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Kuva: Jaana Kankaanpää

Puheenjohtajan
katsaus
Puheita puheista
Maaseudun yritystoiminta saa voimansa sinnikkäistä, osaavista ihmisistä ja uusiutuvien
luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Luonto on
voimavaramme, mutta vuosi 2012 osoitti jälleen
sen, että luonto voi tuoda mukanaan monenlaista vastoinkäymistä. Kesän rankkasateet, tulvat ja
puintikauden jatkuvat sateet tekivät ison loven
monen maatalousyrittäjän talouteen. Metsissä
riitti myrskytuhoja korjattavaksi.

Maatalouden pitkään jatkunut huono kannattavuus, tunne välinpitämättömästä yhteiskunnasta
ja muut vastoinkäymiset näkyvät huolestuttavalla tavalla yrittäjien hyvinvoinnissa. Jaksamiseen
ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat tulevat
vastaan kaikkialla ja entistä rajummalla tavalla.
MTK-järjestön ja kaikkien alan toimijoiden on
löydettävä nykyistä parempia keinoja tukea vaikeuksiin joutunutta ja puuttua ongelmiin riittävän
varhaisessa vaiheessa. Kaveria ei jätetä.

Suomen talouselämän oireilu jatkuu. Talouskasvu hiipui täysin vuonna 2012. Kansakunta elää
nyt raskaasti velaksi ja ikääntyvän väestön aiheuttama huoltosuhteen heikkeneminen heikentää
julkisen talouden selviytymismahdollisuuksia
pitkällä aikavälillä.

Maan poliittisen johdon onnistumisten listalle
voidaan nostaa maa- ja metsätalouden kansallisten etujen puolustaminen EU-politiikkauudistuksissa. Metsätalouteen uskoa luo puurakentamisohjelman eteneminen. Hallituksen esitys
terveen kilpailun edistämisestä ruokamarkkinoilla on hyvä, joskin riittämätön askel kohti oikeudenmukaisempaa markkinataloutta alkutuottajan kannalta.

Maan laajapohjaisen ja poliittisesti hajanaisen
hallituksen kyky ratkaista suurimpia rakenteellisia talousongelmia on ollut toistaiseksi varsin
heikkoa. Työurien pidentämisessä järeät päätökset on lykätty tuleville vuosille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden lisääminen etenee
junnaten. Valtion taloutta on sopeutettu verojen
kiristyksin ja menoleikkauksin.

Maatalousmarkkinat ovat epätasapainossa.
Tuotantotarvikkeiden hintojen korotukset ovat
jääneet rasittamaan maatilojen taloutta, kun
tuottajahinnat nousevat tuskaisen hitaasti. Maatalouden ja ruokateollisuuden kyky reagoida
kustannusten nousuun on pitkän päälle kestämättömän hidasta. Tässä on kärkihaaste markkinavaikuttamiseen varsinkin, kun odotettavissa
on lisää suurten hintavaihtelujen vuosia.

Harjoitettu talouspolitiikka on iskenyt kipeästi
maaseutuun ja sen yrittäjiin. Uusituvat luonnonvarat, biotalous ja vihreä kasvu ovat esillä poliittisessa keskustelussa. Käytännössä alan toimijoiden määrärahoja on leikattu kovalla kädellä.
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valitettava kärki näyttää olevan kotimaisen energiantuotannon jarruttaminen. Yhteistyö toki toimii, mutta tuottaa liian hitaasti tuloksia.

Suomalaisen ruuan tuottajalla on kuluttajan vahva tuki. Tämä todistettiin järjestön palkitussa
syystempauksessa, jossa myimme ruokaa suoraan kuluttajalle hävyttömän alhaisilla hinnoilla.
Nämä olivat hintoja, joilla maatalous joutuu tuotantoaan myymään.

Maaseutuyrittämisen vahvistaminen on laaja
edunvalvontakokonaisuus. Olemme tehneet hyvää pohjatyötä järjestön yrittäjyysstrategian uudistamiseksi. Haemme kasvua maaseudun elinkeinoihin, ja siihen meillä on kaikki edellytykset.
Yrittäjyys yhdistää meitä. Vahvistamme yrittämisen otetta ja sen edellytyksiä kaikessa toiminnassa, myös metsätaloudessa.

Puumarkkinat saivat toimia vuonna 2012 pitkästä aikaa ilman veropolitiikan muutosten aiheuttamia markkinahäiriöitä. Jälki olikin komeaa.
Puukauppa sujui mallikkaasti läpi vuoden. Siitä
huolimatta muutamat ostajat jatkoivat puumarkkinakritiikkiään. Tähän pääomapiirien tarjoamaan tilaisuuteen tarttui SAK, tartuttaen taudin
poliittiseen kenttään. Jälleen kerran ajauduimme
taisteluun metsätalouden verokohtelusta. Uhka
torjuttiin toistaiseksi, mutta valitettavasti kaunahenki elää edelleen.

Arjen edunvalvonnan ohella MTK kokoontui
tiiviiseen ja perusteellisesti valmisteltuun liittokokoukseen Savonlinnaan. Katse oli tulevaisuudessa, maaseudun vihreiden elinkeinojen
menestysresepteissä.
Liittokokouksessa hyväksytyt asiakirjat tarjoavat kunnianhimoisen raamin lähivuosien työlle.
Kokous linjasi järjestön yhteiskunta- ja markkinavaikuttamista ja antoi vauhtia järjestön organisaation uudistamiselle. Tavoitteena on luoda
maaseudun elinkeinonharjoittajille selkeät ja
houkuttelevat väylät liittyä vahvan etujärjestön
jäseniksi. Palvelujemme sisältö ja saatavuus hiotaan entistäkin paremmiksi. Metsänhoitoyhdistysten asema järjestössä selkenee.

Metsäpolitiikan saralla vuosi 2012 toi mukanaan
uudistusten vyöryn. Keskeinen metsäalan kansallinen lainsäädäntö on uudistusten kohteena.
EU:n koneisto jauhaa uusia aloitteita.
Muutosvirrassa yhteiskunnan eri tahot luovat kovaa painetta omistajaoikeuksien murtamiseksi.
Jopa metsänomistajien oikeutta tehokkaaseen
järjestäytymiseen kyseenalaistetaan taloudellisin ja poliittisin perustein. Vahvalla yhdessä
tekemisellä MTK tulee saattamaan uudistukset
tulokseen, joka turvaa yksityismetsätalouden
toiminnan edellytykset.

Vuosi 2012 oli täynnä haasteita. MTK täytti paikkansa, kun suomalaista maaseutua puolustettiin.
Ilman kovaa, sitoutunutta suomalaista työtä tämä
ei olisi onnistunut. Kiitos teille kaikille, jotka teitte
työtä arvokkaiden tavoitteidemme puolesta.

MTK:lla oli kuluneen vuoden aikana tavallista
useammin asiaa ympäristöministeriöön. Haimme
oikeutettuja joustoja lannanlevityksen säädöksiin, kun sääolot piinasivat. Toimme voimakkaasti esille tyytymättömyytemme jäsentemme ympäristölupien käsittelyaikoihin. Olimme mukana
monien ympäristölakien valmistelussa, joissa

Juha Marttila
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MTK:n toiminta
vuonna 2012
Yhteistyössä menestystä maalle
Avaintavoitteet
1.
2.
3.
4.

 aikutamme EU:n vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan ja kansallisten
V
tukijärjestelmien uudistusten valmisteluun ja maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen uudistuksissa.
Vahvistamme markkinavaikuttamista ja parannamme alkutuottajien asemaa
markkinoilla. Edistämme vastuullista toimintatapaa maaseudulta markkinoille
-arvoketjuissa ja viestimme siitä aktiivisesti.
Parannamme jäsenten palvelua ja edunvalvontaa kehittämällä järjestön toimintaa ja rakennetta.
Edistämme kotimaisen puun käyttöä ja parannamme puumarkkinoiden 		
toimivuutta

EU:n maatalouspolitiikan ja kansallisten tukijärjestelmien uudistamiseen vaikuttaminen

eri työryhmien luonnokset vuoden 2012 loppuun
mennessä, mutta EU:n budjettipäätösten ja sen
mukana maa- ja maaseutupolitiikan linjausten
viivästyminen siirsi myös Suomen valmistelua.

MTK tärkein vaikuttamiskohde oli EU:n uuden
budjettikauden ja samalla vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan sisällön valmistelu kertomusvuoden aikana. Vaikuttamistyötä tehtiin
monella eri taholla, niin kotimaassa kuin EU:n eri
toimielimissä. Tärkeänä ja samalla varsin aikaa
vievänä toimintatapana oli aktiivinen työskentely
maa- ja metsätalousministeriön maatalousuudistusta valmistelevissa työryhmissä. Näitä on toiminut jokaisesta eri tukijärjestelmästä ja lisäksi
Leader-toiminnasta. Tavoitteena oli valmistella

Keskeisenä ja ajankohtaisimpana vaikuttamiskeinona MTK osallistui aktiivisesti viikoittain
maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
maatalousjaoston työhön. Jaostossa valmistellaan Suomen kannat maatalouspolitiikan uudistuksen sisältöön eduskunnalle ja EU-ministerivaliokunnalle. Jaostossa käydään myös läpi
EU:n komission maatalouden erityiskomitean ja
ministerineuvoston kokousten sisältö ja Suomen
esittämät kannanotot.
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tahoilla, kilpailuvirastossa ja eduskunnassa.

MTK vaikutti myös aktiivisesti uudistuksen sisältöön EU:n komission virkamiesten ja johtajien
tapaamisilla. Näistä merkittävimmät ovat MTK:n
puheenjohtajan lukuisat korkean tason tapaamiset Brysselissä ja Suomessa. Vuoden aikana järjestetyt komission virkamiesten, mm. maatalouskomissaari Cioloksen, komission varapääjohtaja
Pachecon ja Euroopan parlamentin raportööri
Capoulos Santosin Suomen vierailut ovat olleet
MTK:lle keskeisiä maatalouspolitiikan uudistuksen sisältöön vaikuttamisen tapoja.

MTK:ta kuultiin myös kilpailuvirastossa syksyllä
alkutuottajan asemasta suhteessa kauppaan.
Selvityksen julkaiseminen siirtyi vuoden 2013
puolelle.
Kansallisella tasolla jatkoimme tärkeää työtämme markkinaongelmien ratkomisessa ja uusien
mahdollisuuksien kartoittamisessa eri tuotesektoreilla. Tässä työssä keskeisessä asemassa olivat edelleen tuotekohtaiset valiokunnat ja niiden
jaostot.

MTK:n Brysselin toimistolla on luonnollisesti ollut
tärkeä asema EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvässä vaikuttamistyössä. Paikanpäällä
on pystytty vaikuttamaan erityisesti parlamentin
maatalousvaliokunnan työhön. MTK:n edustajat
ovat lisäksi tehneet mittavan vaikuttamistyön
Euroopan maatalous- ja osuustoimintajärjestön Copa-Cogecan kautta sekä EU:n komission monien neuvoa-antavien työryhmien kautta.

Kertomusvuoden aikana EU:n tasolla kiinnitettiin
erityistä huomiota markkinajärjestelyasetuksen
sisältöön vaikuttamiseen. Asetuksessa säädetään, miten laajasti kilpailuoikeutta sovelletaan
maatalouteen ja miten laajasti ja minkälaisia
tuottaja- ja toimialaorganisaatioita voidaan jatkossa ottaa käyttöön.

Saimme sekä järjestön sisällä että tiedotusvälineissä hyvin läpi viestimme näkemyksistämme
EU:n rahoituskehykseen ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen.

EU:n markkinaedunvalvontaa toteutimme CopaCogecan tuotekohtaisiin työryhmiin sekä komission neuvoa-antaviin työryhmiin osallistumalla.
Tuotimme ajantasaista markkinatietoa metsäteollisuusmarkkinoista ja puumarkkinoista Suomessa ja kansainvälisesti. Viestimme säännöllisesti jäsenillemme ja julkisuuteen markkinoiden
toiminnasta. Teimme kuukausittain valtakunnallisen puumarkkinabarometrin ajankohtaisesta
puumarkkinatilanteesta. Teetimme ulkopuolisella konsultilla raportti tukin, kuitupuun ja energiapuun käyttöarvoista. Vuosi 2012 oli viimeisen 20
vuoden aikana neljäs vuosi, jolloin ei ollut mitään
poikkeuksia puunmyyntitulojen verotuksessa.
Puumarkkinat toimivat metsäteollisuuden tarvetta vastaavasti ja viikoittaiset puun ostomäärät olivat vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla
tasaisemmat kuin koskaan aiemmin puumarkkinoiden tilastohistoriassa.

Osallistuimme EU:n maaseudun kehittämispolitiikan uudistamistyöhön ja tuimme metsätalouden kilpailukyvyn sisällyttämistä uuteen politiikkaohjelmaan. Euroopan parlamentti sisällytti
kilpailukyvyn omaan kantaansa.
Edustimme EU:n metsästrategiatyöryhmässä
Euroopan metsänomistajia ja saimme strategiaraporttiin kirjauksen metsäasioiden koordinaation parantamisesta.

Markkinavaikuttamisen vahvistaminen ja alkutuottajan aseman parantaminen

Olimme mukana linjaamassa PEFC-metsäsertifioinnin kehittämistyötä ja laatimassa PEFCSuomen strategiaa. PEFC:n toimintaa suunnattiin entistä enemmän markkinavaikuttamiseen.
PEFC-Suomen ensimmäisen strategian tavoitteeksi asetettiin PEFC:n tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen. Näkyvyyttä ja merkin käyttöä
pyritään lisäämään erityisesti kuluttajatuotteissa.

MTK:n liittokokouksessa kesäkuussa vahvistettiin järjestön markkinavaikuttamisen periaatteet.
MTK on kertomusvuoden aikana toiminnassaan
toteuttanut näitä periaatteita käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Yhtenä keskeisenä vaikuttamisen kohteena on
ollut viljelijöiden aseman parantaminen ruokaketjussa. MTK on vaatinut kilpailuviranomaisia
selvittämään koko ketjun toimivuutta. Kilpailuviraston tammikuussa 2012 julkaistu selvitys päivittäistavarakaupasta osoittikin, että keskittynyt
kauppa hyödyntää ostajavoimaansa monin kyseenalaisin keinoin. MTK:ta kuultiin asiasta useilla

Toimme järjestön viestinnässä ja kuluttajatyössä
selkeästi esille alkutuotannon ongelmat ja tarpeen parantaa tuottajan asemaa elintarvikeketjussa. Marraskuussa yhdellätoista paikkakunnalla järjestetyn ruuan tuottajahintaprotestin saama
julkisuus nosti tuottajien alhaisen osuuden ruuan
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hinnasta laajaan
tietoisuuteen.
Kampanjan
toteutus
sai
myös
julkista tunnustusta median ja
markkinoinnin
ammattilaisilta.

MTK:n johtokunta käynnisti liittokokouksen hyväksymän järjestön kehittämisohjelman toteuttamisen asettamalla metsäjäsenyys-työryhmän.
Työryhmän tehtävänä on luoda uusi toimintamalli metsänomistajien järjestäytymiseen MTK:hon,
metsänhoitoyhdistyslain muuttuessa.
Selvitimme MTK:n valtuuskunnan nimeämässä
taloustyöryhmässä yhdessä liittojen edustajien kanssa toimenpiteitä järjestön taloudellisten
toimintaedellytysten varmistamiseksi sekä jäsenmaksuperusteiden ja niiden tason määrittämiseksi pidemmällä aikavälillä. Työryhmä esitti
toimenpiteitä järjestön talouden hallinnan ja seurannan kehittämiseksi sekä ohjelmaa jäsenmaksutulojen kehittämiseksi 2013–2015.

Järjestö
kiinnitti
toimintavuonna erityistä huomioita elintarvikkeiden alkuperämerkintöihin. Tarve selkeämpiin alkuperämerkintöihin
nousi laajaan keskusteluun MTK:n ja Suomen
Elintarviketyöläisten Liiton huhtikuussa järjestämän kotimaisen ruuan kampanjapäivän seurauksena. Kampanja järjestettiin kaikkiaan 121
kaupan edustalla ympäri Suomen. Ruuan alkuperäasiat olivat vahvasti esillä myös järjestön
Herkkujen Suomi -lähiruokatapahtumassa Rautatientorilla ja muissa järjestön tapahtumissa.

Kehitimme keskusliiton ja liittojen osaamista
yhteisillä koulutuksilla, sähköisissä oppimisympäristöissä ja opintomatkoilla. Paransimme toimihenkilöiden tietoteknisiä toimintaedellytyksiä
ottamalla käyttöön uudet perustietojärjestelmät.
Vakiinnutimme videoneuvottelut yhteydenpidon
ja etäkokousten välineenä. Sähköiset oppimisympäristöt, videotekniikka ja sosiaalinen media
tarjoavat uusia mahdollisuuksia osallistua järjestön toimintaan.

Nostimme maa- ja metsätalouden vastuullisuuden esille järjestön viestinnän ja toiminnan kautta eri kohderyhmille. Vastuullisuusviestinnän
keinoja olivat mm. tilavierailut, messut ja tapahtumat, verkkoviestintä, videot ja hanketoiminta
yhteistyökumppaneiden kanssa. Viestimme vastuullisuudesta erityisesti koululaisille.

Järjestö rakensi oman ohjelmansa kuntavaaleja
varten. Sen keskeisenä viestinä oli kertoa kuntapäättäjille, millaisia mahdollisuuksia maaseudun
elinkeinot tarjoavat kunnille ja mitä kunnat voivat
tehdä edistääkseen näiden mahdollisuuksien
toteuttamista. Järjestimme myös valtakunnallisen kuntavaalipaneelin ja osallistuimme lukuisiin
maakunnallisiin kuntavaalitilaisuuksiin.

Jäsenten palvelujen ja edunvalvonnan kehittäminen
Tuotimme jäsenten käyttöön markkinatietoa
sekä ajankohtaista tietoa politiikan eri aloilta.
Kehitimme jäsenpalveluita uudistamalla Reppujäsenverkkopalvelun. Järjestölehti MTK-viestin
kehittämishanke valmistui. Hankkeen tuloksena
uusi jäsenlehti Mainio alkaa ilmestyä vuonna
2013. Neuvottelimme uusia jäsenetuja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Jäsenpalveluiden
kehittämisessä hyödynsimme palveluvertailua
muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa.

Kotimaisen puun käytön edistäminen ja puumarkkinoiden toimivuuden parantaminen
Osallistuimme Puumarkkinat.fi sähköisen puukauppaportaalin kehitystyöhön. Palvelun testausversio valmistui joulukuussa 2012 ja sitä
päätettiin testata kolmen metsänhoitoyhdistyksen alueella tammi-maaliskuussa 2013. Palvelun
valtakunnallinen lanseeraus päätettiin aloittaa
huhtikuussa 2013.

Valmistelimme yhteistyössä liittojen edustajien
kanssa työpaja- ja työryhmätyöskentelynä MTK:n
johtokunnalle ja edelleen MTK:n valtuuskunnalle
liittokokousasiakirjat. Vihreää kasvua ja menestystä maalle -ohjelma hyväksyttiin Savonlinnassa
28–29.6 pidetyssä MTK:n 33. liittokokouksessa.
Ohjelma linjaa MTK-järjestön markkinavaikuttamista, yhteiskunnallista vaikuttamisen sekä järjestön kehittämistä seuraavaan liittokokoukseen.

