Ylinen (pj.), Johan Åberg (vpj.), Tomas
Långgård, Matti Murto, Jari Mäkilä, Veikko Kemppi, Olli Paakkala, Ahti Ritola, Jyrki Rantsi, Jari
Leija, Reijo Flink, Jan Anderssen, Pasi Pärnänen,
Mari Puustinen, Pasi Ingalsuo, Tapio Rintala,
Taru Antikainen, Juha Kiviniemi, Jukka Huittinen.
Sihteerinä toimi Jukka Rantala syksyyn saakka ja
siitä eteenpäin Marjukka Manninen.
Lihavaliokunnalla on viisi tuotantosuuntakohtaista
verkostoa:
Sikaverkosto, jonka puheenjohtajana toimi Taru
Antikainen ja varapuheenjohtajana Jussi JokiErkkilä. Nautaverkosto, jonka puheenjohtajana
toimi Pasi Ingalsuo ja varapuheenjohtajana
Antero Kaappa. Siipikarjanlihaverkosto, jonka
puheenjohtajana toimi syksyyn asti Juha Kiviniemi ja varapuheenjohtajana Eeva Korimäki. Lop-

pusyksystä alkaen puheenjohtajana on toiminut
Eeva Korimäki ja varapuheenjohtajana Harri
Sippola. Lammasverkosto, jonka puheenjohtaja
toimi Tapio Rintala ja varapuheenjohtajana Otto
Makkonen. Kananmunaverkosto, jonka puheenjohtajana toimi Jukka Huittinen ja varapuheenjohtajana Jouni Paunonen.
Nautaverkosto
Nautaverkosto on ollut aktiivinen ilmastonmuutoskeskustelija jo usean vuoden ajan. Verkosto on
korostanut nurmien keskeistä merkitystä maatilojen hiilen sidonnassa. Nautaverkosto oli aloitteentekijänä kansallisen nurmistrategian laatimisessa
laatiessaan asiasta tiedotteen keväällä 2018
ja esitellessään ajatusta tapaamisessa ministeri Lepän kanssa. Asian valmistelua jatkettiin
syksyllä 2018 yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Syksyn aikana jatkui myös uuden ohjelmakauden valmisteluun vaikuttaminen.
Nautaverkosto teki yhdessä maitovaliokunnan
kanssa esityksen e-merkkien ottamiseksi käyttöön pakollisena. Tässä yhteydessä edellytettiin,
että siirrytään nautarekisterissä yhden poistoilmoituksen malliin.
Ministeriölle tuotiin esille epäkohta AB alueen
emolehmäpalkkioiden liudentumisesta palkkioeläinten lukumäärän kasvaessa ja esitettiin
ratkaisuehdotus nautatukien kehittämiseksi.
Nautaverkostolla on käytössä viestinnässään
sekä laaja Facebook ryhmä että suppeampi
WhatsApp ryhmä.
Nautaverkoston johtoryhmän kokoonpano:
Pasi Ingalsuo (pj.), Antero Kaappa (varapj.),
Jenna Syrjälä (MTK:n johtokunta) ja Jukka
Rantala(siht.).
Lammasverkosto
Lammasverkoston kävi useita keskusteluja Mavin
kanssa luokituksen valvonnan oikeellisuuden
varmistamisesta. Luokitusvalvonnan käytäntöjä
muutettiin keskustelujen perusteella. Lampaanlihassa otettiin myös käyttöön osaluokat.
Verkosto hoiti viestintää ja tiedotusta Ammattilampurit Facebook-ryhmän kautta, lammasverkoston
sähköpostiverkoston kautta ja myös johtoryhmän
ja verkoston WhatsApp-ryhmien kautta.
Lammasverkoston johtoryhmän kokoonpano:
Tapio Rintala (pj.), Otto Makkonen (varapj.),
Jenna Syrjälä (MTK:n johtokunta) ja Jukka
Rantala(siht.).
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Siipikarjaverkosto
Siipikarjanlihaverkoston eli Lennoston aloitteesta
syksyllä 2018 käynnistyi sian- ja broilerinlihan
ympäristökilpailukykytutkimus. Lisäksi verkosto
alkoi työstämään Suomalaisen broilerin tuotanto
ja sen edunvalvonta 2025 –strategiaa. Lennosto
käyttää viestintäänsä Facebook -ryhmää, jossa
jäseniä on 61.
Siipikarjaverkoston kokoonpano:
Juha Kiviniemi (pj.) ja Eeva Korimäki (varapj.),
siht. Jukka Rantala
Sikaverkosto
Vuoden aikana on jatkettu viestimistä suomalaisesta tuotantotavasta kasvattaa siat typistämättömillä hännillä ja samalla edesautettu sikojen
hyvinvointia koskevan direktiivin parempaa
toimeenpanoa EU:ssa. MTK ja sikaverkosto
kutsuivat Copa & Cogecan sikatyöryhmän kesällä 2018 Suomeen tutustumaan suomalaiseen
sikatalouteen. Vierailu oli onnistunut ja poiki
vielä toisen vierailun; tanskalaiset tutkijat vierailivat lokakuussa. Verkoston puheenjohtaja Taru
Antikainen ja Leena Suojala ovat osallistuneet
aktiivisesti komission Tails teamin toimintaan.
Sikaverkosto vaikutti aktiivisesti eläinten hyvinvointilain valmisteluun. Sikaverkoston tärkeä
yhteydenpitoväline jäseniin ja sidosryhmiin on
oma Facebook -sivusto nimellä SikaSuomi MTK,
jossa on 280 jäsentä.
Sikaverkoston kokoonpano:
pj. Taru Antikainen, vpj. Jussi Joki-Erkkilä, siht.
Jukka Rantala
Erikoiskasvit-valiokunta
MTK:n erikoiskasvivaliokunta huolehtii perunan,
tärkkelysperunan, sokerijuurikkaan ja puutarhatuotteiden tuotannon edunvalvonnasta, myös
luomutuotannon osalta. Valiokunta käsitteli
kokouksissaan erikoiskasvien sato-, markkina- ja
sopimustilannetta ja tukiasioita. Erikoiskasvien
verkostot raportoivat toiminnastaan valiokunnalle. Valiokunta osallistui Eviran siemenperuna-alan neuvottelupäivään ja seurasi tuotantopanosten ja erikoiskasvien tuottajahintojen
kehitystä. Esillä olivat myös tuottajaorganisaatioasiat sekä EU:n nimisuoja- ja menekinedistämisasiat. Valiokunta laati MTK:n johtokunnalle

esityksen kasvisten, perunoiden, hedelmien ja
marjojen arvonlisäverokannan alentamisesta.
Erikoiskasvivaliokunta piti vuoden aikana neljä
kokousta.
Kokoonpano: Petri Rakkolainen, (tärkkelysperunaverkosto), (pj.), Johanna Smith, SLC (vpj.),
Jaakko Tervakangas, Heikki Kuusisto, Noora
Räsänen, Petri Lauttia, Otso Heikola, Jaana Elo
(luomu), Jaakko Halkilahti (MTK:n johtokunta),
Pekka Myllymäki (sokerijuurikasverkosto), Heikki
Markus (perunaverkosto), Irmeli Vinnikainen
(puutarhaverkosto).
Sokerijuurikasverkosto
Sokerijuurikasverkoston Facebook-ryhmän kautta
välitettiin jäsenille tietoa ja käytiin keskusteluja
tuki- ja markkina- sekä toimialasopimusasioista.
Verkoston jäsenmäärän nostamiseksi kampanjoitiin ja Facebook-ryhmän jäsenmäärä nousi yli
100 henkilöön.
Verkoston ytimen puheenjohtajisto: Pekka Myllymäki (pj.), Erno Toikka (vpj.) ja Antti Lavonen
(siht.).
Sokerijuurikasneuvotteluryhmä
MTK:n ja sen sokerijuurikasneuvotteluryhmän toiminnan tärkein tavoite on varmistaa
sokerijuurikkaan viljelyn ja sokerin jalostuksen
jatkoedellytykset maassamme. Kevään aikana
neuvotteluryhmä osallistui sokeritoimialan kehityspäivään, sokerijuurikkaan rekrytointitilaisuuksiin ja viljelypäiviin. Neuvotteluryhmän jäsenet
osallistuivat myös maakunnallisiin tilaisuuksiin
juurikkaan kuljetuksesta ja puhdistuksesta.
Syksyllä pidettiin ensimmäinen neuvottelu toimialasopimuksen jatkosta vuoden 2019 jälkeen.
Sokerijuurikkaan viljelyehdot tarkastettiin. Neuvotteluryhmä reklamoi sokeripitoisuuden mittausongelmasta Sucrokselle. Neuvotteluryhmä teki
esityksen uusien viljelijöiden ja sopimushankinnan tehostamisesta Sucrokselle. Neuvotteluryhmä kirjelmöi neonikotinoidien käyttöluvan jatkon
puolesta ja syksyllä neonikotinoidien hätäluvan
puolesta. MTK osallistui sokerisektorin edunvalvontaan EU-tasolla Euroopan sokerijuurikkaan
viljelijöiden yhdistyksen CIBE:n eri työryhmissä ja
komission kansalaiskeskusteluryhmässä. Neuvotteluryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.
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Kokoonpano: Pekka Myllymäki (pj.), Jussi
Hantula (varapj.), Sebastian Sohlberg (SLC), Olli
Helkkula, Petri Lauttia, Jaakko Halkilahti (MTK:n
johtokunta), Juha Wikström, Erno Toikka ja Antti
Lavonen (siht.).
Puutarhatuontannon edunvalvonta
Puutarhatuotannon edunvalvontaa tehtiin erikoiskasvivaliokunnan sekä puutarhaverkoston toimesta. Puutarhaverkostolla on oma WhatsAppryhmä, jossa käytiin keskustelua ajankohtaisista
asioista. Verkosto piti lisäksi sähköpostikokouksia. Edunvalvontatyötä tehtiin lisäksi JuurestenKaalin- ja Sipulintuottajat ry:n toiminnan kautta.
Puutarhaverkoston kokoonpano: Puheenjohtaja
Irmeli Vinnikainen, varapj Jukka Sariola, Jaana
Elo, Noora Räsänen, Johanna Smith. Sihteeri
Mika Virtanen
Perunaverkosto
Perunan edunvalvonnan tavoitteena oli perunanviljelyn kannattavuuden parantaminen markkinoiden paremman hallinnan ja tukipolitiikkaan
vaikuttamisen kautta. Verkosto käsitteli sato- ja
markkinatilanteita perunan eri sektoreilla sekä
Suomessa että Euroopassa. Perunaverkosto
osallistui uuden peruna-alan yhteisen organisaation PAYR:n toimintaan ja hallintoon.
Verkoston sihteeri osallistui Eviran siemenperuna-alan neuvottelupäiviin, jossa esillä oli mm.
uusi siemenlainsäädäntö ja siemenkauppalain
ankara vastuu. Verkosto osallistui tilan oman
siemenen TOS-maksuneuvotteluihin. Vakiintuneena vuosittaisena toimintana verkosto
osallistui Luken ruoka- ja ruokateollisuusperunan
varastokyselyn valmisteluun ja tiedottamiseen.
Verkoston edustajat osallistuivat perunan tutkimushankkeiden ohjausryhmiin. Verkoston omaa
Facebook-ryhmää käytettiin tiedottamiseen ja
viesintään. MTK:n perunaverkosto kokoontui
kolme kertaa.
Kokoonpano: Heikki Markus (pj.), Susanna Suonio (vpj.), Timo Hautaviita, Kaj Hemberg (SLC),
Kauno Erkkilä, Aki Kaivola (MTK:n johtokunta),
Ilkka Markkula, Janne Matinlauri, Tomi Myyryläinen, Eero Saarinen ja Antti Lavonen (siht.).