Osallistuimme maa- ja metsätalousministeriön
puumarkkinatyöryhmän toimintaan. Työryhmä
ideoi ja edisti puukaupan hintaindeksointia sekä
kehitti energiapuun hintatilastointia. Ainespuun
hintatilastoalueet uudistettiin. Metsäntutkimuslaitos teki työryhmän toimeksiannosta puukaupan toimivuusselvityksen.
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voittoa. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät varat
käytetään Puuinfon palveluiden kehittämiseen.
Osallistuimme aktiivisesti Aalto yliopiston puurakentamisprofessuurin suunnitteluun ja rahoituksen hankintaan.

Osallistuimme työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman työskentelyyn ja
väliraportin sekä toimenpideohjelman laadintaan. Ohjelman tavoitteena on puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen lisääminen, perusmetsäteollisuuden jalostusasteen nostaminen,
uuden yritystoiminnan luominen uusilla innovaatioilla ja tuotteilla sekä puunkäytön lisääminen.
Olimme mukana puunhintaindeksin
kaupallistamisen esiselvityksessä, jossa tavoitteena oli pienentää puun hintariskiä kaupallisella suojausjärjestelmällä.

Järjestimme maaliskuussa 2012 investointiseminaarin keskeisille sidosryhmille, jotka vaikuttavat metsäsektorin ja metsäteollisuuden investointeihin Suomessa. Seminaariin osallistui 13
eri organisaatioita ja johtopäätöksenä todettiin,
että investointien saaminen metsäalalle vaatii määrätietoista kansainvälistä työtä. Metsäala voisi ottaa mallia toimialoilta, esimerkiksi
kaivosteollisuudesta.

Menimme osakkaaksi Woodprime osakeyhtiöön. Woodprime Oy:n tavoitteena on toteuttaa
rakentamisen puuratkaisuja Suomessa ja viedä
niitä myös Venäjän lähialueille. Se tarjoaa kilpailukyisiä vaihtoehtoja kaikkiin rakennustyyppeihin pientaloalueista palveluineen kerrostaloihin sekä toimitiloihin. MTK:lla on osakeyhtiössä
hallituspaikka.

Puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi
kehitimme mallin yrittäjämäisestä metsätaloudesta. Viestimme yrittäjämäisen metsätalouden
mahdollisuuksista poliittisille päättäjille.
Olimme aktiivisesti mukana uudistamassa kotimaista metsälainsäädäntöä. Keskisenä tavoitteena lakien uudistamisessa oli metsäomistajien
päätösvallan lisääminen ja markkinoiden toimivuuden parantaminen.

Osallistuimme aktiivisesti Puuinfo Oy:n toimintaan ja meillä oli yhtiössä hallituspaikka.
Puuinfon toiminnan tarkoitus on luoda kysyntää
puutuotteille rakentamisessa ja sisustamisessa. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa omistajilleen
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Maatalous
Laatua lautaselle
Avaintavoitteet
1.
2.
3.

 arannamme viljelijöiden toimintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta osallistu P
malla aktiivisesti EU:n ja kansallisten tukijärjestelmien muutosten ja toimeenpa
non valmisteluun ja päätöksentekoon.
Osallistumme vahvasti järjestön markkinavaikuttamiseen yhdessä tuotekohtaisten valiokuntien kanssa ja edistämme maatalousmarkkinoiden toimivuutta.
Maatalouden tuotantokustannusten hallinta ja markkinoiden toimivuus 		
tuotantopanosmarkkinoilla

Viljelijöiden toimintaedellytysten
ja tulonmuodostuksen parantaminen osallistumalla EU:n ja
kansallisten tukijärjestelmien
toimenpanon valmisteluun

tehdään MTK:n Brysselin toimistossa. Erityisen
suuri merkitys on tapaamisilla, joissa MTK:n
johto tapaa komission ja muiden EU-elinten korkeimpia virkamiehiä. MTK on myös osallistunut
erittäin aktiivisesti EU:n virkamiesten Suomen
vierailuihin ja järjestänyt lukuisia tilakäyntejä vierailijoille. MTK:n edustajien ja Euroopan
parlamentin jäsenten tapaamisia ja vierailuja
oli runsaasti vuonna 2012. MTK osallistui mm.
maatalouskomissaari Cioloksen vierailuun ja
sen järjestelyihin Torniossa syksyllä. Syksyllä
MTK järjesti tilavierailun komission varapääjohtaja Pachecolle. Euroopan parlamentin suorien
ja maaseututukien raportööri Capoulos Santos
vieraili Suomessa kevättalvella 2012.

Vuoden 2012 maatalouden tukipolitiikka käsitti
valtaosin EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyvää edunvalvontaa. Suurin työtaakka
MTK:n maatalouslinjalle aiheutui maa- ja metsätalousministeriön noin kymmenen eri valmisteluryhmän työhön osallistumisesta. Eniten töitä teettivät tulevaa ympäristökorvausta laativa ryhmä
sekä suorien tukien ryhmä. Työryhmät antavat
erinomaisen tilaisuuden seurata maatalouspolitiikan uudistuksen edistymistä niin komission,
neuvoston kuin muidenkin EU-elinten tasolla ja
MTK:n edustajilla on hyvä mahdollisuus viedä
MTK:n linjaukset tukijärjestelmien valmisteluun.

MTK seurasi kiinteästi myös Euroopan parlamentin maatalouspolitiikan uudistuksen käsittelyä ja
selvitti parlamentin jäsenille Suomen viljelijöiden
tarpeet maatalouspolitiikan uudistuksessa. Merkittävän osan tästä työstä teki MTK:n Brysselin
toimisto. Parlamentti on Lissabonin sopimukseen liittyvän yhteispäätösmenettelyn myötä

Merkittävän osan EU:n valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvästä edunvalvontatyöstä
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keskeinen päätöksentekijä maatalouspolitiikan
sisältökysymyksissä ja rahoituksessa.

päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys. Selvitys osoitti, että Suomessa erittäin keskittynyt päivittäistavarakauppa hyödyntää ostajavoimaansa
monin kyseenalaisin keinoin.

Marraskuussa 2012 EU-maiden valtionpäämiehet kokoontuivat neuvottelemaan EU:n rahoituskehyksistä vuosiksi 2014-2020. MTK laati laskelmia mahdollisen päätöksen vaihtoehdoista
ja niiden tuomista uhkista Suomen tukijärjestelmien EU-rahoitukseen. Myös tilatason laskelmia
tehtiin. Eurooppa-neuvostossa päätöstä ei tuolloin syntynyt ja seuraavat neuvottelut rahoituskehyksestä siirrettiin helmikuun alkuun 2013.
Tiedotusvälineiden kiinnostus aiheeseen oli
marraskuussa laimeaa. Tilanne oli täysin toinen
helmikuussa, jolloin MTK toimi keskeisenä tiedonlähteenä lukuisille medioille.

MTK vaati, että päivittäistavarakaupan tekemisiin on puututtava. Tämän takia kilpailulakia ollaan nyt muuttamassa. Kilpailulain muutosesityksen mukaan päivittäistavarakauppa, jolla on
yli 30 prosenttia markkinoista, on määräävässä
markkina-asemassa.
Syksyllä kilpailuvirasto jatkoi tutkimuksiaan elintarvikeketjusta ja teki alkutuottajan asemaa koskevan selvityksen, jota ei vielä ole julkaistu.
EU:n tasolla markkinajärjestelyasetuksen kanssa on tehty töitä. Markkinajärjestelyasetuksessa
säädetään, miten laajasti kilpailuoikeutta sovelletaan maatalouteen ja miten laajasti ja minkälaisia tuottaja- ja toimialaorganisaatioita voidaan
jatkossa ottaa käyttöön.

EU:n maatalouspolitiikan uudistusta käsitellään
myös viikoittain maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja maatalousjaostossa. MTK:n
maatalouslinjan edustaja osallistuu aktiivisesti
kokouksiin.

Eurooppalaisella tasolla MTK:n maitovaliokunnan edustajat ovat Copa-Cogecassa ja EU:n
neuvoa-antavissa työryhmissä tuoneet esille
vaatimuksen kiintiöjärjestelmän poistumisen
korvaamisesta epäsuotuisille alueille ja uusien
markkinahallintamekanismien luomisesta. MTK
järjesti EU:n komission maitoyksikön päällikön
Misonnen vierailun Suomeen. Vierailulla saatiin
myös komissiolta myönteinen viesti siitä, että kesällä 2014 julkaistavassa ”Epäsuotuisten alueiden tarpeista kiintiöiden poistuessa” –raportissa
voidaan luoda uusia välineitä LFA-alueille.

Uudistuksen yhtenä ongelmana on ollut komission esitys hiilirikkaiden maiden ensimmäisen
kynnön kiellosta. MTK on pitänyt Suomen kantaa asiassa alusta lähtien vääränä ja tehnyt paljon työtä kannan muuttamiseksi. Tässä ei täysin
onnistuttu, mutta päästiin kuitenkin siihen, että
Euroopan parlamentti vastustaa komission esitystä. Vastaavia ponnisteluja MTK on tehnyt luopumistukijärjestelmän jatkon turvaamisesta ja
Euroopan parlamentti päätyi MTK:n kanssa samaan lopputulokseen.
Myös sokerin markkinajärjestelmää uudistetaan
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. MTK:n sokerijuurikasvaliokunta seurasi ja
pyrki vaikuttamaan uudistuksen sisältöön sekä
kotimaassa että EU:ssa.

Maatalouden tuotantokustannusten hallinta ja
markkinoiden toimivuus
tuotantopanosmarkkinoilla

MTK osallistui sokerisektorin edunvalvontaan
kotimaan lisäksi Euroopan sokerijuurikkaan viljelijöiden yhdistyksen CIBE:n eri työryhmissä ja
komission neuvoa-antavassa sokerityöryhmässä. Valiokunnan edustajat osallistuivat CIBE:n
kongressiin Ranskassa.

MTK jatkoi ajantasaista maatalouden tulo-, kustannus- ja hintakehityksen seurantaa mm. MTK:n
nettisivuilla ja entiseen tapaan Maaseudun Tulevaisuuden markkinapalstalla joka viikko. Maatalouslinjan laajassa valiokunta- ja jaostotyössä
maatalouden tuotantokustannusten alentaminen
ja markkinoiden toimivuuden parantaminen ovat
olleet toistuvasti esillä.

Järjestön markkinavaikuttamiseen osallistuminen ja maatalousmarkkinoiden toimivuuden
edistäminen

Kertomusvuoden aikana on suunniteltu rehujen
hintaseurannan uudistamista. Tavoitteena on
luoda mahdollisimman reaaliaikainen seurantatyökalu, jonka avulla jäsenet pystyvät vertailemaan eri rehujen hintoja ja tekemään arvioita
rehuntoimittajista. Rehujen hintaseurantajärjestelmästä on tarkoitus luoda jäsenpalvelu, joka

MTK on kauan vaatinut, että kilpailuviranomaiset tutkisivat elintarvikeketjun ongelmia.
Tammikuussa 2012 julkaistiin kilpailuviraston
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edistää kilpailutusta ja parantaa hintatietoisuutta rehukaupassa. Hintaseurantajärjestelmän
käytännön toteutus tapahtuu pääosin vuonna
2013. MTK on myös aktiivisesti edistänyt tilojen
välistä rehukauppaa.

2009 hyväksymän neuvottelutuloksen mukaisesti, kun uusimuotoinen tärkkelysperunapalkkio
sekä timotein kiloperusteisen siementuotantotuen tilalle neuvoteltu timotei lisäosa otettiin
käyttöön.

Viljelijöiden hinta- ja kustannustietoisuutta on
lisätty myös Maitovaltuuskunnan kustannusten
seurantaryhmän ostoskori-tutkimuksen ja MTK:n
tuotantotalousvaliokunnan
ostoskorivertailun
avulla. Ostoskorivertailussa vertaillaan yleisimpien pientarvikkeiden lisäksi mm. lannoitteiden,
kalkitusaineiden, kylvösiementen ja polttoaineiden hintoja eri alueilla ja kaupparyhmittymien
välillä. Ostoskoritutkimusten tuloksia on uutisoitu
laajasti Maaseudun tulevaisuudessa ja uutisointia on pyritty ajoittamaan niihin vuodenaikoihin
jolloin hankintoja pääasiassa tehdään. On havaittu, että aiempiin vuosiin verrattuna näiden
tarvikkeiden hintoihin on saatu lisää kilpailua ja
kampanjointia.

Valtaosalla viljelijöistä alunperin 5-vuotisiksi
tehdyt luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset päättyivät keväällä 2012. MTK:n tavoitteiden mukaisesti LFA-korvauksessa voitiin
päättyvien sitoumusten tilalle tehdä uudet 5-vuotiset sitoumukset. Myös ympäristökorvauksessa
päästiin lopulta melko tyydyttävään lopputulokseen. Sitoumuksen jatkamismahdollisuutta vailla
oleville viljelijöille saatiin mahdollisuus kokonaan
uuden ympäristötukisitoumuksen antamiseen.
MTK:n tavoite sallia ympäristötuen lisätoimenpiteiden muuttaminen jatkositoumuksen antamisen yhteydessä toteutui osittain. Vuonna 2012
käyttöön otettu uusi eläinten hyvinvoinnin tuki
osoittautui menestykseksi. Valitettavista tukiehtojen viime hetken tulkintaongelmista huolimatta
hyvinvointitukeen sitoutui paljon uusia viljelijöitä
ja iso osa vanhoista sitoumuksista vaihdettiin
uusiin.

Maitovaltuuskunnan kustannusten seurantaryhmän ostoskori-tutkimuksen kautta on maidontuottajien kustannustietoisuutta saatu lisättyä ja
jatkettu tietojen keräämistä vuodesta 2008 alkaen. Osuuskuntien myymälöissä on ollut useimmiten edullisin kori ja koriseurannan avulla on saatu hillittyä seurattujen tuotteiden hinnan nousua.
Maitovaltuuskunnan vastuiden piirissä on vuoden 2011 alussa alkanut MTK:n Tyyppinavettahanke. Hanke sai 100 prosentin rahoituksen
vuosille 2011 – 2013 EU:n maatalousrahastosta
ja kansallisesta hankerahoituksesta. Kertomusvuonna valmistui kaksi pilottikohdetta ja valmisteilla on kolme uutta. Pilottikohteiden avulla on
saatu läpinäkyvyyttä navettarakentamisen kustannuksiin ja tieto on avoimesti käytettävissä
kaikille rakentajille ja toimijoille. Hankkeella on
saatu läpinäkyvyyttä myös viranomaismääräyksistä johtuville kustannuksille.

MTK toimi aktiivisesti mm. eläinten hyvinvointituen kehittämiseksi. Eläinten hyvinvointituen
perustuki nousi vuonna 2012 tehdyissä uusissa
sitoumuksissa nautojen osalta 16 eurosta/ey 50
euroon/ey. Lisäksi uutena toimena tuli mm. laidunnukselle tuki, joka sekin maksetaan ey:n perusteella. E Eläinten hyvinvointituen kokonaismäärä
nousi nautatiloilla kertomusvuonna 40 miljoonaan euroon, kun edellisenä vuonna se oli vain
12 miljoonaa euroa. Hyvinvointituen kokonaismenekki on vuositasolla reilut 50 miljoonaa euroa.
MTK:n työllä saatiin siten olennaisesti parannettua eläinten hyvinvointituen käytettävyyttä maitotiloillakin, mm. korjattua
vasikoiden lukumäärävaatimuksia tuen
ehdoissa. Maitovaltuuskunta ja
MTK:n maitova l i o k u n t a
ovat
voimakkaasti
ajaneet
nurmen
kilpailukyvyn varmistamista
lehmien
ruokinnassa.
Samalla se parantaisi
uusien

AVIen ja ELYjen toimintaa ympäristöviranomaisasioissa on pidetty toivottoman hitaana.
MTK:ssa on selvitty vaihtoehtoa, että ainakin yhden robotin kokoluokan lupapäätökset voitaisiin
tehdä kunnissa. Esillä ovat myös vielä tätäkin
suuremmat yksiköt.

Muu keskeinen toiminta		
Maatalouden tukijärjestelmien toimeenpanossa MTK:n pitkään ajama tavoite ottaa tuen piiriin ns. jonolohkot sai jatkoa, kun kevään 2012
tukihaussa ehdot täyttäville lopuillekin jonolohkoille myönnettiin tukikelpoisuus. EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan terveystarkastusratkaisun
toimeenpano jatkui valtion ja tuottajien vuonna
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kasviseosten kautta myös valkuaisrehuomavaraisuutta.

MTK vaikutti meneillään olevaan EU:n siemen- ja
lisäysaineistolainsäädännön uudistamistyöhön.
Vuoden aikana käynnistyi siemenalan kehittämishanke vuosiksi 2012–2014.

MTK ja maitovaliokunta on pitänyt esillä tuotantoon sidotun tuen vahvistamista ja pitänyt myönteisenä mm. sitä, että komissio esittää litroihin
perustuvaa tukimahdollisuutta myös EU-tukiin.
Nurmen käytön tukeminen eläinten hyvinvointikorvauksessa on ollut keskeisesti esillä.
MTK on tuonut toistuvasti esille maatalouden
investointitukien niukkuuden tulevaisuudessa
ja vaatinut valtiolta toimenpiteitä rahoituksen turvaamiseksi.

MTK osallistui off label -lupien sekä koetoimintalupien hankintaan kasvinsuojeluaineille,
joita käytetään erikoiskasveilla. Näin saatiin lisää valmisteita erikoiskasvien kasvinsuojeluun.
MTK osallistui kansainväliseen työhön pienten
kasvien kasvinsuojeluongelmien ratkaisemiseksi sekä vähämenekkisten kasvinsuojeluaineiden
saatavuuden
turvaamiseksi.