Tärkkelysperunaverkosto
MTK ja sen tärkkelysperunaverkosto seurasivat
perunatärkkelyksen markkina- ja viljelytilannetta
meillä ja Euroopassa, tuotantopanosten kustannuskehitystä sekä kasvinsuojeluasioita. Esillä
olivat myös tukiasiat (CAP27) ja viljelysopimusten
tilanteet. Verkosto osallistui peruna-alan yhteistyöryhmän PAYR:n toimintaan ja hallintoon.
Verkosto tapasi ministeri Jari Lepän tammikuussa. Tärkkelysperunaverkosto piti kolme kokousta.
Kokoonpano: Petri Rakkolainen (pj.), Ilpo Ulvinen
(vpj.), Hannu Heikola, Vesa Savola, Aki Kaivola
(MTK:n johtokunta), Antti Lavonen (siht.), asiantuntijoina Ossi Paakki (Finnamyl Oy), Mika Antila
(Evijärven Peruna Oy), Kimmo Pusa (Finnamyl
Oy) ja Arto Sillanpää (Finnamyl Oy).
Peltokasvit-valiokunta
puheenjohtaja Esa Similän johdolla, toimi vuoden
aikana erittäin aktiivisesti markkinaedunvalvonnan osalta. Peltokasvivaliokunnan WhatsApp
ryhmä oli todella aktiivisessa käytössä koko
vuoden ajan.
Kylvösiemenverkosto
Kylvösiemenverkoston puheenjohtaja sekä
varapuheenjohtaja ovat osallistuneet peltokasvivaliokunnan kokouksiin. Kylvösiemenverkosto kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Verkostolla
on oma facebook-ryhmä, jossa on 76 jäsentä.
Verkostossa keskusteltiin siementuotannon
haasteista, mm. hukkakauravaatimuksista siementuotannossa. Lisäksi otettiin kantaa lausuntoon siemenkauppalain uudistamiseen liittyen.
EU:n tasolla seurattiin kasvipatentteihin ja uusiin
jalostustekniikoihin liittyviä keskusteluja. Verkoston jäseniä osallistui myös Helsingissä pidettyyn
Euroopan siementuottajien ESGG:n vuosikokoukseen.
Kokoonpano: Puheenjohtaja Juha Strömberg,
varapj Matti Kantola, Matti Lappalainen, Eeva
Taneli, Jaakko Halkilahti (MTK:n johtok.), Anders
Wickholm, Eero Kaivola, Sihteeri: Mika Virtanen
Maitovaliokunta
Maitovaliokunta piti vuoden aikana kahdeksan
virallista kokousta. Maitovaliokunnan jäsenet
osallistuivat myös Maitovaltuuskunnan kokouksi-
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in. Maitovaltuuskunta muisti syyskokouksessaan
huomionosoituksin vuodesta 2006 maitovaliokunnan puheenjohtajana toiminutta Eero Isomaata
tämän luopuessa tehtävästään.
Maitovaliokunnan elokuussa järjestetty kesäkokous pidettiin matkakokouksena Pohjois-Savossa,
jossa maitovaliokunta oli Osuuskunta Itämaidon
vieraana. Matkan yhteydessä valiokuntan tutustui
Mikko Kuokkasen maitotilaan Kuopion Riistavedellä.
Maitovaliokunnan nimeämä kustannusten
seurantaryhmä on kokoontunut kerran vuoden
aikana. Tämän lisäksi maitovaliokunnan jäsenet
ovat osallistuneet tutkimushankkeiden ja projektien seurantaryhmiin sekä Brysselin kotieläinasiamiehen taustaryhmän kokouksiin. Maitovaliokunnan edustajat osallistuivat vuoden lopussa
käynnistyneisiin CAP27 politiikkauudistusta
valmisteleviin työpajoihin. Lisäksi valiokunnan eri
työryhmissä olevat jäsenet ovat raportoineet mm.
COPA:n maitoryhmän ajankohtaista asioista.
Europarlamentaarikko Elsi Katainen vieraili
maitovaliokunnan kokouksessa helmikuussa.
Juuri kauttaan parlamentissa aloittavaa Kataista
evästettiin maitosektorin ajankohtaisista asioista,
erityisesti tulevan ohjelmakauden keskeisistä
tarpeista ja kysymyksistä maitosektorin näkökulmasta. Valiokunta ilmaisi voimakkaan huolensa
tukijärjestelmiin ennakoiduista rahoitusleikkauksista. Maitovaliokunta osallistui Kataisen
myöhemmin keväällä Suomessa järjestämään
seminaariin, jossa käsiteltiin epäterveitä kauppatapoja suitsimaan pyrkivää komission lainsäädäntöhanketta.
Maitovaliokunta järjesti tammikuussa yhteispalaverin MTK:n nautaverkoston kanssa. Palaverissa
muodostettiin nautasektorin e-merkkikanta.
Yhteiseksi kannaksi tuli, että pakollista e-merkkiä
voidaan ryhtyä soveltamaan sen jälkeen, kun
teurastamot ovat ottaneet käyttöön automatisoidun ilmoitusmenettelyn, jossa eläinkuljetusauton lukemat eläimen tunnistetiedot siirtyvät
nautarekisteriin tuottajan poistoilmoitukseksi.
Viranomaisten mukaan automatisoidulla ilmoituksella vodaan merkittävästi vähentää inhimillisiä
virheitä.

Maitovaliokuntan käynnisti vuoropuhelun Eläintautien torjuntayhdistyksen (ETT) kanssa rekisteritietojen kirjauksista. Kirjauskysymyksiä käytiin
läpi valiokunnan kokouksessa, jossa ETT:n
edustajat olivat paikalla.
Maitovaliokuntan työskenteli voimakkaasti sen
puolesta, että nautaluettelotiedoissa voitiin siirtyä
samaan seitsemän päivän ilmoitusaikaan kuin
nautarekisteri-ilmoituksissa. Aikaisemmin tiedot oli kirjattava nautarekisteriin kolmen päivän
kuluessa, jotta sama ilmoitus olisi täyttänyt myös
eläinluettelon ajantasaisuutta koskevan aikaehdon. Sinnikkyys palkittiin. Sähköisesti tietonsa
nautarekisteriin ilmoittaville pidennetty ilmoitusaika sallittiin takautuvasti vuoden 2018 alusta
lukien.
Maitovaliokunta puuttui eläinsuojien ilmoituslupamenettelyä koskevaan valmisteluun ja tilannekatsauksen saamiseksi kutsui valmisteluryhmää vetäneen ympäristöneuvos Markus Tarastin
valiokunnan kokoukseen. Tarastin kanssa käydyn
keskustelun jälkeen esityksestä poistui etäisyystaulukon soveltaminen ehdoitta ilman poikkeamismahdollisuutta sekä valmisteluun liitetty
lannanlevitysalan laajentaminen nautakarjatiloilla.
Kuivuuskato leimasi loppuvuoden tunnelmia.
Maitovaliokunta kirjelmöi MMM:lle jo kesällä
menetysten käytyä ilmeisiksi vaatimuksista kriisiytymässä olevan tilanteen pelastamiseksi. ABalueen lypsylehmäpalkkion maksatusta saatiin
aikaistettua siten, että joulukuun erässä tuesta
maksettiin 85 % normaalin 70 %:n asemesta.
Lisäksi hallinto listasi joukon joustoja tukiehtoihin,
joissa tultiin vastaan niitä tiloja, jotka rehupula
pakotti vähentämään eläimiä sekä käynnisti
lainvalmistelun maksuvalmiuslainan käyttöön
ottamiseksi. Niin ikään hallitus sisällytti kriisipakettiin erillisen nurmituen pahiten kuivuudesta
kärsineiden alueiden eläintiloille.
Eläinsuojelukysymykset olivat painokkaasti esillä
valiokunnan toiminnassa. Eläinsuojelulain uudistukseen vaikuttamista tehtiin tiiviissä yhteistyössä
MTK:n kanssa. Eläinsuojelutarkastusten ongelmat nousivat esiin valiokunnan kesäkokouksessa. Ilmi tulleissa tapauksissa valvojien toiminta
tiloilla oli olennaisesti heikentänyt tuottajien luottamusta valvovaan viranomaiseen ja tilanne oli
kärjistymässä. Asian puiminen osaltaan helpotti
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tilannetta mutta myös osoitti valvonnassa haasteita, joiden juurisyihin voidaan vaikuttaa vasta ajan
kanssa.
Maitovaliokunta oli vahvasti linjaamassa syksyllä
käynnistyneen Nurmifoorumin toimintaa ja mukana
suuntaamassa aloitetta kansallisen nurmiohjelman laatimisen muodosta. Tavoitteena on, ohjelma
muodostettaisiin yhteistuumin nurmea hyödyntävät
sektorit laajasti kattavalla konsortiolla.
Kokoonpano:
Isomaa Eero (pj.), Tuomo Haikonen (varapj.), Matti
Leikkanen, Veijo Hernesniemi, Markku Kiljala, Mauri
Penttilä (Maitovaltuuskunnan pj.), Henrik Strandberg, Niclas Sjöskog (SLC), Tiina Linnainmaa, Mirja
Koutonen, Kimmo Kuorikoski, Antti Sahi (MTK:n
johtokunta), Leena Ala-Orvola (siht.)

MTK-liittojen puheenjohtajakokoukset
MTK-liittojen puheenjohtajat kokoontuivat kertomusvuoden aikana keskusliiton kutsusta yhteensä
kuusi kertaa. Tämän lisäksi liittojen puheenjohtajilla oli omia kokouksia. Kaksi kokouksista pidettiin
valtuuskunnan kokouksia edeltävinä päivinä valtuuskuntaa valmisteleva kokous -nimisinä. Näihin
valtuuskuntaa valmisteleviin kokouksiin kutsuttiin
myös metsänhoitoyhdistysten alueelliset edustajat ja
keskusliiton yhteisöjäsenet.
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia maatalous- ja
metsäpolitiikan asioita, markkinatilannetta, järjestön
toimintaa, taloutta ja kehittämistä. Osassa kokouksista
olivat mukana liittojen toiminnanjohtajat.

MTK Luomu
MTK Luomu koostuu valtuuskunnan nimeämistä
erikoiskasvi-, maito-, liha- ja peltokasvivaliokunnan
edustajista, johtokunnan ja SLC:n edustajasta sekä
sihteeristä.
MTK Luomun ytimen kokoonpano: Puheenjohtaja
Jaana Elo (erikoiskasvivaliokunta), varapuheenjohtaja Mari Puustinen (lihavaliokunta), Mauri Penttilä
(maitovaliokunta), Anu Tuomola (peltokasvivaliokunta), Steve Nyholm (SLC) sekä Johanna Andersson
(sihteeri).
Nuorten valiokunta
Valiokunta toteutti #Munammatti-kampanjan, oman
joulukalenterin ja vapputervehdyksen. Erityisen
onnistuneeksi muodostui valiokuntalaisten tiloilla
kuvattu vapputervehdys, joka Maaseutunuorten
Instagramin kautta tavoitti 20 000 katsojaa
Kokoonpano:
Heikki Huhtanen, pj, Juha Sarviluoma, vpj
Jenna Rantanen, MTK:n johtokunnan edustaja valiokunnassa, Hanna Luukinen, Aki Makkonen , Kaisa
Pihlaja , Suvi Peiponen , Henrik Kähönen
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HENKILÖSTÖKERTOMUS
MTK:n keskusliitossa työskenteli vuoden 2018
lopussa yhteensä 92 henkilöä. Henkilöstön
määrä on pysynyt edelliseen vuoteen nähden suunnilleen samalla tasolla (vuoden 2017 lo-pussa
henkilöstöä oli 90 henkilöä).
Naisten osuus henkilökunnasta oli vuoden 2018
lopussa 50 % ja miesten 50 %. Henkilöstön
keski-ikä oli vuoden lopussa 48 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika oli 9,8 vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus on alhainen.
Ikäjakauma ja palvelusvuodet, tilanne
31.12.2018:
IKÄ
HENKEÄ
(vuosia) (LKM)

% HENKILÖKUNNASTA

20-29

6

6,5

KESKIMÄÄRÄINEN
PALVELUSAIKA
(VUOSIA)
0,8

39-39

15

16,3

4,1

40-49

23

25

7,3

50-59

41

44,6

14

60-

7

7,6

15

Vuosi 2018 piti sisällään resurssoinnin suunnittelua ja korvaavia rekrytointeja johtuen pää-sääntöisesti eläköitymisistä ja perhevapaista. Rekrytointeja toteutettiin sekä asiantuntijatehtäviin että
assistenttitehtäviin.
Keskusliiton vuoden 2018 painopistealueita
henkilöstöjohtamisessa olivat mm. johtamisen
ja organisaation kehittäminen sekä siihen liittyvät esimies- ja työyhteisövalmennukset.
Edellä kuvatuin hankkein tuettiin järjestön
strategian toteutumista ja valmistauduttiin muun
muassa vuoden 2019 alkupuolella toteutuvaan
työympäristömuutokseen. Esimiestyötä kehitettiin
vuoden aikana järjestön toimintaa ja tavoitteita
tukevalla yhteisellä esimiesvalmennusohjelmalla
uudistumiskyvyn, muutoksen, ihmisten ja yhteistyön johtamisen teemoista. Kaikille yhteiset
työyhteisövalmennukset paneutuivat myös uudistumisen sekä työympäristö- ja toimintatapojen
muutosteemoihin. Vuosittaiset kehityskeskustelut

toteutettiin yksilö – ja ryhmätasolla, laadittiin tarvittavat henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
sekä varmistettiin aiemmin sovittujen kehitystoimenpiteiden toteutuminen. Sisäisen viestinnän
ja tiedonkulun varmistamiseksi jatkettiin säännöllisiä yhteisiä henkilöstötilaisuuksia ja infoja sekä
edelleen kehitettiin sisäisen viestinnän työkaluja
ja toimintatapoja.
Johtamisen ja organisaatiokulttuurin sekä toimintatapojen arvioimiseksi toteutettiin keväällä 2018
seurantakysely, joka pohjautui edellisvuonna toteutettuun laajempaan henkilöstötutki-mukseen.
Seurantakyselyllä arvioitiin muun muassa aiemmin sovittuja kehityskohteita, sisäi-sen viestinnän
toimivuutta sekä työympäristöä ja työskentelykulttuuria.
Yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon
kanssa jatkettiin asiantuntijatyön työhyvinvoin-nin
monipuolista ylläpitämistä ja kehittämistä. Hyvien
työterveyspalveluiden lisäksi henkilös-töllä on
ollut mahdollisuus osallistua hyvinvointiluentoihin ja tyky-tapahtumiin sekä jatkettiin edelleen
mahdollisuutta +50 vuotta täyttäneille osallistua
työkykyä tukevaan Kuntoviikkoon. Kuntoviikko on
ennalta ehkäisevää varhaisvaiheen kuntoutusta,
jota Kela tukee. Lisäksi hen-kilöstön hyvinvointia,
liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin tarjoamalla Liikunta- ja kulttuuri-seteleitä. Vuonna 2018
sairauspoissaolot olivat alhaiset, sairauspoissaoloja oli keskimäärin 4 pv/ hlö / vuosi. (Vuonna
2017 4pv/, 2016 6,1pv)
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TIETOHALLINTO
Tietohallinnon johtoryhmä kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Johtoryhmän kokoonpano
toimintavuoden aikana muuttui osana tietohallintostrategiassa päätettyä hallintomalliuudistusta.
Johtoryhmä Heikki Laurinen (puheenjohtaja),
Antti Sahi (jäsen), Visa Merikoski (jäsen 1.1.31.5.), Juha Hakkarainen (jäsen 1.1.-31.5.),
Tero-Pekka Hämäläinen (jäsen), Kimmo Kallionalusta (sihteeri). Ryhmän vastuulla on koko
MTK-ryhmää koskevat yhteiset toimintamallit ja
periaatteet, tietotekniikkapalvelut, kokonaisarkkitehtuuri ja tietoturva.
MTK:n IT-ohjausryhmän kokoonpano on Antti
Sahi (puheenjohtaja), Klaus Hartikainen (jäsen),
Markus Lassheikki (jäsen), Matti Voutilainen
(jäsen), Johan Åberg (jäsen 1.6. alkaen), Liisa
Pietola (jäsen 1.6. alkaen), Visa Merikoski (jäsen
1.6. alkaen), Juha Hakkarainen (jäsen 1.6.
alkaen) ja Kimmo Kallionalusta (sihteeri). MTK:n
IT-ohjausryhmä kokoontui toimintavuonna neljä
kertaa. Ohjausryhmän vastuulla on kokonaisuutena edunvalvontaan liittyvien tietotekniikkapalveluiden kehittäminen ja johtaminen sekä
päätöksenteko uusien konseptien ja palveluiden
kehittämisestä kehitystiimien esityksen pohjalta.
MTK:n kehitystiimit on jaettu kolmeen keskeiseen toiminta-alueeseen, jotka ovat edunvalvonnan markkinainformaatiopalvelut (pj Lassheikki
Markus), edunvalvonnan viestintäpalvelut (pj
Klaus Hartikainen) sekä jäsenhankinta ja jäsenpalvelut (pj Matti Voutilainen). Toiminta-alueittain
organisoidut kehitystiimit varmistavat toiminta-alueen jatkuvien palveluiden kehittämisen, ohjauksen ja laadunvarmistuksen.
Tietohallintostrategian 2018-2020 keskeinen
teema on varmistaa organisaation kyvykkyys
hyödyntää teknologiaa vahvasti muuttuvassa
toimintaympäristössä, unohtamatta hyvää tietohallintotapaa perustietotekniikan tuottamisessa.
Toimintavuonna käyttöönotettiin MTK-ryhmän
palvelukehitysmalli tukemaan sähköisten palveluiden kehittämistä. Palvelukehitysmalli osallistaa
jäsenen ja asiakkaan entistä tiiviimmin palvelu-

iden kehitysprosessiin, varmistaen avaintavoitteita tukevien palveluiden ketterän kehittämisen
parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Tuimme osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamista tarjoamalla henkilöstölle tietoteknistä
koulutuspalvelua. Wistec Training Oy:n kanssa
solmittu määräaikainen koulutussopimus tarjoaa
henkilöstölle jatkuvat koulutuspalvelut. Palvelumallilla toteutettu koulutus joustaa ja ottaa
huomioon erilaiset osaamisen ja kehittämisen
tarpeen. Sopimus sisältää jatkuvat koulutuspalvelut, kattaen koulutusyhtiön kaikki julkiset luokkahuonekoulutukset sekä sähköisen Wistec Online
-oppimisympäristön.
Järjestimme johdolle, esimiehille ja avainhenkilöille tarkoitetun tietohallintopäivän 17.10.2018.
Tavoitteena on päivän aikana nostaa esille
seuraavan toimintakauden ajankohtaiset kehitysasiat ja avata näkymään tulevaisuuden kehitystarpeille sekä saadaan palautetta tietohallinnon
palveluista. Lokakuussa 2018 tietohallintopäivän
pääteemoina olivat uudistetun tietohallintostrategian väliarviointi, palvelukehitysmallin jalkauttaminen sekä tekoälyn ja analytiikan nykytilanne
ja hyödyntäminen meillä ja muualla.
Edellisellä toimintavuonna suoritimme laajan
ICT-palveluiden uudistuksen, jonka tarkoitus oli
varmistaa keskeisten palveluiden laadukas ja
kustannustehokas tuottaminen. Toimintavuoden
aikana varmistimme käyttöönotettujen palveluiden tuottamisen tavoitteiden mukaisesti. Työasemaympäristö uusittiin suurelta osin, painottaen
liikkuvan työn vaatimuksia laitehankinnassa.
Uudistuksen myötä laitteissa siirryttiin Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Laite- ja sovellusympäristön vakiointi säilyi toimintavuonna
korkealla tasolla. Kriittisiä tietoturvariskejä tai
haavoittuvuuksia ei havaittu. Palvelutuottajan
konesalissa ollut sähkönsyötön häiriö aiheutti
perustietotekniikkapalveluissa katkoksen, jonka
seurauksena sopimuksellinen palvelutaso alittui.
Toimittaja esitti hyväksyttävän häiriöselvityksen ja
korjaavat toimenpiteet.
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Perustietotekniikan määräaikainen sopimus
Elisa Oyj:n Oy:n kanssa allekirjoitettiin 7.4.2017.
Sopimus sisältää palvelusopimukset loppukäyttäjä- ja kapasiteettipalveluista sekä yritysverkon
toimittamisen ja ylläpidon sopimusjakson aikana.
Loppukäyttäjä- ja kapasiteettipalveluiden sopimusjakso on 36kk (määräaikainen), sisältäen
option 12kk jatkokaudesta. Irtisanomisaika
määräaikaisen sopimuskauden jälkeen on 3kk.
Yritysverkon sopimusjakso on 36kk (määräaikainen), ja sen jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 2kk irtisanomisajalla.
Viestintäratkaisun palvelusopimus allekirjoitettiin
Elisa Oyj:n kanssa 16.6.2017. Palvelusopimus
sisältää Elisa Ring mobiilivaihteen, matkapuhelimien yritysliittymät ja laajakaistapalvelut,
asiakaspalvelusarjat, puhelunvälityksen sekä
integraatiopalvelut. Sopimus on voimassa
määräaikaisena 24kk (määräaikainen), päättyen
16.6.2019.
EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäkauden päättyessä ja asetuksen voimaan astuessa 25.5.2018
MTK-ryhmässä suoritettiin asetuksen vaatimat toimenpiteet. Yksityisyydensuoja on MTK-ryhmälle
ensiarvoisen tärkeää ja se on sitoutunut suojaamaan jäseniensä, asiakkaidensa, henkilöstönsä
sekä vapaaehtois- ja luottamustehtävissä toimivien henkilötietoja toiminnassaan. Työtä on tehty
pitkäjänteisesti jo ennen tietosuoja-asetuksen
voimaantuloa. Tietosuoja-asetuksen myötä
toimintatavat ja ohjeet sekä rekisterinpitäjän
velvoitteet arviointiin ja uudistettiin yhteistyössä
ulkoisen asiantuntijan kanssa, Iconics Consulting
Oy. Keskeisiä toimenpiteitä olivat rekisteriselosteen uudistaminen, tietojenkäsittelysopimukset
ja malliasiakirjat, henkilöstön koulutukset sekä
salatun sähköpostin käyttöönotto.

“Keskeisiä toimenpiteitä olivat
rekisteriselosteen uudistaminen,
tietojenkäsittelysopimukset ja
malliasiakirjat, henkilöstön koulutukset sekä salatun sähköpostin
käyttöönotto.”
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TALOUSTIETOJA
Konsernin toiminta
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
ry konsernin konsernitilinpäätökseen on vuonna
2018 tytäryhtiöinä sisällytetty Viestilehdet Oy:n
(99,98 %) ja Maanomistajien Arviointikeskus
Oy:n (72,32 %) ohella Lehtirahasto Oy (100 %)
ja Maalaisten Talo Oy (66,04 %) sekä tilikauden
aikana Viestilehdet Oy:ltä MTK ry:n omistukseen
siirtynyt LähiPro Oy (100 %). Osakkuusyhtiöinä
konsernitilinpäätökseen on sisällytetty PellervoInstituutti Oy (50,0 %), Maahenki Oy (27,72
%), Metsänhoitoyhdistysten Palve-lu MHYP Oy
(25,32 %) ja Myyntimestarit Oy (31,62 %). Konsernin tilikauden tulos oli -0,8 milj. euroa tappiollinen (+10,9 milj. euroa vuonna 2017). Tilikauden
ylijäämä verojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen oli
-1,9 milj. euroa tappiollinen (+9,7 milj. euroa).
MTK:n yleisenä omistajapolitiikkana on, että MTK
edellyttää aina omistuksiltaan pitkällä aikavälillä
yleisten liiketoiminnallisten periaatteiden mukaista tuottoa, ei vain mahdollista toiminnallista
lisäarvoa.

Keskusliiton toiminta ja talous vuonna 2018

Edunvalvonnan kulut olivat -12,052 M€ nousten
+0,286 milj. euroa eli +2,4 %. Henkilöstökulut
muo-dostivat merkittävimmän osan eli 58 % kaikista edunvalvonnan kuluista (61 % v. 2017). Henkilöstöku-lut laskivat -0,128 milj. eurolla eli -1,8
%. Kehityskulut kasvoivat selvästi ollen -0,318
milj. euroa. Kes-kusliitto on viime vuosina tehnyt
merkittäviä taloudellisia panostuksia uudentyyppiseen markkinavai-kuttamiseen ja myyntikanavien
luontiin maatalous- sekä metsäsektorilla. Edunvalvonnan tuotot ovat erilaisia edunvalvonnan
toteuttamiseen tai yhteistyösopimuksiin liittyviä
veloituksia, joiden kokonais-määrä oli 1,187 milj.
euroa (1,104 milj. euroa).
MTK:n Säätiö myönsi avustuksia järjestökoulutuksen yksittäisiin kursseihin ja koulutuksiin sekä
muu-hun toimintaan 0,360 milj. euroa. Järjestökoulutuksen aktiviteetit säilyivät korkealla tasolla.
Jäsenlehti Mainion kulujäämä kasvoi voimakkaasti ollen -0,166 milj. euroa. Jäsenlehden
vuonna 2012 toteutettu toimintakonseptin muutos
kasvatti sen kulujäämää pysyvästi noin -0,3 milj.
euroa.

Varainhankinta

Varsinaisen toiminnan kulujäämä (ns. kulujäämä
I) kokonaisuutena kasvoi +10,8 % eli +1,511
milj. eu-roa ollen -15,495 milj. euroa (+14,7 %,
-13,985 milj. euroa) ylittäen budjetoidun (-13,640
milj. euroa). Poikkeuksellista kasvua sekä budjetin ylitystä selittävät projektikuluissa näkyvä
huomattava panostus Berliinin Grüne Woche
2019 -messuille (-1,1 milj. euroa), josta päätettiin keväällä 2018 ja panostus MTK:n toimitilojen
uudistukseen (-2,0 milj. euroa). Tämän johdosta
projektitoiminnan kulujäämä kasvoi poikkeuksellisesti -2,068 milj. eurosta -3,262 milj. euroon.
Jatkuvien toimintojen kulukehitys oli hyvin hallinnassa. Edunvalvonnan kulujäämä kasvoi +1,9
% eli +0,204 M€ -10,865 milj. euroon (-1,0 %,
-10,662 milj. euroa). Nousu johtui MTK-liittojen
EU-avustajavakuutukseen liittyneestä ylimääräisestä vakuutusmaksusta, jonka maksamiseen
keskusliitto poikkeuksellisesti osallistui. Ilman tätä
maksua edunvalvonnan kulujäämä olisi säilynyt
v. 2017 tasolla.