MTK:n maatalouslinja osallistui
MTK toteutti myös avomaaviaktiivisesti tuotantoeläinten
MTK:n
maatalouslinja
hannesten menekinedistähyvinvoinnin edistämiseen ja
osallistui aktiivisesti
mistyötä ja mainontaa. Maieläinsuojeluun liittyvään työtuotantoeläinten
nonta toteutettiin viljelijöiltä
hön. Eläinsuojelu- ja eläinhyvinvoinnin
kerätyillä varoilla ja kampanten hyvinvointipolitiikka kosedistämiseen ja
joissa sekä tiedotteissa kokee kaikkia tuotannonaloja
eläinsuojeluun
rostettiin kotimaisuutta ja
kotieläinsektorilla. Merkittäliittyvään työhön
lähellä tuotettuja avomaanvivimmät kansalliset hankkeet
hanneksia. MTK:n toteuttama
kertomusvuonna 2012 olivat
Raakaa voimaa –kasviskameläinsuojelulain uudistamisen
panja Facebookissa onnistui yli
eteneminen työryhmätyöskenteodotusten.
lyyn ja sikojen suojelua koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistaminen ja
Puutarhatuotteiden markkinoilla lähtökohtana oli
voimaantulo vuoden 2012 lopussa.
puutarhatuotteiden markkinoiden tasapainottaMTK toi voimakkaasti esille kantansa uusien hy- minen sekä tuotantokustannusten nousun aihevinvointimääräysten aiheuttamiin lisäkustannuk- uttamien kustannuspaineiden siirtäminen tuotsiin sianlihantuotannossa mm. rakenteellisten tajahintoihin. Vuoden aikana kerättiin viikoittain
vaatimusten ja siirtymäaikojen kautta. Vaikutim- avomaavihannesten toteutunutta hinta- ja markme menestyksekkäästi siihen, että EU:n sikadi- kinatietoa, joka välitettiin viljelijöille Maaseudun
rektiivin toimeenpanon siirtymäajan päättyessä Tulevaisuudessa. Näin parannettiin viljelijöiden
säädöksiin saatiin tarkoituksenmukainen ja käy- tietoisuutta vallitsevasta markkinatilanteesta.
tännön sanelema jousto.
MTK:n ja sen sokerijuurikasvaliokunta saivat
MTK on mukana eläinsuojelulain uudistamisessa edellisvuonna aloitetut seitsemänvuotisen toija aktiivisesti mukana ratkomassa eläinsuojelu- mialasopimuksen välitarkastusneuvottelut päävalvontojen aiheuttamia väärinkäsityksiä. MTK:n tökseen alkuvuodesta. Juurikkaan hintaa saatiin
toiminta välittäjänä viranomaisten ja tuottajien korotettua 25 prosenttia ja juurikkaan kuljetuskorvausta saatiin nostettua miljoonalla eurolla.
välisissä ristiriitatilanteissa on ollut tärkeää.
Valiokunnan aloitteesta toimialasopimusneuvotMTK on osallistunut jäsenenä maa- ja metsäta- telut vuosista 2013-2014 ja 2015-2016 avattiin
lousministeriön Tuotantoeläinten neuvottelukun- joulukuussa. Vuodenvaihteen jälkeen saatiin
nan työhön. MTK on myös neuvotellut Honkajoki ratkaisu vuosista 2013 ja 2014. Juurikkaan hinOy:n ja Eviran kanssa uuden sivutuoteasetuk- ta saatiin nostettua 34,5 eurosta juurikastonnia
sen siirtymäajan jälkeisestä ajasta kotiteuras- kohden yli 40 euroon/jtn.
tuksissa. Jätteen keräily maatiloilta renderöintilaitokseen Honkajoelle on pystyttävä hoitamaan Vuoden 2012 aikana MTK:n viljavaliokunta on
mahdollisimman joustavasti ja kustannustehok- teettänyt viljan vientiselvityksen ja myös erillisen
kaasti. Menettelytavoista sovittiin vuoden 2012 selvityksen mallasohrasta. Mallasohran vientiä
lopulla ja neuvottelu- ja keskusteluyhteys Hon- ja markkinanäkymiä koskeva selvitys valmistui
syksyn aikana. Viljan vientiselvitys valmistuu
kajoki Oy:n kanssa on nyt luotu.
vuoden 2013 alkupuoliskolla.
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markkinoiden avautumista EU-alueen yrityksille
ja innovaatioiden sekä uusien teknologioiden
käyttöönottamista.

Markkinaedunvalvonnasta tavoitteena oli luoda
paremmin toimiva viljakauppa. Samalla parannettiin tiedon kulkua valiokunnasta muille keskusliiton luottamushenkilöille ja tuottajaliitoille.

Kertomusvuoden aikana EU kävi useita kahdenvälisiä vapaakauppaneuvotteluja Kaukoidän
ja Etelä-Amerikan maiden sekä mm. Kanadan
kanssa. Tämän lisäksi EU valmisteli laajaan vapaakauppasopimukseen tähtäävien neuvotteluiden aloittamista USA:n kanssa.

Kansainvälisessä kauppapolitiikassa vuosi 2012
voidaan melkein nimetä välivuodeksi. Vaalit
WTO:n keskeisissä jäsenmaissa vuoden 2008
jälkeen vaikuttivat siihen, että Dohan kehityskierroksen neuvotteluissa on ollut hiljaista eikä
mainittavaa edistystä ole tapahtunut kertomusvuonnakaan. EU:n kasvustrategian toteutumisen
kannalta olisi kuitenkin ollut tärkeää päästä neuvotteluissa eteenpäin.

Kansainvälisen maatalouspolitiikan alueella vain
EU on tähän mennessä uudistanut perusteellisesti oman maatalouspolitiikkansa ja luonut tätä
kautta aikaisempaa kilpailukykyisemmän maatalouden sekä edellytykset neuvotella myös kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia kolmansien
maiden kanssa. Kotimaassa MTK piti yhteyttä
asioita valmisteleviin kauppapoliittisiin viranomaisiin sekä osallistui komission järjestämiin
kuulemisiin.

Kauppapolitiikan keinoin olisi EU-alueelle
mahdollista saada kasvua kokonaistuotantoon noin prosenttiyksikön verran. Tämä näkyisi parempana työllisyytenä talouskriisien
vaivaamassa Euroopassa ja helpottaisi julkisen talouden budjettipaineita niin EU:ssa kuin
sen jäsenmaissa. Toteutuakseen nopeampi talouskasvu kuitenkin edellyttää kansainvälisten
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Metsätalous
Metsänomistajien järjestö
Avaintavoitteet
1. Parannamme metsäelinkeinon toimintaedellytyksiä
2. Vahvistamme metsäsektorin roolia ja näkyvyyttä kansainvälisesti
3. Uudistamme järjestön toimintaa ja rakenteita

Metsäelinkeinon toimintaedellytysten parantaminen

Metsälaki ja metsänhoitosuositusten
uudistaminen
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys metsälain uudistamisesta valmistui kesällä 2012. MTK:n tavoitteiden mukaisesti
esitys vähentäisi metsien käytön säätelyä ja
byrokratiaa sekä lisäsi metsänomistajien mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää metsiään omien
tavoitteidensa mukaisesti. Esityksen mukainen
lakiuudistus myös parantaisi metsätalouden
kannattavuutta.

KMO 2015 ja metsäpoliittinen selonteko
MTK osallistui Kansallisen metsäohjelman 2015
toteutukseen ja seuraan metsäneuvostossa
ja sekä KMO:n teemakohtaisissa työryhmissä.
MTK osallistui myös metsäpoliittisen selonteon
valmisteluun, missä painotimme metsänomistajien erityisasemaa resurssin omistajina – ei vain
sidosryhmänä.

Metsälain uudistamisen rinnalla käynnistyi
myös metsänhoitosuositusten päivitys. MTK
vaikutti siihen, että päivitystyön lähtökohdaksi
asetettiin metsänomistajanäkökulma. Suositusten tulee tarjota erilaisia vaihtoehtoja ja metsänkäsittelyyn ja päätöksenteon apuvälineitä
metsänomistajalle.

Metsätilarakenteen ja sukupolvenvaihdosjärjestelmän kehittäminen
MTK kehitti mallin yrittäjämäisestä metsätaloudesta. Tavoitteena on parantaa puumarkkinoiden toimivuutta ja kannustaa aktiivista metsien
käsittelyä ja hoitoa edistämällä metsänomistajakunnan keski-iän alentumista ja metsätilakoon kasvua. Mallin perustana ovat riittävä
tilakoko ja yrittäjyyteen ja kasvuun kannustava
verotuskohtelu.

Metsätuholaki
MTK osallistui aktiivisesti Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän työhön, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten metsien hyvä
terveydentila myös tulevaisuudessa metsä- ja
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Metsätalouden tuet
Pienpuun energiatukijärjestelmä lähetettiin hyväksyttäväksi Euroopan komissioon huhtikuussa 2011. Komissio ilmoitti keväällä 2012, että
tukijärjestelmää ei voida hyväksyä esitetyssä
muodossa. Tukijärjestelmää muutettiin niin, että
tuen maksatusta siirrettiin lähemmäs laitosta,
kuten komissio edellytti. Uudistettu versio tukijärjestelmästä toimitettiin komission käsittelyyn
heinäkuussa 2012. Komission käsittely on edelleen kesken.

energiateollisuuden ja ilmaston muutoksen aiheuttamista muutoksista huolimatta.
MTK painotti työssä terveyden merkitystä yksityisten metsänomistajien metsien
tuottokyvylle.

Omassa lausunnossaan MTK toi esille, että
esitetyssä muodossa pienpuun energiatukijärjestelmällä ei enää ole yhteyttä kestävän metsätalouden edistämiseen eikä se toimi kannustinjärjestelmänä metsänomistajan suuntaan.
MTK vaati, että järjestelmän ja sen valvonta eivät saa aiheuttaa metsänomistajille hallinnollisia
rasitteita tai riskiä epätaloudellisesta metsien
käsittelystä.

Puutavaranmittauslaki ja energiapuunmittauksen kehittäminen
MTK osallistui aloitteellisesti ja aktiivisesti puutavaranmittauslain kokonaisuudistuksen valmisteluun. Puutavaranmittauslain kokonaisuudistuksen suurimpana tavoitteena on sisällyttää
energiapuun mittaus osaksi kansallista lainsäädäntöä. MTK huolehtii puutavaranmittauslain valmistelussa puunmyyjien oikeusturvasta
puumarkkinoilla.

Komission päätös merkitsi sitä, että vuonna
2010 hyväksyttyjä lakeja kestävän metsätalouden rahoituksesta (kemera) ja pienpuun energiatuesta (petu) ei voitu toimeenpanna. MTK
vaikutti siihen, että pienpuun energiatukeen varattuja määrärahoja (17milj. euroa) voitiin siirtää
käytettäväksi kemeran mukaisiin energiapuun
korjuun ja haketuksen tukiin.

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano (FLEGT)
MTK osallistui maa- ja metsätalousministeriön
asettamaan työryhmään, jonka tehtävänä oli valmistella EU:n puutavara-asetuksen toimeenpanoa. Asetus edellyttää, että toimijat, jotka saattavat puutavaran tai puutuotteet ensimmäistä
kertaa EU:n markkinoille, voivat osoittaa puun
laillisen alkuperän ns. due diligence -järjestelmällä. Asetus astuu voimaan 3.3.2013.

Hallituksen vuoden 2013 talousarvioesityksen
yhteydessä MTK painotti, että esitetyllä määrärahatasolla ei voida saavuttaa Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetettuja tavoitteita. MTK
toi esille, että metsätalouden kannustinjärjestelmä tulisi arvioida ja uudistaa. Uudistaminen
tulisi tehdä osana metsäpoliittisen selonteon
yhteydessä käynnistettävää metsäalan strategiatyötä. Kannustinjärjestelmän uudistamistyön
lähtökohtana tulee olla metsätalouden kohtelu
elinkeinona.

Työryhmä luovutti esityksensä ministeri Koskiselle elokuussa. MTK vaikutti siihen, että
kotimaassa tuotetun puun osalta asetuksen
velvoitteet voidaan hoitaa nykyisellä metsälainsäädännöllä. Metsänomistajan due diligence –
järjestelmä koostuu metsänkäyttöilmoituksesta
ja luovutusmittaustodistuksesta. Metsänomistajalle järjestelmä ei siis tuo lisäbyrokratiaa tai
lisävelvoitteita.

METSO-ohjelma
MTK osallistui ohjelman kehittämiseen mm. sen
valtakunnallisessa seurantaryhmässä. Lisäksi MTK viesti metsänomistajille METSO-ohjelmasta ja sen tarjoamista vaihtoehdoista sekä
osallistuu ohjelman yhteisten viestintätoimien
suunnitteluun.

Biomassan kestävyyskriteerit
MTK osallistui aktiivisesti sekä nestemäisten
biopolttoaineiden kestävyyslain kotimaiseen
valmisteluun että kiinteiden biopolttoaineiden
kestävyysvaatimuksista käytävään keskusteluun
EU:n tasolla. Toimme esille sen, että Euroopassa
metsien kestävää käyttöä säädellään jo monin
tavoin eikä energiakäyttöön menevälle metsäbiomassalle tule asettaa muusta metsien käytöstä poikkeavia kestävyysvaatimuksia.

METSO-ohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen päivitys käynnistyi. Valtakunnallinen METSO-seurantaryhmä valmisteli vuoden
aikana oman esityksensä ohjelman muutos- ja
kehittämistarpeista. MTK:n esitysten mukaisesti vapaaehtoisuus ja metsänomistajalähtöisyys
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säilyvät. Lisäksi työryhmän esityksessä korostetaan, että ohjelman resurssit on kohdennettava niin, että eri toimenpiteitä voidaan toteuttaa tasapainoisesti metsänomistajien tarpeita
ja valinnanvapautta kunnioittavalla tavalla. Lisäksi todetaan, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii lisärahoitusta – myös talousmetsien
luonnonhoitoon.

kotimaisesta puusta valmistettujen tuotteiden
asemaa niin kotimaisilla kuin erityisesti eurooppalaisilla markkinoilla.

Ajantasainen markkinatieto ja markkinoiden toimivuus

MTK tuotti ajantasaista ja luotettavaa markkinainformaatiota metsänomistajille metsäteollisuustuotteiden markkinoista, kotimaan ja ulkomaan
Vesilaki
puumarkkinoista ja energiapuukaupasUusi vesilaki astui voimaan vuoden
ta. Osallistuimme aktiivisesti puualusta. Laki veloittaa tekemään
markkinoiden ja energiapuun
ilmoituksen
ELY-keskukselle
tilastoinnin kehittämiseen maavähäistä suuremmasta metja
metsätalousministeriön
säojituksesta, myös kunnosPuumarkkinat.fi
puumarkkinatyöryhmässä.
-sähköinen
tusojituksesta. MTK vaikutti
Puumarkkinat.fi –sähköinen
puukauppapalvelu
siihen, kuinka vesilakia tulpuukauppapalvelu valmistui
valmistui
kitaan metsätalouden kunpilottikäyttöön vuoden 2012
pilottikäyttöön
nostusojituksissa ja millaisia
lopussa.
vuoden 2012
vaatimuksia
ilmoitukselle
lopussa
asetetaan.
Metsätalouteen liittyvä

tutkimustoiminta

Ilmastolaki

Metsätaloutta koskevassa tutkimustoiminnassa vuonna 2012 painottuivat
metsätalouden kannattavuus, metsäsektorin kilpailukyky, kotimaisen puun käytön edistäminen,
puumarkkinoiden toimivuuden parantaminen,
metsänomistajien edunvalvonnan kehittäminen
sekä kansainvälinen vaikuttaminen.

Ympäristöministeriö valmisteli esitystä
ilmastolaista. Ilmastolain tarkoituksena olisi ohjata erityisesti päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen vähentämistä. MTK totesi, että
toistaiseksi on vaikea nähdä, mitä hyötyjä uusi
ilmastolaki toisi olemassa olevien strategioiden
ja politiikkojen toteuttamiseen. MTK vaati, että
hallituksen on selvitettävä myös mahdollisen
ilmastolain hallintobyrokratiaa ja hallinnollisia
kustannuksia lisäävät vaikutukset. Hallituksen
ei pidä käyttää ilmastolakia työkaluna kansainvälisten sitoumusten ja säädösten yli menevien
kansallisten ilmastopoliittisten maa- ja metsätaloutta koskevien velvoitteiden asettamiselle.

MTK oli mukana useiden tutkimushankkeiden
ohjaus- ja johtoryhmissä ja teki yhteistyötä Pellervon taloustutkimuksen PTT:n metsä- ja puutalouden tutkimusryhmän, Metsäntutkimuslaitoksen sekä useiden muiden tutkimuslaitosten
kanssa.
MTK:lla oli edustus Tiuran säätiön sekä Suomen
Luonnonvarain Tutkimussäätiön hallituksissa.

PEFC-metsäsertifiointi
MTK oli mukana linjaamassa PEFC:n kehittämistyötä ja laatimassa PEFC-Suomen strategiaa.
PEFC:n toimintaa vahvistettiin palkkaamalla yhdistykselle pääsihteeri ja markkinointipäällikkö
aiemman ostopalveluna hoidetun toiminnan sijaan. PEFC:n toimintaa suunnattiin entistä enemmän markkinavaikuttamiseen. PEFC-Suomen
ensimmäisen strategian tavoitteeksi asetettiin
PEFC:n tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen.
Näkyvyyttä ja merkin käyttöä pyritään lisäämään
erityisesti kuluttajatuotteissa.

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy toteutti keväällä ja syksyllä 2012 metsäomistajien puunmyyntiaikomuksia ja mielipiteitä metsäasioista kartoittaneen MetsäDataLaari -kyselytutkimuksen.

Yksityismetsistämme valtaosa on sertifioitu
PEFC-järjestelmän mukaisesti. Olemalla mukana
PEFC:n kehittämisessä MTK pyrkii vahvistamaan

MTK teki kuukausittain puumarkkinabarometrin
ajankohtaisesta puumarkkinatilanteesta. Lisäksi
tuotimme jatkuvasti ajantasaista markkinatietoa
metsäteollisuusmarkkinoista ja puumarkkinoista

Vuonna 2012 teetettiin ulkopuolisen konsultin
tekemä raportti tukin, kuitupuun ja energiapuun käyttöarvoista. Tarkastelu perustuu vientihintaennusteisiin, tehtaiden käyntiasteisiin,
korkotasoon ja muihin tuotantoon vaikuttaviin
kustannustekijöihin.
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Suomessa ja kansainvälisesti

kantaansa.

MTK oli aktiivisesti mukana Euroopan metsäklusterin teknologiaplatformin (Forest-Based
Sector Technology Platform FTP) –hankkeen
ohjausryhmässä. FTP:n tutkimusstrategian päivitys valmistui vuoden 2012 lopulla. MTK:lla oli
edustus FTP:n kansallisessa tukiryhmässä. MTK
osallistui myös aktiivisesti Euroopan Unionin komission rahoittaman 8. puiteohjelman valmistelutyöhön yhdessä muiden suomalaisten metsäalan toimijoiden kanssa.

EU:n metsästrategian uudistamisen työryhmä
käynnistyi kesällä 2011 ja sai raporttinsa valmiiksi kesäkuussa 2012. MTK edusti ryhmässä
Euroopan metsänomistajia. MTK nosti esiin erityisesti metsien elinkeinomerkityksen EU:ssa,
metsätalouden kannattavuuden parantamisen,
metsien ja niiden käyttöön perustuvan teollisuuden keskeisen roolin matkalla kohti biotaloutta
sekä EU:n metsäasioiden koordinaation parantamisen. Lisäksi MTK laatii ryhmän loppuraporttiin liitettävän analyysin metsien ekosysteemipalveluiden ja niiden markkinoiden kehittämisestä
EU:ssa.

Metsäsektorin roolin ja näkyvyyden vahvistaminen
kansainvälisesti

Vuoden 2012 aikana järjestettiin Euroopan laillista metsäsopimusta valmistelleen neuvottelukomitean kaksi kokousta. MTK oli vahvasti mukana Suomen valmistelutyössä korostaen metsien
elinkeino- ja talouskäyttönäkökulmaa sekä metsien roolia biotalouden avainsektorina. MTK ja
metsäteollisuus valmistelivat oman ehdotuksensa metsäsopimustekstiksi, jota käytettiin laajasti
vaikuttamistyössä niin EU:n, sen jäsenmaiden
sekä muutamien EU:n ulkopuolisten avainmaiden suuntaan.

Euroopan unionissa metsäasiat olivat vahvasti asialistalla koko vuoden. 46 Euroopan maata
käsittävän Forest Europe -prosessin puitteissa
edettiin Euroopan laillisesti sitovan metsäsopimuksen valmistelussa. Globaalilla tasolla valmisteltiin Durbanin ilmastokokouksessa 2011
päätetyn Kioton protokollan jatkokautta sekä
maailmanlaajuista ilmastosopimusta.
MTK vaikutti aktiivisesti komission maaliskuussa
2012 antaman LULUCF-lainsäädäntöesityksen
sisältöön niin Suomessa kuin Brysselissäkin.
Joulun alla saavutettu poliittinen sopu oli mieluinen joululahja metsänomistajille. Komission alkuperäisen esityksen vastaisesti Euroopan parlamentti ja jäsenmaat eivät antaneet komissiolle
oikeutta säätää jäsenmaiden metsien hiilensidontavelvoitetta eli käytännössä metsien kasvun
ja hakkuiden erotusta. Komissiolle ei myöskään
annettu oikeutta antaa jäsenmaille suosituksia
LULUCF-sektorin hiilensidontatoimista.