Varainhankinnan tuotot vuonna 2018 olivat
+4,113 milj. euroa (+4,023 milj. euroa) kasvaen
+2,2 %. Jä-senmaksuilla kyettiin kattamaan 22
% (23 %) varsinaisen toiminnan kuluista. Jäsenmaksutuotot kas-voivat +0,078 milj. euroa ollen
3,959 milj. euroa. Varainhankinnan kuluiksi kirjattiin -0,036 milj. euroa korvauksia maataloustuottajain yhdistysten järjestämistä koululaistapahtumista. MTK:n Säätiö myönsi 0,040 milj. euron
avustuksen näihin tapahtumiin.
Varainhankinnan jälkeen sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettavaksi kulujäämäksi (ns. kulujäämä II) muodostui -11,378 milj. euroa (-10,341
milj. euroa). Se kasvoi +10,0 % (+1,038 milj.
euroa) ja oli bud-jetoitua (-9,527 milj. euroa)
merkittävästi suurempi johtuen edellä mainituista
panostuksista Berliinin Grüne Woche 2019 -messuille ja MTK:n toimitilojen uudistukseen.
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Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettava osuus
keskusliiton kuluista oli 64 % (63 %). Sijoitus- ja
rahoi-tustoiminnan tuottojäämä ilman kauppavoittoja / tappiota ja sijoitusomaisuuden arvonalennusten / pa-lautusten muutoksia oli +9,9 milj.
euroa (+11,2 milj. euroa). Kokonaisuutena juoksevalla sijoitustoimin-nalla ei kyetty kattamaan
varsinaisen toiminnan kulujäämää varainhankinnan jälkeen, mikä on pitkällä aikavälillä välttämätöntä keskusliiton kestävän rahoituspohjan
varmistamiseksi.
Tulokseen kirjattava kauppavoittojen ja sijoitustappioiden nettomäärä vuonna 2018 laski
edellisvuo-desta ollen +7,0 milj. euroa (+8,9 milj.
euroa). Taso oli hyvä huomioiden loppuvuoden
2018 poikkeuk-sellisen voimakas sijoitusmarkkinoiden korjausliike. Osana MTK:n sijoitusohjesäännön ja sijoitusperi-aatteiden uudistamista
MTK:n johtokunta päätti käynnistää vuonna 2017
pitkään omistettujen tiettyjen kotimaisten osakkeiden vähentämisohjelman, joka on edelleen
käynnissä. Tästä johtuen MTK jatkoi ti-likauden
aikana sen pitkään omistamien Metsä Boardin
osakkeiden vähentämisohjelman toteuttamis-ta,
mikä tuotti 2,7 milj. euron kauppavoiton.
Arvonalennuksia ja arvonalennusten palautuksia
kirjattiin nettomääräisesti -6,9 milj. euroa (-0,1
milj. eu-roa). Arvonalennuksia oli 31.12.2018
taseessa -8,5 milj. euroa (-1,6 milj. euroa), josta
-7,8 milj. euroa oli osakesijoituksista. Arvonalennukset kirjataan välittömästi tilinpäätökseen yksittäisen sijoituksen markkina-arvon alittaessa sen
hankinta-arvon. Arvonalennuksia voi palautua
tuloslaskelmaan sijoitus-markkinoiden toipuessa.
HKScanin osakkeiden arvonalennus taseessa
kasvoi tilikauden aikana -1,1 milj. eurosta -2,5
milj. euroon. Mikäli markkinat taittuisivat laskuun
pitkäkestoisemmin, jouduttaisiin alaskirjauksia
kirjaamaan eri omaisuuslajeissa tulosvaikutteisesti erittäin merkittävästi lisää.
Sijoitusvarallisuuden tuotto painui loppuvuoden 2018 voimakkaan korjausliikkeen osalta
merkittävästi negatiiviseksi. MTK sai positiivista
tuottoa vain valtionlainoista ja vaihtoehtoisista
sijoituksista. Vuonna 2015 käynnistynyttä, MTK:n
sijoitussalkun strategisen allokaation muokkaamista jatkettiin laskemalla osakkeiden ja
pitkien korkosijoitusten painoa lisäten hallitusti
vaihtoehtoisten sijoitusten painoa. Muokkaus
jatkuu vuonna 2019.

Korkokulut Maataloustuottajain eläkesäätiölle olivat 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Eläkesäätiön
takaisinlainan pääoma säilyi ennallaan 5,1 milj.
eurossa. Eläkesäätiön vakavaraisuusasema
säilyi hyvä-nä, vaikka sijoitustoiminnan tulos oli
negatiivinen. Liittotilille sijoitetuista pääomista
maksetut korot alenivat, koska liittotilin pääoma
laski vuoden 2017 lopun 13,1 milj. eurosta 11,3
milj. euroon. Osa MTK-liitoista on siirtänyt varoja
liittotililtä MTK:n neuvottelemaan Evlin hoitamaan
varainhoitoratkai-suun, jonka pitkän aikavälin tuotto-odotus on sen riskiprofiilista johtuen selvästi
liittotiliä parempi. Vuonna 2018 varainhoitoratkaisun tuotto oli negatiivinen johtuen vaikeasta
loppuvuodesta 2018.
Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudelta,
yhteensä 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa), on
laskettu tasa-poistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella.

“Vuonna 2015 käynnistynyttä, MTK:n
sijoitussalkun strategisen allokaation
muokkaamista jatkettiin laskemalla
osakkeiden ja pitkien korkosijoitusten
painoa lisäten hallitusti vaihtoehtoisten
sijoitusten painoa. Muokkaus jatkuu
vuonna 2019.”

Tilikauden tulos, tilinpäätössiirrot ja
rahastomuutokset
MTK:n tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on
-1 372 978 euroa alijäämäinen. Tulosta arvioitaessa on syytä huomioida, että MTK:n tilinpäätöksen tulee vuosittain näyttää merkittävää
useiden miljoonien eurojen suuruista ylijäämää,
jotta sijoitusvarallisuuden reaaliarvo ja siten keskusliiton kyky rahoittaa edunvalvontaa kestävästi
kyetään säilyttämään myös tulevaisuudessa.
Pitkällä aikavälillä arvioituna vv. 2008-2018 keskusliiton tulos on mahdollistanut sijoitusomaisuuden reaaliarvon ja siten edunval-vontakyvyn
säilyttämisen, mutta reaalisesti ylimääräisiä
puskureita ei ole syntynyt, vaikka takana on pitkään noussut sijoitusmarkkina.
Sijoitusomaisuuden arvon puolustamiseksi
merkittävät allokaatiomuutokset ovat mahdollisia, mikä osaltaan näkyy eri vuosien tilikauden
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tuloksessa. Keskusliiton kestävän rahoituspohjan
näkökulmasta olennaista on se, pystytäänkö
varsinaisen toiminnan kulujäämä varainhankinnan jälkeen kattamaan ns. juoksevan sijoitustoiminnan tuotoilla ilman kauppavoittoja ja tappioita sekä arvonalennuksia ja arvon-palautuksia.
Merkittävien kauppavoittojen ja mahdollisten
arvonpalautusten/alennusten avulla keskus-liitto
säilyttää pitkällä aikavälillä sijoitusomaisuuden
reaaliarvon ja siten kyvyn rahoittaa edunvalvontaa kestävällä tavalla.
Tilinpäätössiirtojen ja sidottujen rahastojen muutosten jälkeen tilikauden alijäämä on -1 372 978
euroa. Taseen omassa pääomassa on edellisten
vuosien tuloksesta ylijäämää 57 791 131 euroa.
MTK:n joh-tokunta ei esitä MTK:n valtuuskunnalle rahastosiirtoja.
MTK:n taseen loppusumma laski 198,2 milj.
eurosta 195,1 milj. euroon vuonna 2018. Oman
pääoman tasearvo laski -1,3 milj. euroa ja vieraan pääoman -1,8 milj. euroa. Sijoitusomaisuuden tasearvo laski tehtyjen arvonalennusten
johdosta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja
näkymät vuodelle 2019
Vuoden 2019 budjetissa varsinaisen toiminnan
kulujäämä pienenee -5,4 % eli -0,838 milj. euroa
vuo-teen 2018 nähden. Edunvalvonnan kulujäämän odotetaan nousevan +2,7 % eli +0,289
milj. euroa hen-kilöstökulujen kasvun ja tuottojen
laskun johdosta.
Varainhankinnan tuottojen odotetaan nousevan
toista kertaa viiteen vuoteen, koska jäsenmaksut
kes-kusliitolle nousevat MTK:n valtuuskunnan
päätöksen mukaisesti +2 % vuosittain vuosina
2018 - 2022. Varainhankinnan tuotot kasvavat
+2,0 % eli +0,080 milj. euroa 4,193 milj. euroon.
Varsinaisen toimin-nan kulujäämän varainhankinnan jälkeen odotetaan siten pienenevän -11,7 %
eli -0,907 milj. euroa -10,504 milj. euroon.
Vuoden 2019 budjetti on varainhankinnan ja
sijoitustoiminnan jälkeen ennen kauppavoittoja
-4,720 milj. euroa, eli selvästi aiempaa enemmän
alijäämäinen. Se johtuu poikkeuksellisen mittavista panostuksis-ta Grüne Woche 2019 -kuluttajatapahtumaan Berliinissä ja Maalaistentalon
sekä Brysselin toimistojen peruskorjauksista.
Säännöllisten palkka- ja toimintamenojen jatkuva,

pitkäaikainen rahoittaminen kauppavoitoilla on
poikkeuksellinen menettelytapa, koska kauppavoittojen syntymisen edellytyksiin MTK:lla on
käytännössä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa.
Keskusliitossa uusiin edunvalvontahaas-teisiin
vastataan jatkossa kokonaishenkilöstömäärää
lisäämättä tekemällä muuttuvista edunvalvontaja jäsenpalvelutarpeista johtuvien osaamistarpeiden muutosten edellyttämiä järjestelyjä.
Lähivuodet keskusliiton tavoitteena on jatkaa
kokonaishenkilöstöraamin alentamisohjelmaa.
Varainhoidon osalta vuosi 2018 päättyi poikkeuksellisen voimakkaaseen markkinakorjaukseen. Vuosi 2019 on käynnistynyt varovaisen
myönteisissä tunnelmissa sijoitusmarkkinoiden
palautuessa. Toisaal-ta maailmantalouden
eteenpäin katsova kasvunäkymä on hidastunut
globaalisti voimakkaasti vuoden takaisesta. Myös
USA:ssa kasvu on viime aikoina hidastunut ainakin tilapäisesti. Samaan aikaan suh-dannekierto
on jo hyvin kypsässä vaiheessa, joskaan tämä
ei välttämättä tarkoita sitä, että taantuma olisi jo
hyvin lähellä. USA:n keskuspankki on kuitenkin
toistaiseksi pysäyttänyt ohjauskorkonsa nos-tot.
EKP ei ole päässyt nostamaan ohjauskorkoaan
kertaakaan, mikä on taantuman toteutuessa
huo-no asia. Epävarmuutta ylläpitävät mm.
USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut, Kiinan
talouskasvu, brexit ja useiden valtioiden poliittiset
epävarmuudet.
Olennaista on huomioida se, että pidemmällä
aikavälillä useiden merkittävien talouksien potentiaalinen talouskasvu on jäämässä pysyvämmin
aiemmin totuttua alemmaksi. Eri tahot odottavat
seuraavan 10 vuoden eri omaisuuslajien tuottoodotuksen jäävän selvästi totuttua matalammaksi, mikä on myös iso haaste keskusliiton
toiminnan rahoitukselle. Keskusliitto on asteittain alentanut osakkeiden ja erityi-sesti pitkien
korkojen painoa sijoitusomaisuudessaan siirtäen
varoja vaihtoehtoisiin sijoituksiin, joiden määrä
tulee edelleen kasvamaan.
Keskusliiton edunvalvontatoimintojen rahoituksen näkökulmasta riskit voidaan karkeasti jakaa
neljään osa-alueeseen: varsinaisen toiminnan
tuotot, varsinaisen toiminnan kulut, varainhankinta ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan kyky kattaa
varainhankinnan jälkeistä kulujäämää. Riskien
hallinnan keinojen tulee olla tarkoituksenmukaisia laadultaan ja mitoitukseltaan. MTK toteutti
riskinanalyysin ja riskienhallinnan kehittämiseen
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liittyvän projektin yhteistyössä KPMG Oy Ab:n
kanssa loppuvuonna 2011, minkä poh-jalta MTK
jatkoi työtä riskienhallinnan prosessien sekä
riskienhallinnan sisällön kehittämisellä vuonna
2012.
Varsinaisen toiminnan tuotot ja varainhankinta
sekä niiden riskit liittyvät merkittäviltä osiltaan
jäsen-pohjan vahvuuteen, edunvalvonta- ja
jäsenpalvelujen tuottamiseen ja avainhenkilöriskeihin, jolloin ne ovat erityisesti riippuvaisia
mm. kyseisten palvelujen laadusta sekä organisaatiomallin kyvystä tukea edunvalvontatyön
toteuttamista. Vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä.
Edunvalvonta- ja jäsenpalvelutoimintojen rahoituksen näkökulmasta kaikkein merkittävimmän
riskin muodostaa sijoitus- ja rahoitustoiminnan
kyky kattaa näitä kuluja. Keskusliiton riippuvuus sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista on
muodostunut poikkeuksellisen suureksi. Jäsenmaksutuloilla tulisi kyetä rahoittamaan nykyistä merkittävämpi osa varsinaisen toiminnan
kuluista. Keskusliiton strategia lähtee siitä, että
varallisuutta on hoidettava siten, että keskusliitto
kykenee selviytymään edunvalvontatilan-teista
vaarantamatta tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia. Sijoitusvarallisuuden reaaliarvon ja siten
nykyisenlaajuisen edunvalvonnan säilyttämiseksi
keskusliiton ylijäämän tulee olla vuosittain merkittä-västi positiivinen pitkällä aikavälillä huomioiden
myös merkittävästi alijäämäiset jaksot.
Keskusliiton edunvalvontaa ei tule rakentaa liian
osakepainotteisen tai muutoin korkeita riskejä
sisäl-tävän sijoitustoiminnan varaan, koska
esimerkiksi vuosi 2008 on osoittanut todeksi sen,
että hyvin vähäisinäkin pidetyt riskit voivat toteutua täysimääräisesti. Erilaisten ns. häntäriskien
todennäköisyys on pieni, mutta niiden osittainenkin toteutuminen voi aiheuttaa laajakantoisia ongelmia keskusliiton ra-hoitukselle. Sijoitusmarkkinoiden merkittävissä, säännöllisesti toistuvissa
normaaleissa korjausliik-keissä osakkeiden arvo
laskee yleensä 25 - 50 % ja korkosijoitusten arvot
laskevat tuntuvasti, mikä toteutuessaan johtaisi
keskusliiton sijoitusomaisuuden arvon laskuun
30 - 70 milj. eurolla. Tämä joh-taisi mittaviin sekä
sijoitusomaisuuden tulosvaikutteisiin alaskirjauksiin että sijoitustappioihin.