Joulukuussa 2011 järjestetyn Durbanin ilmastokokouksen jälkipyykki jatkui vuoden 2012 alkupuolella. MTK arvosteli voimakkaasti Durbanissa sovittuja metsien hiilinielujen laskentamalleja
keinotekoisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Globaalin sopimuksen valmistelutyössä
Suomi on pitänyt yhtenä prioriteettina metsien
hiilinielujen laskentasääntöjä päivittämistä. MTK
osallistui joulukuussa 2012 Dohan ilmastokokoukseen Suomen valtuuskunnan jäsenenä.
MTK jatkoi yhteistyötään AgriCordin kanssa.
AgriCordin kanssa vuonna 2010 Etiopiassa ja
Vietnamissa aloitetut Ulkoasiainministeriön rahoittamat projektit, joissa suomalaista metsänhoitoyhdistysosaamista hyödynnetään kehitysmaiden metsänomistajajärjestöjen tukemisessa,
jatkoivat toimintaansa. Kaksi uutta metsähanketta Tansaniassa ja Nepalissa siirtyivät suunnittelusta käytäntöön. Lisäksi suunniteltiin Sambian
metsähanketta, jonka on määrä käynnistyä vuoden 2013 aikana. MTK:n kehitysyhteistyöprojektit siirrettiin syksyllä 2012 perustetun erillisen kehitysyhteistyöstä vastaavan yhdistyksen, FFD:n,
vastuulle.

MTK osallistui Suomen kannan muodostukseen
kiinteän biomassan kestävyyskriteerien tarpeellisuudesta ja vastusti voimakkaasti komission
suunnittelemaa tilakohtaista metsäsuunnitelmapakkoa kestävyyden osoittamisessa. MTK laati
metsäsuunnitelmista yhteisen kirjeen metsäteollisuuden kanssa komission virkamiehille, tuki Euroopan metsänomistajajärjestö CEPF:n kannanmuodostusta ja vaikuttamistyötä, aktivoi muiden
maiden metsänomistajajärjestöjä asiassa sekä
tapasi komission virkamiehiä.
MTK osallistui EU:n maaseudun kehittämispolitiikan uudistamistyöhön sekä Suomessa että
Brysselissä tukien metsätalouden kilpailukyvyn
sisällyttämistä uuteen politiikkaohjelmaan. Euroopan parlamentti sisällytti kilpailukyvyn omaan

MTK toimi vuonna 2012 Pohjoismaisten Metsänomistajajärjestöjen Liiton (NSF) puheenjohtajana
ja järjesti NSF-kokoukset Kirkkonummella ja Rovaniemellä. NSF:n Brysselin metsäedunvalvojan
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lopetettua syyskuussa työnsä vastasi MTK yhdessä ruotsalaisen sisarjärjestö LRF:n kanssa
NSF:n edunvalvonnasta Brysselissä loppuvuoden ajan. MTK isännöi kesäkuussa yhdessä metsäteollisuuden ja MMM:n kanssa ranskalaisen
europarlamentaarikko Gaston Francon Suomen
vierailun metsäpäivää, jonka aikana esiteltiin
suomalaista yksityismetsätaloutta, metsäteollisuutta sekä Suomen metsäsektorin painotuksia
EU:n metsäkysymyksissä.

Metsänhoitoyhdistystoiminnan
kehittäminen
Metsänhoitoyhdistysten palveluita kehitettiin
ketjutoimintamallin mukaisesti. MTK oli aktiivisesti mukana Metsänhoitoyhdistysten Palvelutoimiston MHYP:n toiminnassa, työryhmätyöskentelyssä sekä mhy-kentän toimihenkilöiden ja
hallinnon koulutuksessa. Metsänhoitoyhdistysten rakennekehitys eteni neljän yhdistysfuusion
kautta. Vuoden 2013 alussa metsänhoitoyhdistyksiä oli 96 kpl.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila jatkoi Euroopan metsänomistajajärjestö CEPF:n hallituksessa ja valittiin varapuheenjohtajaksi. Metsäjohtaja Juha Hakkarainen valittiin komission
neuvoa-antavan metsätalous- ja korkkikomitean
puheenjohtajaksi toiselle 2-vuotiskaudelle. Juha
Hakkarainen osallistui tässä roolissa lukuisiin
tilaisuuksiin Brysselissä vuoden aikana. Asiantuntija Janne Näräkkä jatkoi kansainvälisen metsäomistajaorganisaation IFFA:n hallituksessa.

Toiminnan ja osaamisen kehittämistä käsiteltiin
mm. metsänomistajaorganisaation laaturyhmässä, joka nimitti työryhmän kehittämään metsänhoitoyhdistysten vuositietojen keräämistä. Metsänhoitoyhdistykset ja metsänomistajien liitot
ovat keskeisessä roolissa yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteiden
ja kustannusten keräämisessä ja tietojen toimittamisessa valtakunnallisiin ja maakunnallisiin
seuranta- ja suunnittelutarpeisiin.

Järjestön toiminnan ja rakenteiden uudistaminen
Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen

Mhy-vaalit

Metsänhoitoyhdistyslain muutoksen valmistelussa vaikutimme vahvasti metsänhoitoyhdistysten
tekemän metsänomistajien edunvalvonnan ja
metsätalouden edistämisen puolesta.

MTK oli mukana järjestämässä metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleja, jotka järjestettiin
postivaaleina 30.8 -21.9.2012. Vaaleissa käytti
äänioikeuttaan lähes 130 000 metsänomistajaa,
ja äänestysprosentti oli 34,2 %. Vilkkaimmin äänestettiin Pohjois-Suomessa. Valitut valtuutetut
toimivat tehtävässään 1.1.2013 - 31.12.2016.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen perusti lokakuussa 2011 työryhmän, jonka toimeksiantona oli selvittää mahdollisuuksia uudistaa
metsänhoitoyhdistyslaki hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti. Työryhmän linjausten mukaisesti ministeri Koskisen julkisti metsänhoitoyhdistyslain uudistamisen perusperiaatteet keväällä
2012. Valmistelutyö työryhmässä jatkui marraskuussa 2012 ja vuonna 2013 valmistelua jatketaan virkamiestyönä. MTK on edustanut työryhmässä metsänhoitoyhdistyksiä.

Metsäomistajaorganisaation
kehittäminen
MTK:n liittokokous linjasi kesällä 2012, että metsänhoitoyhdistysten tulee olla tiiviimmin osa
järjestökokonaisuutta ja, että kaikille maaseutuelinkeinojen harjoittajille tulee luoda luonteva
jäsenöitymisväylä keskusjärjestöön.

Metsänhoitoyhdistyslainsäädännön muutoksen
valmistelussa ja koko metsänomistajaorganisaation kehittämisen tukena työskenteli MTK:n metsäjohtokunnan
nimeämä
metsänhoitoyhdistysten, metsänomistajaliittojen
ja
MTK:n
edustajista
koostuva työryhmä.
Työryhmässä
valmisteltiin
metsänomistajaorganisaation näkemystä uudeksi
metsänhoitoyhdistyslaiksi.

MTK:n johtokunta perusti työryhmän valmistelemaan johtokunnalle esitystä metsänomistajien
järjestäytymisestä ja jäsenöitymisestä metsänhoitoyhdistyslain muuttuessa.
Työryhmän
työskentelyn
ja
metsänomistajaorganisaation
jäsenyyden
kehittämisen osana toteutettiin
metsänomistajien jäsenyyden ja jäsentuotteen
kehittämishanke.
Hankkeen tavoitteena oli löytää paras mahdollinen ratkaisu
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jäsenten ja toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä selkeyttää jäsenyyttä järjestössä
metsänomistajalähtöisesti.

tiivistämiseen. Metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien liittojen toimihenkilöille järjestettiin
kaksi koulutusta yhteismetsien perustamispalvelun ja olemassa olevien yhteismetsien palvelun kehittämiseksi. MTK:lta oli edustaja mukana
myös valtakunnallisessa yhteismetsien asiantuntijaverkostossa, joka koordinoi valtakunnallisesti
yhteismetsäasioita, tehostaa yhteismetsistä tiedottamista sekä lisää vuorovaikutusta yhteismetsäasioissa toimivien kesken.

Metsäomistajat –brändi
Metsänomistajat-brändi otettiin laajalti käyttöön
koko metsänomistajajärjestössä. Metsänhoitoyhdistyksistä 64 kpl ilmoittautui mukaan brändiin.
Brändikoulutuksia järjestettiin yhteensä 38 kpl ja
niihin osallistui toimi- ja luottamushenkilöitä keskusliitosta, metsänomistajien liitoista ja metsänhoitoyhdistyksistä. Yhdistyksiä brändikoulutettiin
60 kpl. Metsänomistajat-logo ja slogan otettiin
käyttöön kaikessa yhteisessä markkinointi- ja
viestintämateriaalissa kuten Mhy-vaalien yhteydessä järjestetyssä TV-mainoskampanjassa,
messuilla, ja lehti-ilmoituksissa. Metsänomistajat
-facebook-sivua käytettiin aktiivisesti viestinnässä. Metsänomistajat brändi –ajattelu liitettiin
osaksi normaalia ketjutoimintaa MHYP:n eri työryhmien kautta. Brändikriteereiden auditoinnit
alkoivat ensimmäisten koulutettujen yhdistysten
osalta lokakuussa 2012.

Viestintä
Metsätalouteen liittyviä lehdistötiedotteita lähti vuoden aikana 33 kpl. Metsätoimittajien
taustoitustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista järjestettiin 6 kpl ja alan toimittajiin pidettiin
muutenkin aktiivisesti yhteyttä. Maaseudun
Tulevaisuuden Metsänomistaja-numeroita hyödynnettiin metsänomistajaviestinnässä. Kesällä 2012 uudistetuilla verkkosivuilla esitellään
metsäedunvalvontaa entistä metsänomistajalähtöisemmin ja selkeämmin. Messuilla ja metsänomistajatapahtumissa näyttiin yhteisellä
Metsänomistajat-osastolla.

Yhteismetsät

Sisäistä viestintää kehitettiin tuottamalla aktiivisesti artikkeleita metsänhoitoyhdistysten juttupankkiin, lähestymällä kentän toimi- ja luottamushenkilöitä Metsäuutiset -uutiskirjeellä 8
kertaa vuodessa sekä osallistumalla ja järjestämällä järjestön yhteisiä tilaisuuksia.

MTK ja koko metsänomistajaorganisaatio panostivat yhteismetsien edunvalvontaan, yhteismetsätoiminnan kehittämiseen sekä metsänhoitoyhdistysten ja yhteismetsien yhteistyön
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Maaseutuyrittäjyys
Uutteraa yrittäjyyttä
Avaintavoitteet
1.

Maaseutuyrittäjyys muuttuu. Edistämme maaseutuyrittäjyyttä ja yrittäjien 		
verkostoitumista.
2. Kevennämme hallinnon rasitetta maaseutuyrityksille. Edistämme yritys- ja		
hanketukien käyttöä.
3. Edistämme vihreää kasvua ja kotimaisten energialähteiden käyttöä
4. Lisäämme suomalaisen ruokaketjun vastuullisuutta ja viestimme siitä
5. Parannamme maaseudun palveluyrittäjyyden edellytyksiä sekä edistämme
hevosyrittäjyyttä ja maaseudun matkailuyrittäjyyttä
6. Koko järjestön osallistuminen uuden aluehallinnon toimintaan
7. Maaseutukysymysten sisällyttäminen aluekehittämistoimenpiteisiin

Maaseutuyrittäjyys muuttuu

markkinointikanavan mahdollisuuksia maaseudun palveluiden markkinointiin.

Maaseutuyrittäjyyslinjan henkilöstö on osallistunut lukuisiin neuvottelu- ja koulutuspäiviin ja luennoinut maaseutuyrittäjille sektorikohtaisista ja
yleisistä yrittäjyysasioista. Elinkeinojen ja maaseudun yrittäjyyden edistäminen on ollut koulutusten keskeinen teema.

Osallistuimme Yrittäjän Päivän Säätiön sekä
Uusyrityskeskusten työhön. Teimme yhteistyötä EK:n ja Suomen Yrittäjien kanssa yhteisissä
edunvalvontakysymyksissä.

Hallinnon rasitteen keventäminen sekä yritys- ja hanketukien
käytön edistäminen

Olemme valmistelleet uutta strategiaa, jolla
tuomme yrittäjyyden edunvalvonnan lähemmäksi jäseniä ja vahvistamme alueellista edunvalvontaa kaikilla järjestön tasoilla. Työtä jatketaan
vuonna 2013, jolloin myös uuden strategian toteutus on tarkoitus aloittaa.

Olemme toimineet ja tiedottaneet aktiivisesti kuluvan ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista
sekä antaneet neuvoja jäsenillemme, joilla on ollut ongelmia tukien hitaan viranomaiskäsittelyn

Toteutimme alkuvuoden aikana Pro Lähipalvelut
–esiselvityshankkeen, jossa arvioitiin sähköisen

Vuosikertomus 2012
23

takia tai erimielisyyksiä tukikelpoisista kustannuksista. Kiinnitimme viranomaisten huomiota
käsittelyaikojen pituuteen ja eroihin ELY-keskusten välillä.

Olemme esittäneet viranomaiseille, että varsinkin yritystukien maksatus on saatava toimimaan jokaisen ELY-keskuksen alueella sujuvasti.
Olemme käyneet edelleen keskusteluja maksuhakemusten käsittelyajoista ELY-keskusten
johtajien kanssa. Edunvalvonnan tavoitteena on
saada ohjelmakauden vaihtuessa myös tarvittavat järjestelmämuutokset aikaiseksi, jotta viranomaistyössä toteutuisi paremmin myös alueellinen tasa-arvo.

Ohjelmakauden 2007 – 2013 viive on kurottu
umpeen. Hanketukia on myönnetty 31.12.2012
mennessä 4717 kappaletta. Maaseutuohjelman alueellisen osion rahoituksesta on myöntöpäätöksillä sidottu 83 prosenttia. Rahoitusta
on myönnetty yhteensä 510 miljoonaa euroa,
josta 162 miljoonaa paikallisten toimintaryhmien kautta. Eniten rahaa on käytetty elinkeinojen
kehittämishankkeisiin, yli 120 miljoonaa euroa,
yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin noin 115
miljoonaa ja yhteisöllisiin investointeihin noin
100 miljoonaa.

Olemme myös osallistuneet aktiivisesti tulevan
ohjelmakauden yritys- ja hanketukien valmisteluryhmiin. Olemme tuoneet valmistelussa esille
maaseutuyritysten erityistarpeita ja edellyttäneet ohjelmien yksinkertaisuutta tulevalla ohjelmakaudella. Yksinkertaisia hallinnointimenetelmiä on otettava käyttöön uudessa ohjelmassa
aina kun se on mahdollista.

Maaseutuohjelman mukaisia yritystukia on
myönnetty 8672 kpl, joista toimintaryhmien kautta 2583. Rahoitusta on myönnetty yhteensä 245
miljoonaa euroa, josta 31 miljoonaa toimintaryhmien kautta. Neljännes tuista menee aloittaville
yrityksille. Noin 2000 yritystä on avustettu maaseuturahoituksen avulla liikkeelle ja 6000 yritystä autettu kehittämisessä. Käynnistystuella on
avustettu noin 1000 työpaikan luomista.

Olemme osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan Hallinnollisen taakan purku
-työryhmään ja ohjausryhmään. Suomessa ei
saavutettu hallinnolliseen taakan purkamiseen
asetettuja tavoitteita hallituskauden alkuosan aikana, mutta työtä jatketaan edelleen. MTK pitää
erityisen tärkeänä, että yritysten hallinnollista
taakkaa vähennetään mm. karsimalla erilaisia
lupaprosesseja ja kehittämällä sähköistä asiointia ja palveluita. Jokaisessa lakivalmistelussa on
erikseen arvioitava yritysvaikutukset ja maaseutuvaikutukset. Yhtään lakia tai säädöstä ei tulisi
antaa, jos niillä lisätään yritysten hallinnollista
taakkaa.

Yritystuesta valtaosa, 82 prosenttia on investointitukea. Käynnistystukeen on käytetty 10
prosenttia rahoitusmäärästä ja kehittämistukeen
lähes 7 prosenttia. Investointituesta rakentamiseen on käytetty 51 prosenttia. Koneiden ja
laitteiden hankintaan on osoitettu 44 prosenttia
investointituentuesta.
Elinkeinojen kehittämisen aktiivisuus vaihtelee ELY-keskuksittain. Yritystukien rahoitus on
ELY:stä riippuen 15–55 prosenttia koko alueellisen osion rahoituksesta. Maaseutuviraston
mukaan erot elinkeinojen kehittämisen ja yleishyödylliseen kehittämisen rahoitusosuuksien
välillä johtuvat siitä, että varat on jaettu ELYille
toimintalinjoittain ja ne on voitu jakaa yritys- ja
hanketukiin vapaasti. Tulevalla ohjelmakaudella
tarvittaneen tässä asiassa enemmän ohjausta.

Osallistuimme epäviralliseen työryhmään, jossa valmisteltiin kaupallisesta tavaraliikenteestä
annetun lain muutosta. Saimme keskeiset tavoitteemme läpi työryhmätyöskentelyssä: maa-,
metsä-, eläin- ja kalatalouden kuljetuksia saa jatkossa harjoittaa traktorilla ilman liikennelupaa ja
kilometri- tai kuntarajoituksia. Hallituksen esitys
annettiin eduskunnan käsiteltäväksi joulukuussa
2012.

Tärkeää on se, että rahoitusmahdollisuuksien
puutteen vuoksi maatilasidonnaisten yritysten
hankkeita ei ole edelleenkään tarvinnut hylätä.
Suuri ongelma tuensaajien osalta on edelleenkin maksuhakemusten pitkät käsittelyajat muutamissa ELY-keskuksissa. Asiaan on kiinnitetty
huomiota ja viranomaiset ovat jo tehneetkin joitakin toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Uusien
hankkeitten osalta on päästy alle 90 päivän keskimääräisiin käsittelyaikoihin.

Vihreän kasvun ja kotimaisten energialähteiden käytön
edistäminen
MTK toteutti vuonna 2012 aktiivisesti energiastrategiaansa ja teki edunvalvontatyötä niin
kotimaassa kuin Copa-Cocegan kautta Euroopassa. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian
osuus 38 prosenttiin koko energian loppukulutuksesta vuonna 2020.
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Keskeisenä tehtävänä vuonna 2012 oli vaikuttaa
liikenteen biopolttoaineiden kestävyyskriteerien
valmisteluun sekä Suomessa että EU:ssa.

Kuluttajan kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan
näyttä kasvavan vuosi vuodelta. Asiaa vahvistivat myös tutkimustulokset. Laatuketjun rahoittaman ja kolmannen kerran toteutettu Ruoan arvostus -tutkimus kertoo, että arvostus ruokaa ja
ruokakulttuuria kohtaan on vahvaa. Ruokatrendeissä nousevat esiin mm. alkuperäisyys, aitous
ja emootiot ruokaa kohtaan. Ruoka ja ruoanlaittaminen yhdessä kiinnostavat sekä aikuisia että
nuoria. Ruoan alkuperämaalla on nuorille huomattavasti aikuisia vähemmän merkitystä. Oman
maan ruoka − erityisesti lähiruoka − kiinnostaa,
mutta kotimaisuus ei ole tärkein ruuan valintaperuste. Kuluttajien mielikuvissa suomalainen ruokaa sisältää vähemmän lisäaineita ja vierasaineita ja se on jäljitettävämpää ja maukkaampaa
kuin ulkomaalainen ruoka. Suomalaisen ruoan
turvallisuuden merkitys on kuluttajien mielikuvissa kaventunut. EU:n alueelta tuodut elintarvikkeet ovat riittävän turvallisia kuluttajien mielestä.

Kannustimme aktiivisesti hajautettua energiantuotantoa. Hajautetun energiantuotannon yritykset - kuten lämpöyritykset - tarjoavat taloudellista toimintaa ja yhteistyömahdollisuuksia kaikille
järjestön jäsenryhmille sekä muille maaseudun
yrityksille.
Paheksuimme hallituksen bioenergiatukien heikennyksiä. Osallistuimme aktiivisesti Bioenergia
ry:n toimintaan. Järjestön tavoitteena on tehokkaasti edistää bioenergian käyttöä.
Tuulivoiman edistäminen eteni hyvin ja MTK:n
laatima tuulivoimalatonttien vuokrasopimusmalli oli ahkerassa käytössä. Maanomistajien oikeusturvaa pidettiin esillä tuulivoimalahankkeiden
yhteydessä.

MTK järjesti yhteistyössä Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:in kanssa kampanjan kotimaisen ruoan ja selkeämpien alkuperämerkintöjen
puolesta 20.4.2012. Iltapäivän aikana järjestöjen
jäsenien iskujoukot tekivät kuluttajagallupia alkuperämerkinnöistä 121 suuren ruokakaupan
edustalla ympäri Suomea. Kampanja tavoitti
tuhansia kuluttajia ja oli medianäkyvyydeltään
menestys.

Markkinoimme jäsenille Maatilojen energiaohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa maatalouden
energiankäyttöä.

Suomalaisen ruokaketjun vastuullisuuden lisääminen
MTK on suomalaisen ruokaketjun ja -kulttuurin
verkostoissa vahva vaikuttaja, jota monet tahot mielellään kuulevat. MTK teki yhteistyötä monipuolisesti monien eri sidosryhmien kanssa toimimalla virallisissa työryhmissä, epävirallisissa
verkostoissa aina Ruoka-Suomi-teemaryhmän
toimijoista erilaisiin yhdistyksiin.

Yhdessä ruokatrendien ja alkuperäkiinnostuksen kanssa mielenkiinto julkisen sektorin
elintarvikehankintoja kohtaan näyttää olevan
vahvassa nousussa. MTK osallistui aktiivisesti
keskusteluun ja vaati mm. kuntien luottamushenkilöitä vaikuttamaan asiaan. Ympäri Suomea levisi ns. lähiruoka-aloite, joita eri puolilla Suomea
tehtiin useita kymmeniä.

Vuoden aikana järjestö osallistui aktiivisesti keskusteluun mm. ruoan alkuperän ilmoittamisesta
elintarvikkeissa ja ruokapalveluissa, ruokaketjun vastuullisuudesta sekä kestävän kehityksen
edistämisestä ruokaketjussa.

Osana KeHa-hanketta (Kestävät hankinnat;
MMM Laatuketju 2012–2014) MTK toteutti jäsenistölle suunnatun kyselyn maatalousyrittäjien
kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista osallistua
kuntien tarjouskilpailuihin elintarvikehankinnoissa. Kyselyn mukaan kiinnostusta löytyy, mutta
mahdollisuuksia ei välttämättä nähdä ja osaaminen tarjousten tekemiseen on puutteellista.
MTK seurasi aktiivisesti hallitusohjelmaan kirjattua hankintalain uudistamista ja pyrki vaikuttamaan lain uudistamiseen. Asian eteenpäin
vieminen vaatii kuitenkin voimakasta edunvalvontaa jäljellä olevan hallituskauden aikana.

Ruokaketjun vastuullinen toiminta ja siitä viestimisen tärkeys korostuu koko ajan. Tästä viestivät sekä julkinen keskustelu mediassa (lehdistö, nettisivut, blogit) sekä meneillään olevien
hankkeiden teemat. MTK osallistui aktiivisesti
alan keskusteluun ja vastuullisuusviestinnän kehittämiseen mm. hankkeiden ohjausryhmissä:
MTT:n ClimateChange2, joka selvitti hiilijalanjälkimerkintöjen merkitystä ja tulevaisuutta, MTT:n
Kuluttajien ruokahävikki -selvitys sekä MTT:n
Foodspill-hanke, joka tutki ruokajätteen osuutta ruokaketjun eri osissa: kauppa, teollisuus ja
ruokapalvelut.
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Parannamme maaseudun palveluyrittäjyyden edellytyksiä sekä
edistämme hevosyrittäjyyttä ja
maaseudun matkailuyrittäjyyttä

Maaseutumatkailun toimintaympäristön ja kysynnän kehittymiseen vaikutettiin viestinnällä ja
toimimalla kiinteässä yhteistyössä toimialaorganisaatioiden (Lomalaidun ry, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry) kanssa. Sähköisten myyntikanavien kehittäminen nostettiin tärkeimmäksi
painopisteeksi kehittämistyössä. Tähän liittyvät
suunnitellut toimenpiteet käynnistetään 2013.

Hevosyrittäjyys
Hevosyrittäjyyteen ja hevosalaan liittyvää edunvalvontatyötä tehtiin kertomusvuonna mm.
MMM:n työryhmässä, jossa pohdittiin hevostalouden kansallista tukea sekä tarpeita ja mahdollisuuksia sen kehittämiseen. Jatkettiin laajapohjaista yhteistyötä hevosalan keskeisten
järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Hevosalan
osaamiskeskus Hippoliksen jäsenyydessä olimme keskeisessä roolissa päivittämässä Hevosalan haasteet -kehittämisohjelmaa, joka julkaistiin nyt nimellä Mahdollisuuksien hevonen.
Samaan julkaisuun liitettiin päivitetty hevosalan
hankeohjelma 2014-2020.

Maaseutumatkailun edunvalvonnassa toimimme mm. alkoholin anniskeluun liittyvissä kysymyksissä. Vaihtelevat viranomaistulkinnat ja
-ohjeistukset sekä lainsäädännön huomattavat
tulkinnanvaraisuudet vaikeuttivat merkittävästi
maaseutumatkailu- ja pitopalveluyritysten toimintaa. Asian selkeyttämiseksi ja ratkaisemiseksi puolustimme jäsenyritystemme etuja ja toimme esiin MTK:n näkemykset ja yrittäjien tarpeet
myös uudisteilla olevaan alkoholilainsäädäntöön
liittyen.
Vaikutimme virkistys-, hoiva- ja kuntoutusalojen
palveluliiketoiminnan kehittymiseen ja kasvualustan luomiseen maaseudulla osallistumalla
aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämistoimintaan, kehittämishankkeiden suuntaamiseen ja
sekä toimialaorganisaatioyhteistyöhön.

Yhteistyössä Hippoliksen kanssa vaikutettiin
liikenne- ja viestintäministeriöön ja Trafiin pyrkimyksenä selkeyttää kuorma-autonkuljettajan
ammattipätevyysvaatimuksia hevoskuljetuksissa. Yhteinen ymmärrys yhtenäisen tiedottamisen
aikaansaamiseksi saavutettiin. Samoin olemme
olleet vaikuttamassa viranomaisiin siten, että
vuoden 2014 alusta lukien tulevien tallien ja -karsinoiden tilavaatimuksissa voitaisiin noudattaa
kohtuutta kaikkien hevostallien kohdalla. Hevosen hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, jota ei
kaikilta osin voida määritellä mitattavissa olevin
määrein. Suomen Hippoksen johdolla olemme laatimassa hyvään hevosenpitoon ohjaavaa
opasta.

Muita edunvalvontakysymyksiä
Suomen riistakeskuksen valmistelema uusi hirvikannan hoitosuunnitelma on valmistumassa.
Maa- ja metsätalousministeriö vahvistanee sen
vuoden 2013 kevään aikana. Valmistelutyön aikana saadut tiedot hoitosuunnitelman sisällöstä
ovat maanomistajien kannalta pääosin myönteisiä. MTK on aktiivisesti vaikuttanut hoitosuunnitelmatyöhön sekä alueellisella että keskushallinnon tasolla. Työtä on valvonut ja johtanut siihen
valittu työryhmä valtuuskunnan puheenjohtaja
Aarno Puttosen johdolla. Vaikka hoitosuunnitelman lopullinen teksti ei ole tullut vielä lausuttavaksi, niin jo nyt voidaan todeta, että monet
tärkeät perusasiat hoitosuunnitelmassa ovat
maanomistajien kannalta toivottuja.

MTK:n edustaja on jatkanut valtakunnallisen
Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen ja HorseGrass –tutkimushankkeen ohjausryhmissä.
Edustaja on ollut mukana myös Innoequine –
kestävä ja innovatiivinen hevostalous keskisen
Itämeren alueen kilpailukyvyn edistäjänä –hankkeen haastatteluissa.

Maaseutumatkailu

Hirvikannansäätelyä pyritään parantamaan aikaisemmasta. Tavoitteemme tullee olemaan, että
maanomistajat ja metsästäjät sopivat yhdessä hirvikannan määrän ja se pidetään tasaisena sekä vähennetään hirvivahinkoja. Onnistuneen kannansäätelyn avulla hirvipolitiikassa on
mahdollista saavuttaa aikaisempaa suurempi
yksimielisyys maanomistajien ja metsästäjien
kesken. Vahinkokehitys edellyttää kuitenkin aktiivista edunvalvontaa edelleen. Lopulliset kannanotot uuteen hoitosuunnitelmaan jäävät tehtäväksi kevään 2013 aikana.

Maaseutumatkailu kehittyi suotuisasti toteuttamiemme suhdannekyselyjen mukaan. Merkkejä
kasvun hiipumisesta nähtiin mm. yritysasiakkaiden osalta. Yleiseurooppalaisen taantuman vaikutukset maaseutumatkailuun eivät olleet vielä
huomattavia. Osittain lievää hiipumista korvasi
venäläisten matkailijoiden määrän kasvu ja kotimaisen vapaa-ajan matkailun säilyminen kesäsesonkina hyvällä tasolla sateisesta säästä
huolimatta.
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Aluepolitiikka

Suomen suurpetopolitiikka ei ole ollut onnistunutta. Suurpedot ovat jo saavuttaneet tavoitellut
kantatasot. Siitä huolimatta kantojen annetaan
kasvaa, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja maaseudun ihmisille ja elinkeinoille sekä yhteiskunnalle yleensä. Monilla alueilla suurpedot koetaan
jo vaaraksi ihmisten fyysiselle turvallisuudelle.
MTK on tuonut esiin kantanaan, että suurpetoongelmat voidaan ratkaista paremmalla kantojen säätelyllä. Tarvitaan riittävän suuri lupakiintiö
ja paikallisviranomaisille joustava mahdollisuus
reagoida nopeasti, kun pedot aiheuttavat vaaraa
ihmisille ja elinkeinonharjoittamiselle.

MTK toi maaseudun näkökulmaa aluepolitiikan
valmisteluun. Olimme mukana työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja rakennepoliittisessa neuvottelukunnassa sekä tulevan ohjelmakauden
2014 – 2020 alue- ja rakennetukia valmistelevassa työryhmässä. Ohjelmakauden valmistelu
eteni odotusten mukaisesti vuonna 2012. Näköpiirissä ollut aluepolitiikan rahoituksen väheneminen ei kuitenkaan vaikuttanut valmisteluun
vielä tässä vaiheessa. Alue- ja rakennepolitiikan
sekä maaseudun kehittämisohjelman yhteensovittamiseen tähtäävän kumppanuussopimuksen
laadinta aloitettiin vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla.

Kannansäätelyn ensisijainen tavoite pitää olla
alueella asuvien ihmisten oikeuksien turvaaminen. Petoeläinkantoja on aina voitava säädellä
luvallisen metsästyksen keinoin. Vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja petojen ihmisarkuuden ylläpitäminen edellyttää kannanhoidollisten lupien
myöntämistä koko maan alueella. Se on lopulta
myös petojen suojelun kannalta ainoa kestävä
ratkaisu. Suurpetopolitiikkaa arvioidaan ja siitä
päätetään uudelleen vuodesta 2013 alkaen. Siinä työssä MTK on aktiivisesti mukana. Edunvalvonnan ehdottomana tavoitteena on varmistaa
ihmisten perustuslaissa taatut oikeudet.

Edellytimme maaseudun näkökulmien ja vihreiden elinkeinojen kasvumahdollisuuksien huomioon ottamista vaatimalla maaseutuvaikutusten
arviointia osaksi kaikkea lakivalmistelua.
Seurasimme ja otimme kantaa kuntauudistuksen
toteuttamiseen. Edellytimme, että kunnissa laadittaisiin vihreiden elinkeinojen kasvuohjelmat
osana kuntarakenneselvityksiä.

Huoltovarmuus
Alkutuotannon osallisuus huoltovarmuuden ylläpitämiseksi

toimenpiteitä jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi. Osallistuimme syksyn aikana Huoltovarmuuskeskuksen organisoimaan, huoltovarmuudelle
asetettavia tavoitteita koskevan valtioneuvoston
päätöksen esiselvitysvaiheeseen.

Huoltovarmuustoiminnassa korostui loppuvuoden 2011 myrskyt (Hanna ja Tapani). Keräsimme
laajasti tietoja myrskyjen aiheuttamista häiriöistä ja arvioimme ne poolitoimikunnassa. Otimme
huomioon myrskyistä saadut kokemukset kehittäessämme tilatason varautumista.

Ylläpidimme ja kehitimme alkutuotantopoolin
henkilöstön osaamista ja valmiuksia varautumiseen liittyvissä asioissa. Osallistuimme elintarvikehuoltosektorin poolien koulutustilaisuuksien
suunnitteluun ja toteutukseen. Sektorin koulutustapahtumiin osallistui yli 250 henkilöä.

Tuotimme alkutuotannon osalta huoltovarmuuden tilannekuvan.
Analysoimme tulokset alkutuotantopoolissa ja johdimme niistä
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Sosiaali- ja veropolitiikka
Hyvinvointia luonnosta
Avaintavoitteet
1.
2.
3.

Jäsenten sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen
Varmistamme, että viljelijöiden, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien
verotus ei muodostu raskaammaksi kuin muiden väestöryhmien eikä verotus
vaaranna näiden elinkeinon harjoittajien kilpailukykyä sisämarkkinoilla.

Jäsenten sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on myös kartoittaa maatalousyrittäjien työn kasvaneita osaamisvaatimuksia ja tehdä esityksiä siitä, miten maatalousyrittäjien ammatti- ja täydennyskoulutusta tulisi
kehittää johtamis-, työhyvinvointi- ja työturvallisuustaitojen osalta sekä selvittää, voidaanko
koulutukseen osallistumista lisätä taloudellisia
kannusteita kehittämällä. Lisäksi työryhmän tulee selvittää, miten työympäristöä parantavien
toimintatapojen ja työmenetelmien leviämistä
voitaisiin edistää maataloudessa. Työryhmän
tehtävänä on kartoittaa keinoja, miten maatalousyrittäjien hallinnollista taakkaa voidaan
keventää.

MTK osallistui sosiaali- ja terveysministeriön
asettaman, poikkihallinnolliseen maatalousyrittäjien työhyvinvointia pohtivan työryhmän
työhön. Työryhmän toimikaudeksi määritettiin
1.5.2012–31.8.2013, mutta työ käynnistyi vasta
alkusyksystä. Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten maatalousyrittäjien työterveyshuollon sisältö ja laatu voidaan saada vastaamaan
nykyistä paremmin kehittyvän maatalouden
ja sen eri tuotantosuuntien tarpeita. Työryhmän tulee myös selvittää, miten varmistetaan
työterveyshuoltopalvelujen saatavuus ja laatu
maatiloille ja maaseutuyrittäjille. Lisäksi työryhmän tulee esittää toimenpiteet, joilla varmistetaan kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja riittävyys.
Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten lomitusjärjestelmä voisi nykyistä paremmin tukea
työhyvinvointia sekä esittää toimenpiteet, joilla
edistetään maatalousyrittäjien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

MTK piti erittäin valitettavana, että valtiontalouden kehyksistä sopiessaan hallitus päätyi
leikkaamaan maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa. Maatalousyrittäjän eläkelaista johtuviin
menoihin kohdistettiin 15 miljoonan euron vähennys ja maatalousyrittäjien lomituspalveluihin
5 miljoonan euron vähennys. MYEL-maksujen
nousu kymmenellä prosentilla lisää maatilojen
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pureuduttiin maatalousyrittäjien työn kuormitusja voimavaratekijöihin.

kustannuksia. Myös lomituspalveluna tärkeän
sijaisavun maksujen korotus kasvattaa kustannuksia tiloilla. Säästöjen vuoksi myös vaatimusta vuosiloman samanaikaisuudesta kiristettiin.
MTK on pitänyt tärkeänä maatalousyrittäjien
työhyvinvoinnin kehittämistä ja näkee, että sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset heikentävät
maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja vaikuttavat
työssä jaksamiseen. MTK:n näkee, että tehdyt
leikkaukset ovat ristiriidassa hallituksen asettaman maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työurien pidentämisestä pohtivan työryhmän työn
kanssa.

Vuonna 2012 MTK käynnisti yhteistyön Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa, joka
järjestää sosiaalista lomatoimintaa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Tuetut lomat ovat tarkoitettu voimaannuttavaksi kokemukseksi niille
maatalousyrittäjille, jotka haluavat kohentaa hyvinvointiaan ohjatusti loman aikana tai kokevat
ohjauksen ja vertaistuen hyödylliseksi elämäntilanteessaan. Lomaviikkoja markkinoitiin MTKliittojen ja internet-sivujen kautta.

MTK osallistui tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistusta valmistelevan ryhmän työhön sekä
toimintavuonna perustetun lomituksen seurantaryhmän toimintaan. Jälkimmäisessä ryhmässä on sosiaali- ja terveysministeriön, Melan ja
MTK:n lisäksi myös asiantuntijaedustus lomituksen paikallisyksiköistä sekä Lomittajat ry:stä.

Veropoliittinen edunvalvonta
Pääomatuloverotus
Vuoden 2012 alusta pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin hallitusohjelman perusteella 28 prosentista 30 prosenttiin. Yhteenlasketun verotettavan pääomatulon, eli
vähennysten jälkeisen nettopääomatulon, 50 000
euron ylittävältä osalta alettiin lisäksi soveltaa 32
prosentin suuruista pääomatulon korotettua tuloveroprosenttia. Tämän kiristyksen jälkeen pääomatulon verotus muodostui kireämmäksi kuin
koskaan aikaisemmin eriytetyssä pääoma- ja
ansiotuloverotuksessa.

MTK osallistui vuonna 2012 hallituksen syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän
poikkihallinnollisen toimenpideohjelman valmisteluun yhdessä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Jäsenten työhyvinvoinnin
edistäminen
Työhyvinvoinnin edistämisellä voidaan lisätä
maatilojen ja maaseutuyritysten taloudellista ja
sosiaalista kestävyyttä. MTK teki yhteistyötä erilaisissa verkostoissa edistäen jäsenten työhyvinvointia eri tavoin.