Keskusliiton varsinaisen toiminnan kulutasoon
on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota. Keskusliiton
varsi-naisen toiminnan kulujäämän kehitys on
sidottu järjestön rahoituksen tuottonäkymiin
jäsenmaksujen ja muun varainhankinnan sekä
varainhoidon osalta. Tavoitteena on säilyttää
varainhankinnan jälkeisen kulujäämän pitkän
aikavälin kasvu enintään noin +3 % vuodessa.
Varsinaisen toiminnan kulujäämä va-rainhankinnan jälkeen on kasvanut liian voimakkaasti vuosina 2011 - 2016 kasvun ollessa +5 % vuo-dessa.
Taustalla on koko ajan kasvanut henkilöstömäärä
sekä kasvaneet panostukset useisiin eri ku-lueriin. Edunvalvontapalvelujen toteuttamismalleja
sekä keinoja on arvioitava ennakkoluulottomasti,
koska järjestöön kohdistuu uusia odotuksia, jotka
edellyttävät uudenlaista osaamista ja vastaavasti
kaikelle aiemmalle osaamiselle ei ole tarvetta
tai siitä on luovuttava uusiin haasteisiin vastaamiseksi.
Koko järjestön toiminnan rahoitusta arvioi vuoden
2012 aikana erillinen työryhmä, joka jätti loppuraporttinsa MTK:n valtuuskunnan syyskokoukselle
2012. Työryhmä teki esitykset koko järjestön
talou-den hallinnan ja seurannan kehittämiseksi. Työtä on tämän jälkeen jatkanut pysyvä
taloustyöryhmä. MTK:n valtuuskunnan syyskokous 2014 ja syyskokous 2015 käsittelivät periaatteita liittojen ja yhteisö-jäsenten jäsenmaksuiksi
kaudelle 2016 – 2018. Vuoden 2016 osalta jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan ja vuosien
2017-2018 jäsenmaksuohjelman periaatteiden
valmistelua päätettiin jatkaa MTK:n pysyvässä
taloustyöryhmässä. Kevätvaltuuskunnassa 2016
hyväksyttiin vuosille 2017 – 2022 uusi jä-senmaksumalli, jossa jäsenmaksut vuonna 2017 säilyvät
ennallaan ja tämän jälkeen nousevat vuosit-tain
kahdella prosentilla. Jäsenmaksujen kasvun
mahdollinen pysähtyminen pakottaisi keskusliiton
leikkaamaan toimintansa kustannuksia. Tämän
johdosta MTK:n johtokunta on käynnistänyt
yhteis-työssä MTK-liittojen ja metsänomistajaorganisaation kanssa ns. MTK uudelle vuosisadalle
järjestöre-monttiuudistuksen, jonka tavoitteena
on mm. arvioida kuinka paikallinen sekä alueellinen toiminta tulisi järjestää tulevaisuudessa ja
miten tätä kautta varmistetaan järjestön taloudelliset toimintaedellytykset. Samalla MTK:n jäsenmaksujen määräytymisperusteisiin tehdään laaja,
järjestön kaikki tasot kattava uudistus.
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MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITON SÄÄTIÖ
Maanviljelijä Heikki Jalli Koski TL(2014-)
Maanviljelijä Seppo Paavola Kaustinen(2007-)
Maanviljelijä Marko Repo Simo(2011-)
Maanviljelijä Markku Pärssinen Sastamala(2011-)
Maanviljelijä Mikko Heikkinen Lapinlahti(2008-)
Maanviljelijä Antti Tuukkanen Kyyjärvi(2016-)
Maanviljelijä Pentti Keränen Paltamo(2013-)
Maanviljelijä Kallepekka Toivonen Nurmijärvi(2017-)
Toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi Lapua(2010-)
Hallintoneuvosto piti 92. toimintavuoden kokouksen Kettulassa 27. päi-vänä kesäkuuta.
Hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja agronomi Esa Härmälä (2017-).
Varapuheenjohtaja MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila (2009-)
Toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki (2010-)
Maanviljelijä Jouni Mäkisalo (2017-).
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Aki Kaivola on
osallistunut hallituksen kokouksiin
Hallitus piti kuusi kokousta, joista sähköpostikokouksia oli kaksi.
Hallitusten jäsenten kokousten läsnäoloprosentti
on täydet 100 %.

Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti
niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on
omikseen tunnustanut ja joiden tarkoituksena on
edistää maa- ja metsätalouden kehitystä sekä
valvoa maanviljelijöiden, metsänomistajien ja
maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.
Säätiö on tarkoituksensa toteuttamiseksi tukenut
MTK:n järjestökoulutusta.
Säätiö tukee Aalto yliopiston puurakentamisen
professuuria.
Lisäksi säätiö on tukenut useilla eri avustuksilla
sekä Aalto yliopiston ja säätiön yhteisellä tryffelikokeella Kettulassa maaseudun elinvoimaisuuden edistämistä.
Metsätalouden tutkimusta on tuettu mm. hoitamalla ja ylläpitämällä Luken metsikkökoealoja
Kettulassa.

Tilitarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2018 hallintoa ja tilejä valittiin Petter Lindeman(KHT) ja
varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers
Oy tilintarkastusyhteisö.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Reino
Parkko ja jäseninä Seppo Paavola, Mikko Heikkinen ja Markku Pärssinen.

Hallinto ja henkilöstö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton
säätiön asioita hoitaa sääntöjen mukaan hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston jäsenet
valitsee Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n valtuuskunta maataloustuottajain
liittojen esityksestä. MTK:n säätiö ei kuulu MTK
ry:n konserniin.

Säätiön asiamies metsätalousinsinööri Timo
Rytkönen (2003-). Säätiön kiinteistöjen hoitaja.
Hallintoneuvoston ja hallituksen sihteeri.
Emäntä Erja Rytkönen (2003-).
Palveluvastaava Nina Palmroos-Tuominen
(2003-).
Palveluvastaava Ritva Palmroos (2010-).
Palveluvastaava Lotta Tuominen (2017-)
Metsänhoitotöitä ovat tehneet metsänhoitoyhdistysten ja Metsä Groupin metsurit.
Säätiön lähipiiriin kuuluu säätiölainmukaiset henkilöt ja yhteisöt.
MTK:lle on myönnetty avustuksia yhteensä 470
000,00 euroa.

Hallintoneuvoston kokoonpano:
Puheenjohtaja, maanviljelijä Aki Kaivola
Lammi(2006-pj.13.6.2013-)
Varapuheenjohtaja, maanviljelijä Reino Parkko
Kouvola(2012-)
Maanviljelijä Matti Korhonen Rantasalmi(1993-)
Maanviljelijä Jouni Paunonen Juva(2018-)
Maanviljelijä Jari Ahlholm Kärsämäki(2016-)
Toiminnanjohtaja Visa Merikoski Tampere(2013-)
Maanviljelijä Risto Sairanen Luumäki(2011-)
Maanviljelijä Osmo Koponen Liperi(2018-)
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Säätiön hallitukselle ja hallintoneuvostolle on
maksettu palkkioita 16 596,00 euroa. Asiamiehelle ja hänen lähipiirilleen on maksettu 102
504,30 euroa. Kaikkiaan lähipiirille on maksettu
palkkoja ja palkkioita yhtyeensä 119 100,30
euroa.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen hanke ”Päijät-Hämeen nuoret met-sät kasvuun ja hoitorästit
kuriin” 5 000,00 €.
Mäkinen Riitta. Julkaisutuki maaherra, maanviljelysneuvos Sigurd Matts-sonin elämänkerralle. 5 000,00 €.

Talous

Säätiö on sitoutunut seuraavana viitenä vuotena yhteensä 166 000,00 eu-ron avustuksiin ja
tukiin.

Säätiön hallitus on päättänyt, että säätiön sijoitusvarallisuus keskitetään metsäomaisuuteen, jota
hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Tilinpäätöshetkellä säätiön puuvaranto
on noin 870.000 m3 ja metsäpinta-ala n. 6 800
ha. Lisäksi säätiö omistaa Suomen Metsäsijoitus
Oy:stä neljänneksen.

Toiminta
Säätiön toiminnassa on sen omistuksessa olevien metsätilojen hoidolla ja käytöllä ollut edelleen
keskeinen asema.

Metsäomaisuuden, likvidien arvopaperisijoitusten ja normaalien kassavarojen ohella säätiöllä
on hieman muita sijoituksia. Säätiötä uhkaavia
merkittäviä riskejä ei ole näköpiirissä.

Vuoden aikana hakattiin säätiön omistamista
metsistä puuta 40 071 m3.
MTK:n koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa Kettulassa kävi vuoden aikana noin 850 osallistujaa.

Avustukset
Säätiö on myöntänyt tilikaudella uusia avustuksia yhteensä 597 000,00 eurolla. Tilikaudella on
maksettu sekä kuluneella tilikaudella että aiemmilla tilikausilla myönnettyjä avustuksia yhteensä
683 233,74 euroa.
Avustuksia myönnettiin seuraavasti:
MTK ry 430 000,00 €
MTK:n yhdistysten järjestämät koululaisten ja
päiväkotilasten maatalou-teen/maaseutuun/
kotimaiseen ruoantuotantoon tutustumisvierailut
vuonna 2018 40 000,00 €.

“Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti niitä laaja-alaisia pyrkimyksiä, jotka
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusli-

e2 ajatuspajan hankkeelle ”Tuntematon ruokajärjestelmä”
40 000,00€.

itto MTK ry on omikseen tunnustanut ja
joiden tarkoituksena on edistää maa- ja
metsätalouden kehitystä sekä valvoa

Elävä Itämeri säätiö sr. Sadan hiilitilan maanäytteiden analysointi osana Carbon Action – hiilipilottia 20 000,00 €.

maanviljelijöiden, metsänomistajien ja
maaseutuyrittäjien taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia.“

Maahengen Yläkoulun oppikirjahanke-Kestävä
ruoantuotanto
16 000,00 €.
MTK-Varsinais-Suomi ry:n Jos lehmät puhuisivat
9 000,00 €.
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n Uudistuva
metsäyrittäjä
6 000,00 €.
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MTK:N TYTÄR- JA
OSAKKUUSYHTIÖT
Pellervo-Instituutti Oy
PI-johtamiskoululla vaiherikas vuosi
Pellervo-Instituutti Oy:n/PI-johtamiskoulun toiminnan volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla ja
tulos oli voitollinen. Tarjontaan ja toimintatapoihin
liittyvät suurimmat muutokset olivat:
•

uuden VaikuttajaValmennus -ohjelman
pilottikurssi onnistui hyvin; kurssi on
kestoltaan 2 + 2 pv ja tarjoaa erinomaista
innostus-, ymmärrys- ja osaamisvoimaa
jäsenpohjaisten organisaatioiden hallin
non eri elinten uusille jäsenille.