MTK vastusti pääomatulonveron kiristystä. Kun
hallitus kuitenkin päätti kiristää pääomatulon verotusta, MTK vaati, ettei pääomatuloverokannan
kiristys saa kohdentua toiminnalliseen tuloon,
kuten elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloon,
metsätaloudesta saatavaan tuloon tai henkilöyhtiön osakkaan tulo-osuuteen.

MTK osallistui sosiaali- ja terveysministeriön
koordinoiman ja Työterveyslaitoksen toimeenpaneman Työhyvinvointifoorumin toimintaan. Foorumin tavoitteena on verkostoyhteistyön keinoin
edistää työhyvinvointia. Tämä tapahtuu levittämällä hyviä käytäntöjä, lisäämällä tietoa työhyvinvointipalvelujen saatavuudesta sekä edistämällä
eri toimijoiden yhteistyötä. Työhyvinvointifoorumin alueverkostoina toimivat Työterveyslaitoksen alueelliset neuvottelukunnat, joihin kaikkiin
kuuteen saatiin myös MTK:n edustus.

MTK:n vaatimus oli, että muiden yritysmuotojen
verotuksen kiristyminen tulisi estää säätämällä
elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääomatuloosuus, metsätalouden pääomatulo sekä yhtymän
osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus esim.
90-prosenttisesti veronalaiseksi pääomatuloksi.
Tätä hallitus ei kuitenkaan toteuttanut. Maatilatalouden harjoittajien osuus veronkiristyksestä on
noin 30 miljoonaa euroa.

Perintö- ja lahjaverotus

MTK:n hyvinvointivaliokunta järjesti kolmatta
kertaa kaksipäiväisen työhyvinvoinnin koulutustilaisuuden. Koulutuspäivien aikana kuultiin
yrittäjien omia selviytymistarinoita, maan johtavia hyvinvoinnin asiantuntijoita sekä saatiin
uusia taitoja ja välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen. Työhyvinvointipäivien ryhmätöissä

Vuoden 2012 alusta perintö- ja lahjaveroasteikkoon palautettiin 1.1.2009 lähimmiltä omaisilta
poistettu 16 prosentin vero. Uusi veroprosentti
koski 1.1.2012 alkaen 200 000 euroa ylittävää
perintöosuuden tai lahjan osaa.
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Yhteismetsän verokanta

Hallitus antoi edellä mainitun lisäksi eduskunnalle 17.9.2012 esityksen laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. Veroasteikkoihin lisättiin
vielä vuoden 2013 alusta uusi porras 1 000 000
euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta, jossa ensimmäisessä veroluokassa veroprosentti tulee olemaan 19 prosenttia ja toisessa veroluokassa 35 prosenttia. Tämä oli jo hallituksen
toinen perintö- ja lahjaveronkiristyskierros.

Yhteisetuuksien, kuten yhteismetsän, tuloveroprosentti on aiemmin määräytynyt yhtenäisesti
yhteisöjen tuloveroprosentin kanssa tuloverolain mukaan. Yhteisetuuksiin sovellettava tuloveroprosentti on ollut yhtenäinen yhteisöverokannan kanssa. Hallitus esitti poikkeamista tästä
lähtökohdasta eli yhteisetuuksien verotuksen
kiristämistä nostamalla verokantaa 26 prosentista 30 prosenttiin.

MTK:n veropoliittisina tavoitteina oli, että maaja metsätalouden, kuten myös muun yritystoiminnan jatkaminen on vapautettava perintö- ja
lahjaverosta kokonaan. Lisäksi MTK:n vaatimuksena on laajentaa yrittäjän sukupolvenvaihdoshuojennus myös metsätalousyrittäjyyteen.
Hallitus kuitenkin lähti yleisesti kiristämään perintö- ja lahjaverotusta, mikä on samalla kiristänyt myös sukupolvenvaihdosten verotusta.

Yhteismetsillä korjataan metsäomistuksen rakennetta pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäistään
metsätilojen pirstominen myös sukupolvenvaihdostilanteessa. MTK katsoi, että yhteisetuuksien
verotusta ei olisi pitänyt miltään osin kiristää.
Poiketen alkuperäisestä hallituksen esitysluonnoksesta yhteismetsien verokannaksi vuoden
2012 alusta säädettiin 28 prosenttia esitetyn 30
prosentin asemesta.
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Ympäristö- ja
maapolitiikka
Viljellen ja varjellen
Avaintavoitteet
1.
2.
3.
4.

Maakunta- ja kuntakohtaiseen kaavoitukseen sekä lunastus- ja linjakorvauksiin
sekä rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön vaikuttaminen
Ympäristölainsäädäntöön vaikuttaminen
Maatalouden ympäristötuen ja kestävän kehityksen linjauksiin vaikuttaminen
Jäsenten ympäristötiedon lisääminen ja jäsenten tekemästä ympäristötyöstä
tiedottaminen

Maakunta- ja kuntakohtaiseen
kaavoitukseen sekä lunastus- ja
linjakorvauksiin sekä rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön
vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntöön
vaikuttaminen
Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus käynnistyi vuoden alussa. MTK osallistui lain valmisteluun Hannele Pokan johtamassa ohjausryhmässä sekä luonnonarvoja käsittelevässä
projekti nelosessa. MTK vastusti ns. luontoarvopykälän sisällyttämistä ympäristönsuojelulakiin
maanomistajien oikeuksia vaarantavana. Hallituksen esitystä laatineeseen projektiin emme
saaneet edustusta. Työ jatkuu 2013.

Vaikutimme maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointiin ympäristöministeriön käynnistämässä seurantaryhmässä, jossa nostimme
esiin maanomistajan oikeudet. Korostimme hajaasutusalueiden perusrakentamisoikeuden merkitystä aktiivisesti eri yhteyksissä. Lunastuslain
muutostarvetta pidimme esillä eri tapaamisissa.
Linja- ja johtokorvausasia ei edennyt kertomusvuoden aikana.

MTK laati ympäristöministeriölle ehdotuksen ympäristölupaprosessin keventämiseksi ja tehostamiseksi. Käytännössä tämä tarkoitti ehdotusta
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MTK osallistui pohjavesien oikeudellisen sääntelyn kehittämistä valmistelevaan työryhmään.
Vuoden alussa voimaan tullut vesilaki laukaisi
ongelman ojitusten ilmoitusvelvollisuuksista ja
ELY-keskusten vaihtelevat tulkinnat metsäojitusten sallittavuudesta pohjavesialueella. Pohjavesityöryhmässä ilmeni myös, että viranomaisten
riskinarviointi vaihtelee suuresti ympäri Suomen. MTK painotti yhdessä muun työryhmän
kanssa kansalaisten yhdenvertaista asemaa
ja parhaiden käytäntöjen löytämistä kuntien
ympäristönsuojelumääräyksiin.

lannoitevalmisteiden ja
maanparannusaineiden
osalta.
Va s t u s t i m m e
yhdyskuntalietepohjaisten
valmisteiden
sisällyttämistä
ympäristötuen
piiriin. Toimme asian
esille myös puhdistamolietteiden maatalouskäyttöön tarkoitetun oppaan
valmistelutyöryhmässä. Ongelman syynä ovat
maaperän puhtautta uhkaavat orgaaniset haittaaineet, joiden suhteen puhdistusteknologia on
keskeneräistä. Ravinteiden kierrätys ei tältä osin
ole linjassa luonnonvarojen kestävän käytön ja
MTK:n perustehtävän kanssa.

Vaikutimme aktiivisesti nitraattiasetuksen päivitykseen. Korostimme, että lisääntyvien tulvien ja
muiden sään ääri-ilmiöiden huomioonottaminen
on varmistettava siten, ettei toiminnanharjoittajaa voida tuomita ympäristörikoksesta ylitsepääsemättömän esteen sattuessa esim. nitraattiasetuksen noudattamisen suhteen.

MTK oli aktiivisesti mukana kestävän kehityksen
Rio+20 kansallisessa valmistelussa ulkoasiainministeriössä sekä ympäristöministeriön koordinoimassa kestävän kehityksen toimikunnassa.
Korostimme ruokaturvaa ja maanomistusoikeuksia sekä metsien merkitystä kansallisesti ja
kansainvälisesti.

Vaikutimme aktiivisesti EU:n ympäristöpolitiikkaan Copa-cogecassa ja monissa komission
järjestämissä seminaareissa ja toimme esille
pohjoisen maan erityispiirteitä erityisesti vesitalous- ja ilmastopoliittisissa asioissa.

Koordinoimme MTK:n ilmastoryhmää, joka valmisteli kannanottoja lukuisiin ilmastopoliittisiin
aiheisiin kuten ilmastonmuutoksen sopeuttamisja hillintätoimiin maa- ja metsätaloudessa, maankäytön vaikutuksiin ja hiilitilinpidon laskennan
puutteisiin mukaan lukien turvemaiden viljely.

uusiksi eläinsuojien ympäristöluparajoiksi. Nostimme esiin keskeisiä ympäristölupaprosessin ongelmakohtia, kuten kohtuuttoman pitkän
prosessin keston. Erilaisten ohjeiden säännönmukainen käyttö ympäristölupamääräysten laadinnassa on yleistä, vaikka niiden soveltamista
ei laillinen menettely vaadi. Tähän halusimme
puuttua. Myös muutoksenhakuun ja shikaaniluontoisten valitusten ongelmaan vaadimme
parannuksia.

Maatalouden ympäristötuen ja
kestävän kehityksen linjauksiin
vaikuttaminen

Jäsenten ympäristötiedon lisääminen ja jäsenten tekemästä
ympäristötyöstä tiedottaminen

Vaikutimme maatalouden ympäristötuen valmistelussa useissa alatyöryhmissä (maisema- ja
monimuotoisuus-, geenivarat-, valumavesien
hallinta-, kasvipeitteisyys- ja ravinneryhmä) ja
päätyöryhmässä. Painotimme maan kasvukunnon ja hyvän sadon merkitystä päästöjen vähentämiseksi niin vesistöihin kuin ilmaan. Vaikutimme keskeisesti siihen, että ohjelmaan voisi
sitoutua mahdollisimman moni viljelijä ja lohkojen kasvupotentiaali olisi mahdollista hyödyntää
resurssitehokkaasti.

EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke Baltic
Deal jatkoi toimintaansa toista vuotta. Tietoa
maatalouden vesiensuojelun menetelmistä jaettiin muun muassa opintomatkojen ja seminaarien
sekä omien internet-sivujen avulla. Hankkeessa
tehtiin tiivistä yhteistyötä
niin kansainvälisten kuin
kansallisten maatalouden
ympäristöhankkeiden ja
muiden alan toimijoiden
kanssa.

Esitimme huolemme ravinteiden kierrätyksen
turvallisuudesta
yhdyskuntalietepohjaisten
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Muu keskeinen toiminta

Lisäksi jaoimme ympäristötietoa jäsenille yhteistyössä neuvonnan kanssa mm. Ympäristökuiskaaja – tilaisuuksissa sekä MT- ja MO-liittojen
tilaisuuksissa mukaan lukien ympäristöasiamiespäivät. Jäsenten tekemästä ympäristötyöstä tiedotimme tutkimushankkeiden ja hallinnon järjestämissä seminaareissa sekä lehdistötiedotteilla,
radio- ja tv-haastatteluissa ja asiantuntija-artikkeleilla eri julkaisuissa. Jatkoimme yhteistyötä
WWF:n kanssa Itämeren ympäristöystävällisin
viljelijä –kilpailun järjestämisessä. Panoksemme
koulujen oppimateriaalien tarkastamisessa ja
laatimisessa oli keskeinen (Ruokavisa ja MTK:n
viestintä).

Jokamiehenoikeudet saivat ympäristöministeriön julkaisemana oppaansa, jonka sisältöön MTK
vaikutti keskeisesti. Jokamiehenoikeuksia pidettiin esillä myös muussa viestinnässä. mm. metsämessuilla marraskuussa. Lisäksi kirjoitimme
maankäyttö- ja kaavoitusasioista sekä ympäristöluvista ja ympäristönsuojelusta kuntapäättäjäoppaaseen. Korostimme maanomistusoikeuksien ja asutun maaseudun sekä kannattavien
maaseutuelinkeinojen merkitystä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän
käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman laadinnassa.
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Euroopan unionin
politiikka ja kansainvälinen
yhteistyö
Kansainvälistä toimintaa
Avaintavoitteet
1. EU:n vuoteen 2020 tähtäävä maatalouspolitiikkauudistus. Tähän kokonai-		
		suuteen kuuluvat mm. komission asetusehdotukset EU:n suorien tukien
järjestelmästä, EU:n yhteisestä markkinajärjestelmästä sekä asetusehdotus
maaseudun kehittämisestä.
2. Vuosia 2014–2020 koskeva EU:n monivuotinen rahoituskehys
3. EU:n rakennepolitiikan uudistaminen
4. Eläinten- ja kasvien terveyttä sekä siementuotantoa koskevan lainsäädännön
uudistaminen EU:ssa

MTK Brysselissä

Copa-Cogecassa, säännöllinen yhteydenpito
EU:n eri toimielimiin ja muihin keskeisiin tahoihin
Brysselissä ovat tärkeä osa toimiston toimintaa.

MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteisen Suomen
maatalouden ja osuuskuntien Brysselin toimiston tehtävänä on suomalaisten maanviljelijöiden,
metsänomistajien sekä maaseutuyrittäjien ja viljelijäosuuskuntien etujen valvominen Euroopan
unionissa. Brysselin toimisto seuraa aktiivisesti
Euroopan unionin, sen yhteisen maatalouspolitiikan sekä muille järjestön jäsenille tärkeiden asioiden kehitystä ja välittää näihin liittyvää tietoa
kotimaahan. Aktiivinen toiminta EU:n maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien järjestössä

Kertomusvuonna EU:n yleisessä toiminnassa hallitsevinta olivat euroalueen velkakriisin
voittamiseksi tähtäävät toimenpiteet. Tähän
liittyviä merkittäviä asioita olivat mm. Eurooppa-Neuvoston EU:n pankkivalvontaa koskevat
päätökset sekä Euroopan Keskuspankin ehdollinen ilmoitus ostaa rajattomasti kriisimaiden ongelmaluottoja. Brysselin toimistolle keskeisimpiä asioita olivat EU:n tulevan CAP2020
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-maatalouspolitiikkauudistuksen
eteneminen
sekä EU:n vuosia 2014-2020 koskevan rahoituskehyksen valmistelu. Muita merkittäviä
poliittisia asioita olivat mm. elintarvikeketjun
parempi toimivuus EU:ssa, kauppapolitiikan
kysymykset, eläinten hyvinvointiasiat, ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävät asiat sekä
bioenergiakysymykset.

virkamiesten ja komissaarin kabinetin jäsenten
tapaamisia. MTK:n Brysselin toimisto piti tiiviisti
yhteyttä myös Suomen hallituksen virkamiehiin
sekä maa- ja metsätalousministeriön poliittiseen
johtoon. Brysselin toimisto osallistui ministeri
Jari Koskisen järjestämiin suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten tapaamisiin Strasbourgissa ja Brysselissä.

CAP 2020 -maatalousuudistukseen vaikutettiin
vuoden aikana monella tavalla. Brysselin toimisto oli aktiivinen valmisteltaessa eurooppalaisten
tuottajien ja viljelijäosuuskuntien kattojärjestön
Copa-Cogecan CAP -kantoja. EU:n parlamenttiin
vaikuttamista jatkettiin tiiviinä. MTK tapasi vuoden aikana CAP –raportöörejä ja muita keskeisiä parlamentin jäseniä sekä heidän avustajiaan.
Brysselin toimisto oli mukana järjestämässä
keskeisen CAP -raportöörin Luis Manuel Capoulas Santoksen Suomen vierailua helmikuussa.
Capoulas Santos tapasi vierailullaan MTK:n ja
SLC:n johdon ja vieraili mm. pohjois-savolaisella
maitotilalla. Brysselin toimisto oli mukana myös
järjestämässä erillisohjelmaa parlamentin EPP
–ryhmän maatalousvaliokunnan jäsenille kesäkuussa Turussa pidetyn EPP:n kesäkokouksen
yhteydessä. Maatalousvaliokunnan jäsenet vierailivat varsinaissuomalaisella maatilalla ja tutustuivat vesiensuojelukohteeseen. Heille esiteltiin
myös MTK:n keskeiset CAP –tavoitteet. Brysselin
toimisto välitti säännöllisesti tietoa suomalaisille
europarlamentaarikoille ja heidän avustajilleen
CAP –uudistuksesta ja myös muista viljelijöille
tärkeistä asioista. Suomalaisedustajista tiiviimmin yhteistyötä tehtiin maatalousvaliokunnan varajäsenten Petri Sarvamaan ja Riikka Mannerin
kanssa. Euroopan parlamentin CAP -lausuntoluonnokset julkaistiin kesäkuussa. Näihin jätettiin heinäkuun puolivälin takarajaan mennessä
yli 7 500 muutosesitystä. Muutosesitysten pohjalta raportöörit ja eri puolueryhmät valmistelivat
asiaan liittyviä kompromissiesityksiä. Parlamentin maatalousvaliokunta lykkäsi alun perin marraskuuksi suunnitellun raporttien hyväksynnän
vuoden 2013 puolelle EU:n rahoituskehysneuvottelujen viivästymisen vuoksi.

Kertomusvuonna EU:ssa valmisteltiin päätöstä
EU:n tulevaksi rahoituskehykseksi vuosille 20202014. Valmistelun pohjalla oli komission vuonna
2011 antama esitys, jonka mukaan EU:n budjetin loppusumma tulevalla 7 -vuotiskaudella olisi
runsas 1000 mrd. €. Tähän esitykseen sisältyi
maatalousbudjetin jäädyttäminen vuoden 2013
tasolle, eli maatalousbudjetin reaalinen pienentäminen 12 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
Rahoituskehyspäätöstä valmisteltiin vuoden loppupuolella ensin neuvoston puheenjohtajamaa
Kyproksen johdolla ja myöhemmin EurooppaNeuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuyn
johdolla. Jäsenmaiden kannat asiassa jakaantuivat ns. nettosaajien ja nettomaksajien välillä.
Nettomaksajat, johon ryhmään myös Suomi kuului, halusivat pienentää merkittävästi komission
ehdottamaa budjettia. MTK oli huolissaan siitä,
että tiukka budjettilinja voisi johtaa erityisesti
maaseudun kehittämisvarojen leikkaukseen ja
pienentää siten entisestään Suomen saamaa EU
-rahoitusta. EU:n valtionpäämiehet kokoontuivat
marraskuun lopulla huippukokoukseen päättämään asiasta. Huippukokouksessa käsiteltiin
Van Rompuyn toista kompromissiesitystä, jossa
maatalouspolitiikan rahoitusta olisi leikattu noin
4 prosenttia lisää komission esitykseen nähden.
Van Rompuyn pari viikkoa aiemmin antamassa
esityksessä maatalousbudjetin leikkaus olisi vielä suurempi, mutta mm. Ranskan ja Saksan vaatimuksesta suuremmista leikkauksista luovuttiin.
Suomelle olisi marraskuun huippukokouksessa
ollut tarjolla merkittävä lisäkirjekuori maaseudun
kehittämisvaroihin. Marraskuun lopun huippukokouksessa ei kuitenkaan päästy sopuun asiasta, vaan päätös asiasta venyy todennäköisesti
vuoden 2013 helmikuulle. MTK:n tavoitteena on
ollut maatalouspolitiikan rahoituksen säilyttäminen reaalisesti nykytasolla. Brysselin toimisto
seurasi aktiivisesti rahoituskehyksen valmistelua
ja piti yhteyttä Suomen hallituksen edustajiin.
Asiasta tiedotettiin aktiivisesti mm. Brysselissä
toimiville suomalaisille kirjeenvaihtajille. Vaikuttamista asiaan liittyen toteutettiin myös CopaCogecan kautta.

CAP -2020 vaikuttamista sekä muuta vaikuttamista tehtiin aktiivisesti myös komission suuntaan. Brysselin toimisto oli kertomusvuoden
aikana mukana maatalouskomissaarin kabinettipäällikkö Georg Häuslerin Suomen vierailun
ohjelmassa maaliskuussa sekä myös komissaari
Cioloksen Suomeen ja Ruotsiin suuntautuneella
vierailulla syyskuussa. Molempien vierailujen ohjelmaan kuului neuvottelut MTK:n johdon kanssa. MTK:n puheenjohtajalle järjestettiin vuoden
aikana Brysselissä useita komission korkeiden

Brysselin toimisto seurasi komissiossa valmisteilla olevaa laajaa mm. eläinten ja kasvien terveyttä sekä siementuotantoa koskevan
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lainsäädäntöuudistuksen etenemistä. Komission
oli tarkoitus antaa sittemmin paljon laajentunut
lakipaketti kertomusvuoden kesällä, mutta asian
valmistelu on viivästynyt. Näillä näkymin komissio antaa viisiosaisen elintarvikeketjua koskevan
lakipaketin vuoden 2013 keväällä. Uudistuksessa mm. EU:n eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä pyritään yksinkertaistamaan ja keskittymään entistä enemmän eläintautien torjuntaan.
Bioturvallisuuden tasoa halutaan parantaa tilatasolla. Eläinten pitäjien tietotasoa eläintaudeista halutaan parantaa ja yleisesti kohentaa vastatoimia uusia tauteja vastaan.

Kertomusvuoden aikana Brysselin toimistossa
jatkettiin lyhyiden perehdyttämisjaksojen käytäntöä. Vuoden aikana muutaman viikon Brysselin perehtymisjaksoilla oli keskusliiton edustajia
sekä MTK-Etelä-Pohjanmaan edustaja.
Brysselin toimistossa vieraili vuoden aikana
lukuisia vierailijaryhmiä, joille toimisto oli järjestämässä ohjelmaa. MTK:n tuottajaliitoista
Brysselissä vierailivat mm. Etelä-Pohjanmaan,
Pohjois-Suomen, Pirkanmaan sekä VarsinaisSuomen edustajista koostuvia ryhmiä. Toimiston
työntekijät pitivät alustuksia ja ajankohtaiskatsauksia myös monille muille Brysselissä vieraileville ryhmille.

Jo kesällä 2012 komission oli tarkoitus julkaista ehdotuksensa koskien viisiosaista lakipakettia, jolla on tarkoitus uudistaa eläinten terveyttä, rehu- ja elintarvikevalvontaa, kasvinterveyttä
sekä lisäysaineistoa koskevaa lainsäädäntöä.
Prosessi kuitenkin myöhästyi ja komission odotetaan julkaisevan lakiehdotuksensa keväällä
2013.

Brysselin toimisto järjesti edellisvuosien tapaan
syyskuussa Strasbourgissa perinteisen MTK:n
johdon ja EU:n parlamentin suomalaisten jäsenten ja heidän avustajiensa tapaamisen. Joulukuun puolivälissä pidettiin perinteinen Tuomaan
päivän vastaanotto, jonne kutsuttiin tärkeiden
yhteistyötahojen ja tiedotusvälineiden edustajia.

Vuonna 2012 eläinten hyvinvointi kuljetuksen
aikana oli esillä niin neuvostossa kuin parlamentissakin komission syksyllä 2011 antaman
tiedonannon pohjalta. Etenkin parlamentissa
mutta myös neuvostossa käytiin keskusteluja
teuraseläinten kuljetusten pituuden rajaamisesta kahdeksaan tuntiin. Komissio ei omassa
tiedonannossaan ehdottanut lainsäädännön
uudistamista, vaan nykyisen kuljetusasetuksen
parempaa toimeenpanoa.

Kertomusvuonna toimistossa
henkilöstövaihdoksia.

ei

tapahtunut

Toiminta EU:n tuottajajärjestö
COPAssa
MTK osallistui aiempien vuosien tapaan aktiivisesti EU:n tuottajajärjestön Copan toimintaan.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toimi kertomusvuonna yhtenä Copan varapuheenjohtajana.
Copan puheenjohtajana jatkoi Gerd Sonnleitner,
joka valintahetkellään toimi Saksan tuottajajärjestö DBV:n puheenjohtajana. Muut Copan varapuheenjohtajat tulevat Ranskasta, Puolasta,
Hollannista, Irlannista ja Espanjasta. Puheenjohtajiston kausi päättyy vuonna 2013.

Komissiossa on valmisteltu EU-tason raamilakia
eläinten hyvinvoinnista. Pyrkimyksenä on muun
muassa yksinkertaistaa lainsäädäntöä, parantaa
lainsäädännön noudattamisen tasoa, keskittyä
tuloksiin eläinten hyvinvoinnissa ja lisätä tietoa
kuluttajille. Raamilakia koskevat ehdotukset on
tarkoitus julkaista 2014 tai 2015.
Kauppapolitiikassa neuvottelut WTO:n Dohan
–kierroksen monenkeskisestä ratkaisusta eivät
edenneet vuonna 2012. Vuoden aikana sovittiin
kuitenkin siitä, että sopimukseen pyritään jälleen
kerran vuoden 2013 joulukuussa pidettävässä
WTO –ministerikokouksessa. Kahdenvälisissä
kaupan vapauttamiseen tähtäävissä neuvotteluissa EU oli erittäin aktiivinen. Maatalouden
näkökulmasta merkittävissä EU-Mercosur neuvotteluissa ei edetty vuonna 2012. Sen sijaan
EU-Kanada neuvottelut olivat vuoden lopulla
edenneet jo lähes ratkaisuvaiheeseen. Myös EUUSA kauppasopimukseen tähtäävät neuvottelut
käynnistyivät. EU kävi neuvotteluja kahdenvälisistä kauppasopimuksista myös mm. Intian, Etelä-Korean ja Japanin kanssa.

Copa edustaa 13 miljoonaa EU:n maanviljelijäperhettä ja on heidän äänitorvensa EU:ssa.
Copan kanssa yhdessä toimii EU:n maatalousosuuskuntien järjestö Cogeca, joka edustaa 38
000 osuuskuntaa. Suomesta Copan jäseniä ovat
MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC. Cogecassa jäsenenä on Pellervo-Seura.
COPAn johtokunta kokoontui kertomusvuonna
kuusi kertaa. Johtokunnan kokouksia valmisteli
kuukausittain kokoontuva politiikan koordinaatiokomitea (POCC), jonka kokouksiin Brysselin
toimisto ja MTK:n keskusliiton kansainvälisten
asioiden koordinaattori osallistui. Merkittävin
osa Copan toiminnasta tapahtui Copa-Cogecan
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yhteisissä työryhmissä. Pääsääntöisesti edustajat tuotekohtaisiin tai niin sanottuihin horisontaalisiin työryhmiin tulivat kotimaasta, mutta usein
myös Brysselin toimisto osallistui työryhmien
työhön. Monet Copa-Cogecan työryhmien kokouksista pidetään yleensä komission neuvoa-antavien työryhmien kokousten yhteydessä, jolloin
edustajat voivat osallistua molempiin kokouksiin.
Myös Brysselin toimisto osallistui komission neuvoa-antavien työryhmien kokouksiin.

Copa-Cogeca järjesti lokakuussa Budapestissa Euroopan maataloustuottajien kongressin,
johon osallistui yli 400 osanottajaa. Kongressin
teemoina olivat mm. CAP 2020 -uudistus sekä
ruokaketjun parempi toimivuus.

Euroopan Talous- ja Sosiaalikomitea ECOSOC

Kertomusvuonna MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen valittiin uudelleen kaksivuotiskaudelle
komission neuvoa-antavan metsä- ja korkkikomitean puheenjohtajaksi. Vilja-asiamies Max Schulman valittiin vuoden lopussa Copa-Cogecan
viljatyöryhmän puheenjohtajaksi. Maitoasiamies
Sami Kilpeläinen valittiin kesällä Copa-Cogecan
maitoryhmän varapuheenjohtajaksi.

Euroopan unionin päätöksenteko ja kehittäminen on ollut haasteellista viime vuosien talouskriisin puserruksessa, mikä on heijastunut EU:n
instituutioiden toimintaan. Nämä ongelmat ovat
heijastuneet myös Talous- ja Sosiaalikomitean
päätöksentekoon ja yhteistyöilmapiiriin. Komitea
on tehtävämandaattinsa mukaan antanut lähes
250 lausuntoa EU-politiikan keskeisistä kysymyksistä. Suuria aiheita ovat olleet EU:n talouden vakauttaminen, työllisyyden parantaminen,
uuden vihreän talouden vahvistaminen, kestävä kehitys, energiapolitiikan suunta, metsien ja
puun asema, uusiutuvan energian lisääminen,
ilmastopolitiikan edistäminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, sosiaalisen vastuun korostaminen,
veden rooli maapallolla, kansainvälinen kauppa,
kehityspolitiikka, alueellinen kehittäminen, suhteet kolmansiin maihin sekä maatalous- ja ruokapolitiikan laaja kirjo.

Vuonna 2012 keskeisimpiä asioita Copan edunvalvontatyössä olivat CAP2020 -maatalouspolitiikkauudistukseen ja EU:n tulevaan rahoituskehyspäätökseen vaikuttaminen. Copan yhteisen
kannanmuodostuksen saaminen CAP -2020 linjauksiin oli vaikeaa. Uudet jäsenmaat pitivät komission ehdottamaa jäsenmaiden välistä tukierojen tasaamista liian vaatimattomina, kun taas
useat ns. vanhat jäsenmaat pitivät komission
ehdotuksia perusteltuina. Yhteinen näkemys asiaan kuitenkin löytyi. Copa järjesti alkuvuoden aikana useita teknisiä kokouksia, joissa komission
edustajat kävivät läpi CAP -esityksiään. Copan
johtokunnan kokouksissa vieraili vuoden aikana
useita korkean tason poliitikkoja ja virkamiehiä,
mm. komissaari Ciolos ja MEP Capoulas Santos.

Eurokriisin hoito ja talouspolitiikan suunta ovat
tuoneet väriä myös Komitean työhön, sillä ongelmamaat ovat olleet kriittisiä EU:n toimiin suuren
työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien takia.
Komitea on peruslinjauksissaan tukenut eurokriisin nujertamista tehokkaammalla talous- ja
rahapolitiikalla ja uusilla ohjaus- ja valvontajärjestelmillä. Eurokriisiin suhtautuminen jakautuu
melko selvästi pohjoisen ja eteläisen Euroopan
järjestöjen välillä. ETSK tukee vakauttavaa ja
uutta työtä luovaa talouslinjaa, jolla voidaan uudistaa EU-talouden rakenteita kilpailukyvyn parantamiseksi globalisoituneilla markkinoilla. Mielenkiintoisena yksityiskohtana on syytä mainita,
että Suomen hallituksen tiukka linja eurokriisin
hoidossa tuli esille Komitean talouspoliittisessa
keskustelussa toisinaan varsin kriittisessä sävyssä. ETSK teki tomintavuonna lukuisia lausuntoja eurokriisistä ja sen hoitamisesta.

Merkittävä asian kertomusvuonna Copan toiminnassa oli alkutuottajan aseman parantamiseksi
elintarvikeketjussa tähtäävät toimet. Tähän työhön liittyen Copassa koottiin mm. luettelo epäreiluista käytännöistä ruokaketjussa. Copa-Cogeca
pääsihteerinä Pekka Pesonen oli mukana komission ns. korkean tason ruokaketjuryhmässä,
johon kuuluivat myös mm. komissaari Ciolos ja
sisämarkkinakomissaari Barnier. Tämä korkean
tason työryhmä antoi ruokaketjun osapuolille
tehtäväksi laatia vapaaehtoisuuteen perustuva malli, jolla epäreiluja käytäntöjä ruokaketjun
osapuolten välillä voitaisiin poistaa. Copassa pyrittiin aktiivisesti edistämään vapaaehtoista mallia, mutta asiasta ei lopulta päästy yksimielisyyteen. Monet jäsenjärjestöt olivat sitä mieltä, että
vapaaehtoisten toimien sijaan asiassa tarvitaan
lainsäädäntöä. Vapaaehtoisuuteen tähdännyt
malli kaatui lopullisesti vuoden lopulla. Nyt Copa-Cogecan toiminta tähtää siihen, että komissio
esittää asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

EU:n budjettikehyksen käsittely vv. 2014 - 20 oli
vahvasti komitean työlistalla. ETSK oli tukemassa suurempaa kokonaisbudjettia kuin kansalliset
hallitukset kolmesta syystä. Komitea katsoo, että
EU:n n. 1 %:n budjetti BKT:stä on varsin pieni
siihen nähden mitä unioni voi tehdä jäsenmailleen ja kansalaisilleen. Uusien innovaatioiden
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ja työpaikkojen luominen vaatii uudistuksia ja
resursseja tutkimukseen sekä uuden vihreän talouden merkittävään vahvistamiseen. Komitean
mielestä ruokaturvan takaaminen ja alueellisen
koheesion toteuttaminen vaatii riittäviä budjettiresursseja myös näille politiikan lohkoille. Lisäksi
EU:n ulkosuhteiden ja kansainvälisen kehityksen
tukeminen vaatii EU:lta lisäresursseja jo pelkästään Lissabonin sopimuksen velvoitteiden takia.
Liian tiukalla budjettikehyksellä ei myöskään
pystytä toimeen panemaan Eurooppa 2020 – sopimuksen tavoitteita.

Komitean ulkosuhdetyössä on keskitytty kauppapolitiikan seurantaan sekä heikosti edenneissä WTO-neuvotteluissa että nyt monissa EU:n ja
kauppakumppaneiden kahdenvälisissä vapaakauppaneuvotteluissa. Maatalouskaupalla on
näissä prosesseissa hyvin merkittävä rooli, sillä
maailmanmarkkinahintojen nousu ja ruokaturvan merkityksen kasvaminen on lisännyt eri maiden oman tuotannon lisäämistä.
ETSK:n muussa ulkosuhdetoiminnassa on lisätty
yhteistoimintaa mm. Kiinan, Venäjän, Trans-Atlantin maiden, Japanin, ACP-maiden, Mercosurmaiden sekä EU:hun pyrkivien maiden kanssa.
Valmistelevat yhteistyöelimet ovat toimineet
esimerkiksi Balkanin alueen maiden, Kroatian,
Turkin ja Islannin kanssa. Kroatiasta tulee EU:n
jäsen vuonna 2013. Islannin jäsenyysneuvottelut ovat edenneet nihkeästi siksi, että maassa
on voimakas EU-vastustus niin osassa poliittista
kenttää kuin monissa suurissa järjestöissä. Vaikeimpia alueita Islannille ovat kalastus, finanssisäätely ja maatalous. Komitea on myös käsitellyt
kehityspolitiikka, Pohjoista ulottuvuutta, Itämeren alueen ja Arktista yhteistyötä.

EU:n maatalouspolitiikan YMP:n uudistus on ollut
jatkuvan työn alla. Komitea on pitänyt tärkeänä,
että kehysbudjetti on riittävä uuden politiikan toteuttamiselle. Tätä edellyttää viljelijöiden tulotason takaaminen, viherryttämisen järkevä toteuttaminen sekä EU:n maataloustuotteiden korkean
laatutason edistäminen. ETSK on kiinnittänyt
huomiota myös viljelijöiden osuuden vahvistamista ruokaketjussa. Komitean suuri enemmistö
on tukenut EU:lle vahvaa maatalouspolitiikkaa
myös jatkossa. ETSK korostaa, että maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen on viimein saatava alkuun. Elintärkeätä on, että eurooppalaiset
kuluttajat tukevat yhteistä maatalouspolitiikkaa
YMP:iä.

Talous- ja Sosiaalikomitea on pitänyt tiivistä yhteistoimintaa muiden EU-instituutioiden kanssa
kuten myös monien kansainvälisten ja EU-järjestöjen kanssa. MTK:n kannalta tärkeitä ovat
olleet mm. COPA-COGECA, FAO, OECD, WTO,
WB ja useat metsäsektorijärjestöt. Komiteassa
järjestettiin vuoden aikana kymmeniä eri kansalaisjärjestöjen seminaareja, konferensseja, kuulemisia ja kulttuurinäyttelyitä. ETSK toimii näin
myös järjestömaailman kohtaamispaikkana EU:n
ytimessä.

ETSK on käsitteli lausunnoissaan maataloutta ja
uudistuvia luonnonvaroja koskevia monia erityiskysymyksiä. Tällaisia olivat mm. kestävä kehitys
ja resurssitehokkuus, maatalous ja käsiteollisuus, nuorten viljelijöiden tulevaisuus, naisten
rooli maataloudessa, 7. Ympäristöohjelma, eläinten hyvinvointi, maaseudun kehittäminen, tuleva
vesipolitiikka sekä Rio +20-prosessi.
Komitea satsasi merkittävästi kahteen ajankohtaiseen kysymykseen, joihin on kiinnitetty erityishuomiota pysyvässä ruokaturvaryhmässä.
Komitea edellyttää ruokaturvan yleistä parantamista sekä kansainvälisesti että myös EU:ssa.
EU:n on toimittava tehokkaasti myös suuren ruokahävikin vähentämiseksi koko ruokaketjussa.
Komitea vaati EU-päättäjiltä tiukasti toimia, joilla
voidaan vahvistaa viljelijöiden asemaa ruokaketjussa. Ongelma on laaja ja erityisen vaikea
useimmissa EU-maissa.

Suomella on 9 edustajaa Euroopan Talous- ja
Sosiaalikomiteassa. Järjestöt ovat: EK 2 jäsentä,
KKK, SAK, AKAVA ,STTK, SY ja Kuluttajat. MTK:ta
komiteassa edustaa johtaja Seppo Kallio, joka on
jäsen kolmessa erityisjaostossa, budjettiryhmässä sekä III-ryhmän työvaliokunnassa ja viljelijäkategoriassa. Komitean vaikuttamistyö tapahtuu
erityisesti lausuntoja valmistelevissa työryhmissä. Normaalin edunvalvontatyön ohella MTK:n
edustaja on pyrkinyt esittelemään järjestön ja
EU:n päivittäistä toimintaa myös kotimaasta tuleville asiantuntija- ja vierailijaryhmille. Kaikessa toiminnassa on pyritty MTK:n tehokkaaseen
edunvalvontaan ja vahvaan yhteistyöverkostoon
Brysselin eri elimissä ja yhteistyötahoilla.

Kalastuspolitiikan uudistusprosessissa korostettiin kestävän kalastuksen välttämättömyyttä
EU:ssa ja koko maailmassa. Maapallon kalavarojen hoidosta on kannettava vastuuta siten ,että
ylikalastus on estettävä sekä kalavesiä ja kantoja on hoidettava kestävästi. Näin voidaan tukea
kalavarojen riittävyys kuluttajille ja kohtuullinen
tulotaso EU:n kalastajille.
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NBC:n toiminta

NBC käsitteli ajankohtaisen katsauksen Rio
+ 20 ilmastosopimuksen kehittymiseen ja vaikutuksia ruokaturvaan ja maataloussektorin
asemaan yleensä. NBC lisää koordinaatiota ja
vaikuttamista viljelijöiden maailmanjärjestöön,
WFO:hon sekä myös Pohjoismaiden Ministerineuvostoon. Viljelijöiden on saatava vahvempi
asema Rio-prosessin valmisteluun, sillä maatalous on keskeinen osa sopimuksen sisältöä
muodostettaessa.