•

Käynnistettiin oppimistarvekartoitus,
jonka tavoitteena on aiempaa paljon henkilökohtaisempi ja pitemmällä tähtäimellä
kehittymistä tarjoavan oppimispolun rakentaminen luottamushenkilöurallaan eten
eville hallinnon jäsenille.

•

uuden International (Coop) Leader -ohjelman pilottikurssi, 3 pv toteutui hyvillä palautteilla tammikuussa 2018.

HLJ 23 starttasi
Luottamusjohdon koulutusohjelman HLJ 23 aloitti
11 osallistujaa. Pääosa osallistujista edustaa
tuottajaosuuskuntien hallintoa. HLJ 22 -kurssin
ryhmä toteutti opintomatkan Itävallan Wieniin ja
sen ympäristöön.

Johto
Toimitusjohtaja, Jukka Suvitie
Hallituksen pj.Heikki Laurinen
Hallituksen vara-pj.Sami Karhu
Hallituksen muut jäsenet:
Reijo Flink, Toimitusjohtaja, Juha Jumppanen,
Johtaja, Marko Puhto

“Pellervo-Instituutti Oy:n/
PI-johtamiskoulun toiminnan
volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla ja tulos oli voitollinen”

Maanomistajien Arviointikeskus Oy

HLJ-Akatemia 2018 keräsi paljon osallistujia ja
kiitettävän palautteen
Tammikuussa järjestetty 2-päiväinen HLJ-Akatemia keskittyi kansainvälistymisen haasteisiin
osuuskuntien omistamiselle ja johtamiselle.

MTK:n, MTK-liittojen ja SLC:n omistama lakitoimisto, joka on MTK:n konsernin tytäryhtiö.
Arviointikeskuksen henkilöstömäärä on 7 toimihenkilöä, joka koostuu 3 lakimiehestä, 3 kiinteistöarvioijasta ja hallintopäälliköstä. Toimistot
sijaitsevat Espoon Tapiolassa, Seinäjoella ja
Oulussa. Toiminut vuodesta 1962.

Uusi OSK Lean Master laajentaa tarjontaa uusosuuskunnille
PI-johtamiskoulun yhdessä Osuustoimintakeskus
Pellervon ja koulutusyhtiö MIF Oy:n kanssa
rakentama oppisopimuspohjainen osuuskuntien
johtamisvalmennus käynnistyi ja jatkuu vuoden
2019 loppuun asti.

Olennaiset tapahtumat
Jatkoimme Arviointikeskuksen strategian toteuttamista suuntaamalla markkinointia edelleen erityisesti maa- ja metsätalousyrittäjille.
Syvensimme yhteistyötä omistajien suuntaan
osallistumalla MTK:n, SLC:n ja MTK-liittojen sekä
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metsänhoitoyhdistysten tilaisuuksiin. Tällä tavoin
nivouduimme tiiviimmin MTK:n jäsenille suunnattuihin lakipalveluihin. Suuntasimme maa- ja
metsätalousyrittäjille markkinointia osallistumalla
myös alan messuihin ja asiantuntijatilaisuuksiin sekä verkostoitumalla alan eri organisaatioiden kanssa. Palvelujen markkinoinnissa
siirtymisemme sähköiseen markkinointiin jatkui
edelleen. Vuoden aikana aloitimme kotisivujen
kehitysprojektin, jolla jatkoimme yrityskuvan
uudistamista ja palveluiden selkeyttämistä
jäsenistölle. Toimme projektissa esiin maanläheistä otettamme palveluissamme ja toimihenkilöidemme toiminnassa. Tällä tavoin pystyimme
suunnitelman mukaisesti erottumaan muista
lakitoimistoista, juuri maa- ja metsätalousyrittäjille
ja maaseudun muille yrittäjille lakiapua tarjoavana yrityksenä.
Merkittäviä toimeksiantojamme oli mm.:
Arviointipalveluissa
•
Useiden kymmenien maatilojen vakuusarvioinnit pankille (ympäri maata)
•
Kymmenien pientalotonttien sekä useiden kerros- ja rivitalotonttien arviointi
yksityisille ja asunto-osakeyhtiöille maanvuokrasopimuksia varten (Uusimaa)
•
Suuren infektiotaudista kärsivän maatilakokonaisuuden arviointi (VarsinaisSuomi)
•
Arvokkaan lomakiinteistön arviointi
järjestölle (Uusimaa)
•
Kauppakeskuskiinteistön, kylätalon
tontin, useiden liiketonttien ja kirkonkylän
kehityshankkeeseen liittyvien tonttien
arviointi kunnille (Keski-Suomi, VarsinaisSuomi, Etelä-Karjala, Uusimaa)
•
Leirintäalueen ja kylpylän tontin arviointi
yrittäjille (Uusimaa)
•
Suuren teollisuuskiinteistön arviointi yrittäjälle (Pirkanmaa)
•
Aluehintamallien teko (Mäntsälä)
•
Vesihuoltolinjojen arvioinnit (Heinola,
Hollola, Lahti, Sipoo, Mäntsälä, Kurikka,
Seinäjoki, Kauhava, Kauhajoki ja Karvia)
•
Kokkola – Oulu rataparantamisen 7
toimitusta
•
Asuinrakennusoikeuden arviointi ja ison
kerrostalorakennusoikeusmassan arviointi ulkolaisille sijoittajalle (Uusimaa)
•
Useiden arvorakennusten arviointi
halkomistoimituksessa (Uusimaa)
Lakipalveluissa
•

Sopimus- ja urakkariita-asiat, perhe- ja

perintöoikeuteen liittyvät järjestelyt,
mukaan lukien kansainväliset per
intöjärjestelyt, vahingonkorvausasiat,
lunastus- ja haitankorvausasiat maaoikeuksissa, kaavoitus- ja muut maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvät asiat, eläinsuojelurikos- ja muut oikeudenkäynnit.
Tarjosimme MTK:n ja SLC:n jäsenille laki- ja
arviointipalveluita vuoden 2018 aikana 75 toimeksiannossa, joissa keskimääräinen jäsenalennus
oli 200 € laskua kohden. Annetut alennukset
olivat kokonaisuudessaan noin 15.000 €. Annoimme jäsenalennuksia 16 prosenttiin toimeksiannoistamme. Kaikki jäsenille antamamme palvelu
ei sisälly jäsenalennuksen piiriin, joten jäsenten
juttujen määrä on tätä suurempi osuus toimeksiannoista. Olemme lisäksi antaneet jäsenille
maksutonta puhelin- ja sähköpostineuvontaa
jutuissa, joista ei ole mahdollista saada toimeksiantoa mm. asian luonteen tai jäsenen taloudellisen tilanteen vuoksi. Vuonna 2018 kehitetty
kysy maksuttomasti sähköpostilla lyhyt kysymys
– vastaus 2 työpäivän aikana -palvelumme sai
hyvän vastaanoton jäseniltä.
Arviointikeskuksen palvelujen vahvuus syntyy arviointi- ja lakiosaamisen yhdistelmästä.
Palvelujen kysyntä näyttää pitkällä aikavälillä
painottuvan lakimiespalveluihin, arviointeihin ja
projektipalveluihin. Kehitimme sisäisiä prosesseja
ja palvelupaketteja paremmin kohderyhmien
tarpeita vastaaviksi ja niiden kehitystyö jatkuu
edelleen. Olemme edistyneet jälleen hieman
tavoitteessamme olla jäsenten oma ensisijainen
lakitoimisto. Tulosvastuullisena yhtiönä olemme
seuranneet taloutta ja toimihenkilöiden tuloskehitystä aktiivisesti. Markkinointiponnisteluja jatketaan tunnettavuuden parantamiseksi ja yhteistyökuvioiden kehittämiseksi.
Yhtiön johto
Yhtiön hallitukseen kuului 6 jäsentä: Jaakko
Halkilahti, pj., maanviljelijä, Salo, Jari Laukkonen,
vpj., maanviljelijä, Kauhava, Håkan Fagerström,
metsänhoitaja, Inkoo, Urpo Heikkinen, maanviljelijä, Kempele, Heikki Laurinen, talousjohtaja,
Helsinki ja Tuula Dahlman, toiminnanjohtaja, Lappeenranta. Yhtiön toimitusjohtajana toimi varatuomari Helena Ålgars.

Viestilehdet Oy
Yhtiön tila, toiminnan tulos sekä olennaiset
tapahtumat tilikaudella
Viestilehdet Oy:n liiketoiminnan rakenteessa ei
tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2018.
Vakiintuneen liiketoiminnan osalta tilikauden tulos
oli hyvä.
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Vuonna 2018 Viestilehtien liikevaihto oli 29,2 milj.
euroa, missä oli kasvua +76 000 euroa (+0,3%) edelliseen vuoteen verrattuna.

LähiPro Oy:n toimiala on ohjelmistojen suunnittelu
ja valmistus ja sen päätuote on suoramyyntipalvelu
ruokaasuomesta.fi.

Liikevoitto oli 4,7 milj. euroa eli n. 16,2% liikevaihdosta pienentyen -1,3 milj. euroa (-21,9%) edellisvuodesta. Hyvään liiketulokseen vaikutti hyvä
myynnin kehitys ja kulujen hallinta. Liiketoiminnan
kustannukset kasvoivat kokonaisuudessaan +1,39
milj. euroa (+6,0%). Pääkustannuslajeissa yhtiön kulut kasvoivat edellisvuoteen nähden lähinnä painatuskuluissa, ostetuissa kuljetus- ja jakelupalveluissa
sekä myyntikuluissa. Yhtiö panosti kertomusvuonna
erityisesti hankkeeseen sisältömyyntijärjestelmän
uusimiseksi, uusien digipalvelujen tuottamiseksi
sekä asiakastiedon yhtenäistämiseksi ja hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.

Viestilehdet Oy:n kustannus- ja julkaisuohjelmaan
kuuluivat seuraavat lehdet: Maaseudun Tulevaisuus,
Metsänomistaja, Kantri, Suomalainen Maaseutu,
Koneviesti, Aarre ja Kylvösiemen.

Viestilehtien strategian (KAD) mukaisesti tavoiteltiin
kertomusvuonna kasvua pyrkimällä lähemmäs asiakkaita digitalisaatiota hyödyntäen. Monikanavaisen
sisällöntuotannon rinnalle tuotettiin uusia palveluita
ja koko henkilöstön osaamista ja työskentelytapoja kehitettiin vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Painettujen lehtien ja sähköisten
palvelujen kehittämistä jatkettiin suunnitellusti.

Maaseudun Tulevaisuus, Kantri ja Suomalainen Maaseutu
Lehden lukijamäärä oli 306 000 (KMT S17/K18). Maaseudun Tulevaisuus on edelleen Suomen toiseksi
luetuin tilattava päivälehti: ero kolmantena olevaan
Aamulehteen oli 105 000 lukijaa. Lukijamäärän
kehitystä voidaankin pitää erittäin hyvänä verrattuna
sanomalehtien yleiseen kehitykseen viime vuosina.
Samanaikaisesti Maaseudun Tulevaisuus onnistui
kasvattamaan verkkokävijöidensä määrää verkkopalvelussaan ja vakiinnuttamaan sen n. 230 000 eri
viikko-kävijän tasolle. Lehden ja sen verkkopalvelun
jatkuva kehittäminen, kuten sisällön monipuolistaminen ja laajentaminen ovat olleet välttämättömiä
kestävälle ja kannattavalle kasvustrategian toteuttamiselle tavoiteltaessa lehdelle uusia kohderyhmiä.
Maaseudun Tulevaisuus ilmestyi kertomusvuonna
152 kertaa (150). Keskimääräinen sivumäärä oli 21
(21). Lehden liitteistä Suomalainen Maaseutu ilmestyi 12 ja Kantri 11 kertaa.

“Monikanavaisen sisällöntuotannon rinnalle tuotettiin uusia palveluita ja koko henkilöstön osaamista
ja työskentelytapoja kehitettiin
vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.
Toimialalla kannattavuuskehitys jatkui viime vuonna edelleen heikkona, kun sanomalehtien ja
aikakauslehtien levikit jatkoivat laskuaan ja mediamyynti laski sanomalehdissä keskimäärin
-11%
ja aikakauslehdissä -5%. Yleisesti kustannustalojen
liikevaihdot joko alenivat tai pysyivät paikallaan.
Tämän johdosta kustantajat jatkoivat kustannusleikkauksiaan sekä sopeuttivat henkilöstömääräänsä
kannattavuutensa turvaamiseksi.
Viestilehdet Oy:n osakkuusyritys Myyntimestarit Oy
jatkoi toimintaansa kustannusosakeyhtiön levikki- ja
ilmoitusmarkkinoinnin tukitoimintona suoramarkkinointiin ja puhelinmyyntiin erikoistuneena palveluyrityksenä. LähiPro Oy:n koko osakekanta siirtyi
tilikauden aikana Viestilehdet Oy:ltä emoyhteisö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:lle.

Koneviesti
Koneviesti ilmestyi 18 kertaa, joista numero 18 esitteli veteraanitraktoreita. BioEnergia -lehti ilmestyi
Koneviestin liitteenä neljä kertaa. Koneviestin keskimääräinen sivumäärä oli 115 sivua (118). Koneviestin lukijamäärä oli 156 000 lukijaa (KMT S17/K18).
Aarre
Aarre tarjoaa tietoa ja elämyksiä kaikille metsän ja
luonnon aarteita arvostaville suomalaisille. Aarre ilmestyi 11 kertaa vuonna 2018. Aarteen keskimääräinen sivumäärä oli 84 sivua (84). Aarre -lehden lukijamäärä oli 102 000 (KMT S17/K18).
Kylvösiemen
Kylvösiemen ilmestyi neljä kertaa. Lehden painos oli
noin 1 000 kappaletta.
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Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat
Tilinpäätöksen jälkeen Viestilehdet oy on ostanut Freemium Media Oy:n koko osakekannan.
Suomalaisen Freemium Media Oy:n tuotteisiin
kuuluvat mm. yli 1,2 miljoonaan talouteen jaettava Pientalo ja Piha –lehti, Suomela.fi -verkkomedia sekä Suomela.fi -uutiskirje, jotka tavoittavat
yhteensä yli 2,1 miljoonaa suomalaista pientaloasujaa. Yhtiön mediat muodostavat Suomen
suurimman asumisen mediakokonaisuuden ja
tavoittavat laajasti etenkin suomalaiset pientaloasujat sekä mökinomistajat.
Freemium Media on perustettu 2013 ja sen
liikevaihto vuonna 2017 oli 2,3 miljoonaa euroa ja
liiketulos 303 000 euroa. Yhtiöllä on kuusi työntekijää, jotka siirtyvät Viestilehtien palvelukseen
vanhoina työntekijöinä.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Vuonna 2019 tähdätään kannattavan kasvun
jatkamiseen aktiivisilla kehittämistoimilla tiedostaen mediatoimialan murrokseen liittyvät riskit
ja epävarmuustekijät. Yhtiön julkaisutoiminnan
monipuolistumisella pyritään luomaan aiempaa
parempaa vakautta yhtiön tuloskehitykselle. Viestilehdet Oy panostaa vuonna 2019 merkittävästi
sekä investointeihin että kehittämistyöhön.
Viestilehtien liikevaihdon odotetaan edelleen
kasvavan vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018.
Kasvua tavoitellaan Maaseudun Tulevaisuuden
uuden lisälehden MT Metsän avulla, vaikka
painettujen lehtien levikkien pitäminen on edelleen varsin haasteellista. Mediamyynnin odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla lähinnä
Maaseudun Tulevaisuuden kasvavan digimyynnin ansiosta. Ilmoitusmarkkinoiden vaihtelut
voivat kuitenkin olla hyvin voimakkaita ja nopeita,
jonka vuoksi mediamyynnin osuus vähenee ja
sisältömyynnin osuus kasvaa edelleen yhtiön
liikevaihdosta. Myös levikin pitämisen ennakoidaan olevan haasteellista kaikkien yhtiön kustantamien julkaisujen osalta media-alan murroksen
johdosta. Tulevan kehityksen arviointiin tuottojen
osalta liittyy näin ollen merkittävää epävarmuutta
samaan aikaan kun liiketoimintaympäristö muuttuu printtikeskeisestä monikanavaiseksi medialiiketoiminnaksi.
Viestilehdet panostaa vuonna 2019 digiliiketoiminnan kehittämiseen ja asiakkuuksiin.
Yhtiössä kiinnitetään erityistä huomiota strategian
(KAD) toteutumiseen käytännössä. Keskeisenä

osana strategiaa on toimintatapojen uudistaminen entistä asiakaskeskeisemmäksi. Sen vuoksi
ennakoidaan kulujen kasvavan tuottoja enemmän, mutta kuitenkin hyvän kannattavuuden
edelleen säilyttäen.
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä
Pitkällä aikavälillä yhtiön kaikkien julkaisujen
levikkiin liittyy merkittäviä riskejä, koska pääkohderyhmän eli maatilayrittäjien määrä jatkaa
alenemistaan. Tämän vuoksi on tärkeää säilyttää ja edelleen kehittää painettujen julkaisujen
kilpailukykyä ja konsepteja monikanavaisen
julkaisemisen kehittämisen ohella. Tavoitteena
on laajentaa niiden kohderyhmää levikkiin liittyvien riskien pienentämiseksi. Kohderyhmien
laajentamisella tavoitellaan myös sellaisia tilaajia,
lukijoita ja ilmoittajia, jotka eivät vielä aiemmin
ole olleet asiakkaitamme. Lukijamäärien ja
verkkokävijöiden kehitys vaikuttavat erityisesti
mediamyyntiin. Laajalevikkinen ja kohderyhmänsä monikanavaisesti tavoittava media palvelee
parhaiten mainostajia kokonaisvaltaisesti. Uusia
kohderyhmiä on tavoiteltava kuitenkaan unohtamatta pitkäaikaista, uskollista tilaajakuntaa.
Liiketoiminnan sähköistyminen ja ansaintamallien muuttuminen ovat isoja haasteita yhtiön
tulevaisuuden näkökulmasta. Toistaiseksi toimialalla on vain vähän esimerkkejä kannattavista
sähköisistä palveluista samaan aikaan kun
perinteisen liiketoiminnan kannattavuus uhkaa
heiketä pysyvästi. Viestilehdillä on erikoislehtien
kustantajana kuitenkin toimialaa selvästi paremmat mahdollisuudet säilyttää maltillinen kannattavuustaso myös jatkossa.
Jakelukulujen voimakas nousu on erittäin iso riski
koko toimialalle, mutta erityisesti Viestilehdille,
koska kustannettavien lehtien levikit painottuvat
haja-asutusalueille. Toimiva ja kustannuksiltaan
kohtuuhintainen jakeluverkosto on osa suomalaista perusinfrastruktuuria, jota ei tule murentaa
vääräntyyppisellä valtion omistajapolitiikalla.
Tietohallinto ja siihen liittyvät kysymykset voivat
aiheuttaa merkittäviä riskejä yhtiön toiminnalle.
Riskien merkitys korostuu järjestelmiä uusittaessa sekä kehitettäessä sähköistä liiketoimintaa,
jossa mm. eri järjestelmien keskinäinen yhteensopivuus sekä esimiesten kyky uudistaa toimintaprosesseja on ratkaisevan tärkeää.
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Henkilöstö
Henkilöstön keskimääräinen määrä tilikaudella
2019 oli 105 henkilöä (103). Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä, tulospalkkiot mukaan
lukien, oli 6,3 milj. euroa (6,1 milj. euroa).
Ympäristöasiat
Yhtiö ottaa omassa toiminnassa huomioon
ympäristökysymykset ja niitä koskevat, voimassa
olevat säännökset. Omaan toimintaan ei sisälly
merkittäviä ympäristöriskejä sen luonteesta
johtuen. Kustannusosakeyhtiön julkaisut painetaan PEFC-sertifioidulle kotimaiselle paperille.
Yhtiön käyttämille painotaloille on myönnetty
ympäristösertifikaatti, joka varmentaa, että painon ympäristöjärjestelmä täyttää SFS-EN ISO
14001 standardin vaatimukset..

“Yhtiö ottaa omassa toiminnassa
huomioon ympäristökysymykset ja
niitä koskevat, voimassa olevat
säännökset. “
Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
Hallintoneuvoston jäseninä ovat toimineet
1.1.–31.12:
Mauno Ylinen, Markus Eerola, Pertti Hakanen,
Jaakko Halkilahti, Eero Isomaa, Aki Kaivola, Katja
Lamminen (henkilöstön edustaja), Tommi Lunttila
(ajalla 1.1.-18.4.2018), Kati Partanen, Antti Sahi,
Jenna Rantanen, Mikko Tiirola, Hannu Toivonen
(henkilöstön edustaja) ja Eerikki Viljanen (ajalla
19.4.-31.12.2018). Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Mauno Ylinen.
Viestilehdet Oy:n hallintoneuvoston valitsemina
hallituksen jäseninä ovat toimineet 1.1.–31.12:
Juha Marttila, Heikki Laurinen, Anu Nissinen ja
Harri Saukkomaa.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 1.1.–
31.12. Juha Marttila. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Petter Lindeman ja KHT Jaana Salmi
KHT Marko Saxellin ilmoitettua olevansa estynyt
toimimaan tilintarkastajana.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.–31.12
Tero-Pekka Hämäläinen. Yhtiön kustantamien
lehtien päätoimittajina ovat toimineet Maaseudun
Tulevaisuudessa, Kantrissa ja Suomalaisessa
Maaseudussa 1.1.–31.12 Jouni Kemppainen,
Koneviestissä Uolevi Oristo, Aarteessa Mari
Ikonen ja Kylvösiemenessä Tuure Kiviranta.
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MTK:N ANTAMIA LAUSUNTOJA
Lausunto 15.1. Moottorikelkan määritelmän
muuttaminen (ajoneuvolaki 16 § muuttamisesta)

Lausunto 15.2. Lausunto luonnoksesta Suomen
ilveskannan hoitosuunnitelmaksi

Lausunto 19.1. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien
maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun
edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 15.2. Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
annetun lain muuttamisesta (HE 3/2018 vp)
Lausunto 15.2. Lausuntopyyntö luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden,
hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta
kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lausunto 22.1. Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta
Lausunto 31.1. Lausuntopyyntö luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi ympäristokorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen
tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja korvauksen hakemisesta vuonna 2018

Lausunto 16.2. Lausuntopyyntö hallituksen
esityksestä laiksi muuntogeenisen organismin
viljelyn rajoittamisesta
Lausunto 16.2. Kasvinsuojeluaineiden kestävän
käytön toimintaohjelma II 2018-2022

Lausunto 5.2. Luontoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon luonnosehdotukset

Lausunto 18.2. E 125/2017 vp Valtioneuvoston
selvitys: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Kielletään glyfosaatti
ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä
torjunta-aineilta

Lausunto 8.2. E 106/2017 vp Valtioneuvoston
selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia
2018
Lausunto 12.2. Kylvösiementen varmuusvarastojen käyttöönottoedellytysten selvittäminen

Lausunto 22.2. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalouden raken-netuista annetun lain 13 §:n sekä
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista an-netun lain 11 §:n muuttamisesta

Lausunto 14.2. Lausuntopyyntö maa- ja
metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11)
muuttamisesta

Lausunto 26.2. Hallituksen esitys (luonnos)
eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta.
Lausunto 27.2. Lausunto komission kiertotalouspaketista 2018

Lausunto 14.2. Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n
muuttamisesta
Lausunto 14.2. Hallituksen esitysluonnos laiksi
lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain
kumoamisesta

Lausunto 28.2. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja
laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Lausunto 1.3. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investointituen
kohdentamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunto 14.2. Merenhoitosuunnitelman
kuulemisasiakirja “Suomen meriympäristön tila
2018”
Lausunto 14.2. Lausunto hallituksen esityksestä
Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta(HE
195/2017 vp)
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Lausunto 5.3. Kuuleminen koskien hallituksen
esitystä eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 10.4. Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden
henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten
muuttamisesta (HE 26/2018 vp)

Lausunto 5.3. Lausuntopyyntö luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja
laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun
lain muuttamisesta

Lausunto 11.4. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi
lainsäädännöksi

Lausunto 6.3. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi jäteläin muuttamisesta
Lausunto 7.3. Asiantuntijalausunto koskien
hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi eräiden
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Lausunto 16.4. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Lausunto 16.4. Lausuntopyyntö Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendasta

Lausunto 8.3. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta

Lausunto 22.4. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsänhoitoyhdistyksistä
annetun asetuksen 4§:n muuttamisesta
Lausunto 23.4. Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kansallisesti merkityksellisistä
haital-lisista vieraslajeista

Lausunto 9.3. Hallituksen esityksestä laiksi
maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lausunto 20.3. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden
ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (ns. yhden luukun hanke)

Lausunto 24.4. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto 25.4. VNS 1/2018 vp Valtioneuvoston
selonteko julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2019—2022

Lausunto 29.3. Maa- ja metsätalousministeriön
asetus kylvösiemenseoksista
Lausunto 4.4. Lausunto hallituksen esityksistä
eduskunnalle (HE 15/2017 vp, HE 57/2017 vp,HE
71/2017 vp, HE 15/2018 vp,HE 16/2018 vp)
koskien maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta

Lausunto 26.4. Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain
13 §:n sekä porotalouden luontaiselinkeinojen
rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lausunto 4.4. Lausunto luonnoksesta maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto 27.4. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 4.4. Lausunto luonnoksesta maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi eläinten
käyviksi arvioiksi

Lausunto 27.4. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi
lainsäädännöksi

Lausunto 4.4. Lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi metsästyslain 5 ja
41 §:n muuttamisesta

Lausunto 2.5. Valtioneuvoston selonteko julkisen
talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022

Lausunto 4.4. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunto 2.5 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikemarkkinalaiksi ja
laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta
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Lausunto 2.5. Lausuntopyyntö puutarha-alan
ammattitutkinnon ja puutarha-alan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto 16.5. Luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi ajokorteista annetun asetuksen
muuttamisesta

Lausunto 2.5. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Lausunto 17.5. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 2.5. Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen
rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunto 18.5. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvupalveluvirastosta
Lausunto 23.5. Valtioneuvoston asetus sähköisen
liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina
2018–2021

Lausunto 3.5 Lausuntopyyntö liikenneinfran
puurakentamisohjelmaluonnoksesta
Lausunto 3.5. VNS 1/2018 vp Valtioneuvoston
selonteko julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2019—2022

Lausunto 23.5. Uuden päästökattodirektiivin
kansalliseen toimeenpanoon liittyvät säännösmuutokset (ympäristonsuojelulain ja -asetuksen
muutos)

Lausunto 4.5. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2017 maksettavista
lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista
sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto 23.5. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje
eduskunnalle komission tiedonannosta sekä
ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi
Euroopan Unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Lausunto 4.5. Luonnokset luomukeruutuotannon
ja keruutuotteiden ostotoiminnan päivitetyiksi
ohjeiksi

Lausunto 28.5. Valtioneuvoston selonteko
julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 20192022
Lausunto 30.5. Lausunto jatkokirjeistä U
5/2017vp, U 8/2017vp ja U 10/2017vp

Lausunto 8.5. Luonnos hallituksen esitykseksi
(hevosen lannan käyttö energiatuotannossa ja
EU-asetuksen täytäntöönpano)

Lausunto 30.5. Asiantuntijalausunto E-kirjeestä
34/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä siihen
liittyvinä 9 EU-säädöksen muuttamisesta

Lausunto 8.5. Maantie- ja rautatiealueiden toissijaista käyttöä koskeva selvitys
Lausunto 9.5. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta asetukseksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista

Lausunto 4.6. HE 180/2017 VP Hallituksen esitys
eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 14.5 MTK:n asiantuntijalausunto
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle
15.05. 2018 klo 10 – Euroopan unionin ja Mercosur- maiden väliset assosiaatiosopimusneuvottelut

Lausunto 6.6. HE 73/2018 vp Hallituksen esitys
eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi
Lausunto 6.6. HE 75/2018 vp Hallituksen esitys
eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Lausunto 14.5. Lausuntopyyntö johtamisen ja
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto 7.6. Vaikuta vesiin - vesienhoidon
keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä
ympäristövaikutusten arviointi

Lausunto 14.5. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi
lainsäädännöksi

Lausunto 8.6. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen uusiutuvilla energialähteillä
tuotetun sähkön tuotantotuesta (1397/2010)
muuttamisesta
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Lausunto 12.6. Asiantuntijalausunto E 42/2018
vp Valtioneuvoston selvityksestä: Komission
kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle
direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen
vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien
kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien
kehityksestä

Lausunto 13.8. Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet työnantajan työllistäessä alle 20
työntekijää
Lausunto 16.8. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hiilen energiakäytön
kieltämisestä
Lausunto 15.8. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

Lausunto 13.6. Asiantuntijalausunto hallituksen
esityksestä eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja
ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp)

Lausunto 15.8. Lausuntopyyntö luonnoksesta
hallituksen esitykseksi siemenlaiksi sekä laiksi
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Lausunto 15.6. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ekosuunnittelutuotteiden
ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle
asetettaviin vaatimuksiin
Lausunto 18.6. Lausunto luonnoksesta Maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta
karhun metsästyksestä metsästysvuonna 20182019

Lausunto 17.8. Lausunto luonnoksesta Maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista
Lausunto 17.8. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1
§:n muuttamisesta

Lausunto 20.6. Lausunto 3,5 GHz taajuusalueen
toimilupien huutokaupasta

Lausunto 17.8. Kansallinen turvallisuus alueiden
käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa

Lausunto 21.6. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien
muuttamisesta
Lausunto 25.6. Lausunto luonnoksesta digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi

Lausunto 17.8. Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n
muuttamisesta

Lausunto 25.6. Asiantuntijalausunto hallituksen
esityksestä eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja
ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp)

Lausunto 21.8 Lausunto luonnoksesta maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi koskien
Metson, Teeren, Pyyn ja Riekon metsästyksen
kieltämisestä metsästysvuonna 2018-2019

Lausunto 10.8. Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat
ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liit-tyviksi
laeiksi

Lausunto 22.8. Maa- ja metsätalousministeriön
asetus tuettavaa rakentamista koskevista
ympäristönsuojeluvaatimuksista

Lausunto 10.8. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä
biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2§:n
muuttamisesta

Lausunto 24.8. Lausuntopyyntö luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
yliopisto-lain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Lausunto 24-8. Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Lausunto 13.8. Lausuntopyyntö eläintenhoidon
ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon
perusteiden luonnoksista

Lausunto 24.8. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain
muuttamisesta

Lausunto 13.8. Lausuntopyyntö kalatalouden
erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto 25.8 Lausuntopyyntö lukiouudistukseen
liittyvistä asetuksista
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Lausunto 27.8. Luonnos ympäristöhallinnon oppaaksi “pohjavesialueet - opas määrittämiseen,
luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan”

Lausunto 25.9. U 45/2018 vp Valtioneuvoston
kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista
Lausunto 26.9. Lausuntopyyntö valtioneuvoston
taajuusasetuksen muuttamisesta

Lausunto 28.9. Hallituksen esitys eduskunnalle
energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunto 26.9. Lausuntopyyntö 900, 1800 ja
2100 MHz toimilupien hakuilmoitusluonnoksesta

Lausunto 30.8. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Lausunto 27.9. HE 95/2018 Hallituksen esitys
lannan käytöstä energiatuotannossa

Lausunto 30.8. Huomioita EU-vaikuttamisen
painopisteisiin seuraavalla ohjelmakaudella
2019-2024

Lausunto 27.9. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen (713/2014) muuttamiseksi
(YSL ilmoitusmenettely

Lausunto 31.8. Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 28.9. U 73/2018 vp Valtioneuvoston
kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Lausunto 4.9. Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta lihan
ja vuodelta 2017 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden
palvelujen tuesta vuodelta 2018

Lausunto 28.9. Täydennetty luonnos Verohallinnon ohjeeksi ”Pienpanimoalennus Suomessa”;
Diaarinumero A177/200/2017
Lausunto 28.9. Lausunto luonnoksesta maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä
metsästysvuonna 2018-2019

Lausunto 7.9. Lausunto moottorikelkan
määritelmän muuttaminen (ajoneuvolaki 16 § ja
64 A §)
Lausunto 11.9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista
koskevista ehdotuksista

Lausunto 28.9. U 84/2018 vp Valtioneuvoston
kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
(ympäristöraportointiasetus)

Lausunto 13.9. Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Lausunto 2.10. Hallituksen esitys eduskunnalla
valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Lausunto 3.10. Hallituksen esityksestä elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä
markkinaoi-keudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n
ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 121/2018 vp)

Lausunto 13.9. U 45/2018 vp Valtioneuvoston
kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista
Lausunto 13.9. HE 95/2018 Hallituksen esitys
lannan käytöstä energiatuotannossa

Lausunto 3.10. HE 123/2018 VP Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle
2019

Lausunto 20.9. Lausunto luonnoksesta liikenneja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja
rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Lausunto 9.10. Luonnos hallituksen esitykseksi
laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen
asiakastietojen käsittelystä

Lausunto 20.9. U 78/2018 vp Valtioneuvoston
kirjelmä eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä koheesiopolitiikan
uudistamisesta ohjelmakaudelle 2021−2027
annetuista komission ehdotuksista (koheesiopolitiikan asetuspaketti)

Lausunto 10.10. HE 154/2018 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto 10.10. Lakialoite (LA 39/2018 vp) laiksi
eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi – rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 154/2018 vp

Lausunto 25.9. HE 117/2018 VP hallituksen
esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain
muuttamisesta
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Lausunto 10.10. VNS 2/2018 vp Valtioneuvoston
paikkatietopoliittinen selonteko
Lausunto 11.10. HE 123/2018 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019,
erityisteemoina ilmastopolitiikka, vesiensuojelun
tehostamisohjelman toimet, Itämeren tila, ravinteiden kierrätys
Lausunto 12.10. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle metsätuhojen torjunnasta annetun
lain muuttamisesta
Lausunto 15.10. Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2015
Lausunto 16.10. HE 114/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
Lausunto 22.10- O 10/2017 vp Kotouttamisen
toimivuus
Lausunto 24.10. HE 123/2018 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Lausunto 31.10. Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä riistavahinkolain muuttamiseksi
Lausunto 31.10. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi
Lausunto 31.10. Lausuntopyyntö
1518/01.02/2018
Lausunto 1.11. Lausuntopyyntö valtioneuvoston
asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja
kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta
Lausunto 6.11. Hallituksen esitys vieraslajilain ja
metsästyslain muuttamisesta
Lausunto 5.11. Lausunto Euroopan komission
ehdotuksesta luopua vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta
Lausunto 6.11. Hallituksen esitys vieraslajilain ja
metsästyslain muuttamisesta
Lausunto 8.11. Yksityisteistä annettava valtioneuvoston asetus

Lausunto 12.11. HE 154/2018 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto 13.11. Lausunto hallituksen esityksestä
eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi
Lausunto 14.11. Luonnos Suomen meripolitiikan
linjauksesta
Lausunto 15.11. Lausuntopyyntö valtioneuvoston täydentävien ehtojen lakisääteisistä
hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvä maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
liitteen 1 muuttamisesta.
Lausunto 16.11. Lausuntona hallituksen esityksestä (HE 134/2018 vp) eduskunnalle laiksi
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien
vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta
alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta
Lausunto 17.11. Liikenne- ja viestintäministeriö
on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta.
Lausunto 20.11. HE 114 / 2018 vp
Lausunto 20.11. Lausunto valtioneuvoston
kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä
suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi) (U
29/2018)
Lausunto 21.11. U 97/2018 VP valtioneuvoston
kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta
euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista
(veden uudelleenkäyttöasetus)
Lausunto 21.11. Lausunto U 97/2018 VP Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission
ehdotuksesta euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvatimuksista (veden uudelleenkäyttöasetus)

Lausunto 8.11. HE 196/2018 vp. Hallituksen
esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan Unionin
suorista tuista maataloudelle annetun lain ja
maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain
muuttamisesta
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Lausunto 22.11. Lausuntopyyntö luonnoksesta
hallituksen esitykseksi laiksi valtiontakauksista
maatilojen maksuvalmiuslainoille
Lausunto 23.11. HE 154/2018 vp Hallituksen
esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto 23.11. Lausunto raskaita moottorikelkkoja koskevista valtioneuvoston asetusten luonnoksista
Lausunto 26.11. Lausuntopyyntö luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön
asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituskriteerien laskentakriteereiksi.

Lausunto 10.12. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen
sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019-2020
Lausunto 12.12. Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
Lausunto 20.12. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä. E-kirje EU-biotalousstrategian päivityksestä
Lausunto 21.12. Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista

Lausunto 26.11. Lausuntopyyntö luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä
Lausunto 28.11. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019
Lausunto 28.11. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019
Lausunto 28.11. HE 172/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Lausunto 30.11. Lausuntopyyntö kansallinen
metsästrategia 2025:n päivityksestä
Lausunto 3.12. E 92/2018 vp Valtioneuvoston
selvitys: Komission vuoden 2019 työohjelma
Lausunto 4.12. U 73/2018 VN kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista
koskevista ehdotuksista
Lausunto 7.12. Luonnos hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
(Poronhoitolaissa säädetyn vahinkoja ja aitaamista koskevan riidanratkaisun uudistaminen)
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