NBC toimii Pohjolan viljelijä- ja osuustoimintajärjestöjen yhteistyöorganisaationa. Suomesta mukana ovat MTK, SLC ja Pellervo. Suomen NBCosaston puheenjohtajana toimii Juha Marttila ja
varapuheenjohtajana Martti Asunta Pellervosta.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.
Osaston sihteerinä on toiminut Bettina C. Lindfors ja pääsihteerinä Seppo Kallio, joka on myös
Suomen edustaja NBC:n työvaliokunnassa.

NBC on seurannut myös tiiviisti EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan, YMP:n edistymistä. Samoin
on seurattu kansainvälisen kaupan WTO-neuvotteluja, jotka ovat takkuilleet vuosia. NBC:n työvaliokunta tehostaa jatkossa kauppapolitiikan
koordinaatiota erityisesti nyt, kun kahdenvälisiä
kauppaneuvotteluja on aloitettu erityisesti EU:n
ja monien muiden kauppakumppanien kanssa.
Maatalous on keskeisessä roolissa ko. neuvotteluissa. Tähän työhön antaa lisähaasteen ruokaturvan nousu kansainvälisen politiikan suurille
areenoille.

NBC:n työvaliokunta kokoontui vuoden aikana
4 kertaa. Työvaliokunta on koordinoinut ja valmistellut NBC:n pohjoismaisen Presidiumin poliittista agendaa ja organisaation tapahtumia.
Järjestön puheenjohtajuus ja pääsihteeriys on
tällä hetkellä Tanskan järjestöllä LF:llä. Vuoden
aikana Tanskan järjestön LF:n puheenjohtaja
Niels Jörgen Pedersen luopui tehtävästään lokakuussa. Uudeksi LF:n ja samalla NBC:n puheenjohtajaksi tuli Martin Merrild.
Vuoden tärkein kokous oli Presidiumin kokoontuminen 2-päiväisenä tapahtumana Torniossa.
Puheenjohtaja Marttila oli kutsunut Pohjolan
talonpoikaisjohtajat ensimmäistä kertaa Lappiin järjestön 78-vuotisen historian aikana. Kokouksen pääteema olivat yleisten maatalouspoliittisten katsausten ohella osuustoiminnan
kansainvälistyminen ja haasteet. Aihe on hyvin
ajankohtainen ensiksikin siksi, että toimintavuosi 2012 oli osuustoiminnan juhlavuosi YK:n sateensuojan alla. Toiseksi osuustoiminnan asema maailmalla ja Pohjoismaissa on edelleen
vahvistunut globalisaation edetessä ja kilpailun
lisääntyessä. Ruokaturvan, vakaitten markkinoiden sekä viljelijöiden yhteistyön merkityksen
kasvaessa osuustoiminta on osoittautunut edelleen erittäin tärkeäksi työvälineeksi, jota myös
pohjoismaiden viljelijät tarvitsevat. Osuustoimintajärjestöjen ja –yritysten on oltava aktiivisesti
mukana kansainvälisen kehityksen kaikilla osaalueilla uuden teknologian ja yhä kansainvälistyvämmässä elintarvike-, metsätuotteiden ja tuotantopanosten jalostuksessa ja kaupassa.

NBC:n Presidium teki tilannearvion Itämeriyhteistyön etenemisestä kolmella foorumilla: HELCOM, Baltic Deal ja Baltic Farmers Forum on Environment. NBC aikoo olla tiiviisti mukana näissä
Itämeren yhteistoimintaorganisaatioissa.
NBC on käsitellyt Islannin EU-jäsenyysprosessin
edistymistä. Aihe on ollut Islannissa poliittisesti
erittäin kuuma. Islannin viljelijäjärjestö on työskennellyt opposition kanssa tiukasti EU-jäsenyyttä vastaan vaikka maatalousneuvotteluja ei
toimintavuoden aikana vielä edes saatu käyntiin.
Islannilla on maatalouden ohella ainakin kaksi
suurat ja vaikeata neuvottelualuetta: kalastus ja
finanssilainsäädäntö. Islannin viljelijäjärjestö on
etsinyt Norjan tukemana NBC:n puitteissa tukea maatalouspoliittiselle EU-linjalleen. NBC:n
EU:ssa olevaa kolme maata ovat tukeneet tietysti
EU:n linjaa neuvotteluissa.
Uuden viljelijöiden kansainvälisen järjestön,
WFO:n toimintaa Pohjoismaat ovat kehittäneet
tiiviissä yhteistyössä erityisesti EU:n kanssa. Euroopan edustajana WFO:n johtokunnassa on tällä hetkellä Norjan järjestön edustaja Berit Hundåla. Pohjoismaiden rooli on merkittävä WFO:n
toiminnan laajentamisessa ja kehittämisessä.
NBC on toiminut aktiivisesti WFO:n vahvistamiseksi etsimällä myös uusia jäsenkontakteja moniin maihin mm. Venäjälle ja kehitysmaihin.

Muina aiheina olivat mm. voimasuhteet elintarvikekaupassa, jossa kaikilla mailla on haasteita
johtuen viljelijän heikohkosta asemassa ruokaketjussa. Niin kansainvälisesti kuin Pohjolassakin kaupan aseman ylivahva rooli on lisännyt
paineita tuottajan aseman parantamiseksi ruokaketjussa. Tähän ongelmaan etsitään kaiken
aikaa uusia keinoja. NBC:n Presidium antoi Torniossa yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan
avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta ruokaketjun
toimintaan ja hinnanmuodostukseen.

NBC:n työvaliokunta on kartoittanut järjestön suojassa toimivat asiantuntija- ja erityisryhmät, joiden toimintaa halutaan aktivoida ja
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vakiinnuttaa. Useat ryhmät ovat kokoontuneet
toimintavuoden aikana. Tällaisia yhteistoimintakokouksia ovat järjestäneet mm. osuustoimintajohtajat, ympäristöasiantuntijat sekä järjestöjen
toimitusjohtajat. Asiantuntijatason yhteistyötä
on tarkoitus vahvistaa monien yhteisten ja uusien haasteiden lisääntyessä maataloussektorilla
myös Pohjoismaisella tasolla.

kehityshankkeita tekevien, viljelijäjärjestöjä lähellä olevien organisaatioiden verkosto. Suomen
ulkoministeriö tukee AgriCordin ohjelmaa ja
MTK osallistuu AgriCordin hallitustyöhön. AgriCordin toimistossa Belgiassa työskenteli marraskuun alkuun asti suomalainen KTM Pekka
Jämsén, jonka tehtäviin kuuluu mm. Suomen ulkoministeriön tukemien hankkeiden suunnittelu.
Jäsmsénin tilalle valittiin vuoden lopussa Paula
Hokkanen. Seppo Kallio on edustanut MTK:ta
AgriCordin hallituksessa.

WFO maailmanjärjestö kasvaa
nopeasti

Toimintavuoden aikana MTK/AgriCord toteutti toista kymmentä ulkoministeriön rahoittamaa
hanketta kuudessa kehitysmaassa. Tuki ohjataan
toimintaan, joka parantaa ruokaturvaa, lisää viljelijäperheiden tuloja ja kehittää heidän järjestöjänsä. Huomiota kiinnitetään naisten asemaan ja
luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Maanviljelijöiden maailmanjärjestö IFAP ajautui
vararikkoon syksyllä 2010 ja lopetti toimintansa ulkopuolisen rahoituksen päättyessä. Uuden
maatalousjärjestön perustamissuunnitelmat lähtivät käyntiin samalla.
World Farmers’ Organisation piti yleiskokouksensa kesäkuussa 2012 Roomassa. MTK:ta
edustivat kokouksessa Juha Marttila, Kati Partanen, Seppo Kallio, Juha Ruippo ja Simo Tiainen.
Kokouksessa hyväksyttiin monia WFO:n politiikan peruspapereita. Seuraavaa kokousta varten
päätettiin perusta kauppapolitiikkaa valmisteleva ryhmä.

Tukea myönnettiin metsätalouteen, hunajantuotantoon, maidon ja vihannesten tuotantoon sekä
kalankasvatukseen. Kummiyhdistyksinä toimivat metsähoitoyhdistykset Koillis-Savosta Kyyjärveltä, Ylä-Savosta ja Päijät-Hämeestä, Puutarhanaiset ry, Kainuun maa- ja kotitalousnaisten
piirikeskus sekä Suomen Kalankasvattajaliitto
ry. Uutena alueena valmisteltiin tuottajajärjestön
kehittämishanketta sambialaisen veljesorganisaation kanssa.

Järjestön puheenjohtajana jatkaa Robert Carlson, USA:sta ja hallitukseen afrikkalaisten viljelijöiden edustajana Jervis Zimba, Sambiasta,
aasialaisten edustajana Akira Banzai, Japanista,
pohjoisamerikkalaisten edustajana Ron Bonnett,
Kanadasta ja eurooppalaisten edustajana Berit Hundåla, Norjasta. Hallituksen laajennuksen
yhteydessä Oseanian edustajaksi nimettiin Jock
Laurie Australiasta ja varattiin Etelä-Amerikalle
oikeus nimetä oma edustaja hallituksen. Järjestölle toiminnanjohtajana on Marco Marzano
di Marinis. Yhdistyksen pieni konttori on Roomassa italialaisen tuottajajärjestön Coldirettin
yhteyteen.

Vuoden 2012 aikana toiminta on vahvistunut.
Alkuvuoden MTK:ssa on toiminut yksi henkilö
päätoimisesti kehitysyhteistyöhankkeiden seurantatehtävissä. Syksyllä 2012 saatiin uuden
rahoituskauden päätös ulkoministeriöstä. MTK:n
pyrkimyksenä on vahvistaa ja laajentaa suomalaisten viljelijöiden ja metsänomistajien (naisten,
miesten ja nuorten) osallistumista suoraan hanketoimintaan kehitysmaissa.

ffd
MTK, SLC, ProAgria ja Pellervo-seura perustivat 24.9.2012 yhdistyksen nimeltä Finnish
Agri-agency for Food and Forest Development
ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kehitysmaiden asukkaiden elämää ja elinkeinoja.
Käytännössä FFD ottaa vastuun MTK:n kummihankkeiden toteutuksen seurannan. 2012 MTK:n
jäsenjärjestöillä oli aktiivista kummitoimintaa
Etiopiassa, Nepalissa, Tansaniassa sekä Vietnamissa ja 2013 aloitettavaksi aiottuja hankkeita
valmisteltiin Nicaraguassa ja Sambiassa.

Puheenjohtaja Carlson ja toiminnanjohtaja Marzano vierailivat Suomessa joulukuun alussa.
Tapaamisissa WFOn edustajat tutustuivat niin
MMM:n kuin UM:n johtoon ja suomalaisen osuustoiminnan saavutuksiin sekä maitotilan arkeen.

Toiminta kehityshankeorganisaatio AgriCordissa
MTK on ollut kehitysmaiden tuottajajärjestöjä vahvistavan AgriCordin toiminnassa mukana vuodesta 2007 lähtien. AgriCord on
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Viestintä

Kuva: Henrik Kettunen

Viestinnän voimaa
Avaintavoitteet
1.
2.
3.

Teemme aktiivista kuluttajatyötä kotimaisten luonnonvaratuotteiden markkina
osuuden ja arvon lisäämiseksi sekä maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi
Kehitämme MTK:n verkkoviestintää kiinteänä osana järjestön palvelu- ja 		
viestintäkokonaisuutta
Kehitämme järjestön sisäistä viestintää ja jäsenviestintää

MTK:n aktiivinen kuluttajatyö

sekä paneelikeskustelun ruuan alkuperän
ja tuotannon vastuullisuuden merkityksestä.
Elokuva herätti runsaasti keskustelua halvan
tuontiruuan tuotannon ongelmista ja ruuan
alkuperämerkinnöistä.

Viestintä vastasi järjestön kuluttajatyöryhmän
hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisten kuluttajatyökampanjoiden suunnittelusta
yhteistyössä muiden linjojen ja ryhmien sekä
jäsenliittojen ja yhdistysten kanssa. Viestintä
tuotti liitoille ja yhdistyksille ohjeita ja materiaaleja tapahtumien järjestämistä varten. Kuluttajatyön teemat olivat kotimaisten luonnonvaratuotteiden alkuperä ja niiden vastuullisuus.

Viestintä koordinoi yhdessä Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:in kanssa 20.4.2012 pidetyn
valtakunnallisen kampanjapäivän ruuan parempien alkuperämerkintöjen ja kotimaisen ruuan
puolesta. Tapahtuma järjestettiin yhteensä 121
kaupan ja supermarketin edustalla ympäri Suomen. Tuottajien ja elintarviketyöntekijöiden yhteiskampanjassa kysyttiin kuluttajien mielipiteitä ruoan alkuperämerkinnöistä ja kotimaisesta
ruuasta. Samalla haluttiin nostaa näkyvästi esille
suomalaisen ruoan alkuperämerkit: Hyvää Suomesta -merkki ja Sirkkalehti-merkki. Tapahtumissa jaettiin myös suurennuslaseja ja esitteitä,
joiden toivottiin helpottavan kuluttajaa alkuperämerkinnän löytämisessä kuluttajapakkauksista.
Markettien edustalla tehtyyn kyselyyn vastasi

Tuotimme maataloustuottajain ja metsänomistajien liitoille kuluttajatyön ”työkalupakin”, jota liitot
ja yhdistykset voivat hyödyntää omissa kuluttajaja messutapahtumissaan. Työkalupakkiin kuului
mm. koottava pöytä, surffilippuja, roll-upeja sekä
huomioliivejä.
Osallistuimme tammikuussa Säilöttyjä Unelmia
-dokumenttielokuvan lanseeraukseen. Järjestimme yhdessä FS Filmin kanssa medialle ja
sidosryhmille suunnatun kutsuvierasnäytöksen
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toimesta Vuoden 2012 Markkinointitekona.

reilut 10 000 kuluttajaa ympäri Suomen. Kampanja sai osakseen runsaasti mediahuomiota.

Teimme kertomusvuoden aikana uuden erityisesti 5.-6. -luokkalaisille suunnatun Maatilan
antimet -koululaisesitteen ja tuotimme kesän aikana videomateriaalia esitteen tuoksi. MTK oli
myös mukana tuottamassa, lanseeraamassa ja
pilotoimassa Ruokavisa-hanketta, joka on yläkoululaisille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus ja osaamiskilpailu.

Järjestimme 11.5.2012 yhdessä Valion kanssa
Lehmät laitumelle -tapahtuman janakkalalaisella maitotilalla, missä kyläkoulun oppilaat olivat
seuraamassa lehmien pääsyä kesälaitumelle.
Vastaavia laitumellelaskutilaisuuksia järjestettiin
touko-kesäkuussa maitotiloilla ympäri Suomen.
MTK-liitot ja yhdistykset olivat mukana tapahtumien järjestelyissä yhteistyössä osuuskuntien
kanssa. Tapahtumilla halusimme lisätä läpinäkyvyyttä maidontuotannossa ja tuoda esiin tuotannon vastuullisuutta. MTK:n liitot ja yhdistykset järjestivät kesän ja syksyn
aikana maa- ja metsätilojen avoimet
ovet -kampanjapäiviä, missä kuluttajilla oli mahdollisuus käydä tiloilla
tutustumassa siihen,
mistä ruoka tulee ja
miten sitä maatiloilla
tuotetaan. Osa tapahtumista toteutettiin yhteisen teemaviikon (viikko 38) aikana.

MTK osallistui useisiin messu- ja näyttelytapahtumiin: mm. Educa messuille, Suomi Areenaan,
KoneAgriaan sekä Metsämessuille. Viestintä
tuotti vuoden aikana myös erilaista materiaalia kuten MTK:n uuden Menestystä maalle -yleisesitteen.
Viestintä osallistui aktiivisesti kestävän
metsätalouden PEFC-metsäser tifikaatin
viestinnän
ja
mar kkinoinnin
suunnitteluun.
Keväällä järjestettiin
muuan
muassa
PEFCmetsäter tifikaattikampanja
pääkaupunkiseudun
K-Raudoissa, missä
asiakkaille esiteltiin
kotimaisten puutuotteiden käytön etuja,
PEFC-sertifiointia ja
metsien hyvää hoitoa.

MTK järjesti elokuussa
toista kertaa kotimaisen
lähi- ja luomuruuan Herkkujen Suomi -tapahtuman
Helsingin
Rautatientorilla.
Kolmipäiväisenä järjestettyyn
tapahtumaan osallistui 150 yritystä ja näytteilleasettajaa 18 eri maakunnasta. Yhdessä olutjuhla Syystoberin kanssa järjestetty tapahtuma
keräsi kolmen päivän aikana 60 000 kävijää ja
runsaasti positiivista mediahuomiota. Järjestimme tapahtuman yhteydessä myös tilaisuuden
kauppojen, ravintoloiden ja julkisten ruokapalveluiden sisäänostajille.

MTK:n verkkoviestinnän
kehittäminen kiinteänä osana
järjestön palvelu- ja
viestintäkokonaisuutta
Julkaisimme uudet verkkosivumme alkukesästä.
mtk.fi ja jäsenverkko Reppu -sivujen uudistuksella selkiytettiin sivujen rakennetta ja uusittu
visuaalista ilmettä. Uudistuksen myötä MTK:n
tavoitteet sekä toiminta keskeisimmillä toimintaalueillamme on pyritty tuomaan entistä paremmin esiin sivuillamme. Jäsenverkko Reppu on
nyt selkeämmin oma kokonaisuutensa, josta löytyy jäsenille jo ennestään tutut palvelut kuten
maataloustuotteiden markkinahintapalvelu sekä
puukaupan hintatietopalvelu. Repussa on myös
jäsenille hyödyllisiä ohjeita ja sopimusmalleja.

Marraskuussa järjestimme yhdessä SLC:n kanssa protestin ruuan alhaisia tuottajahintoja vastaan. ”Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten”
-nimellä kulkenut kampanja järjestettiin kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomen. Kampanjassa tuottajat myivät naudan paistia, porsaan
palapaistia, kananmunia, perunoita ja ruisleipää
tuottajahintaan suoraan kuluttajille ja jakoivat samalla tietoa kuluttajille. Tempauksellamme nostimme esille maatalouden heikon kannattavuustilanteen sekä tuottajan alhaisen osuuden ruuan
hinnasta. Kampanja sai ennennäkemätöntä mediahuomiota ja palkittiin Markkinointi & Mainonta -lehden ja MARK Suomen Markkinointiliiton

Sivut on uudistettu siten, että ne mahdollistavat
palvelun jatkuvan kehittämisen. Uuden sivuston
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Metsänomistajajärjestön viestintä

rakennesuunnittelun konsultoinnista vastasi Sininen Meteoriitti. Sivujen ulkoasun on suunnitellut Adage ja teknisestä uudistuksesta vastasi Ch5 Finland. Uudistusprojektin sisältöryhmä
jatkoi toimintaansa sivujen toimituskuntana, joka
huolehtii sisällön ja laadun kehittämisestä.

Metsänomistajaorganisaation sisäistä viestintää kehitettiin tuottamalla aktiivisesti artikkeleita
metsänhoitoyhdistysten juttupankkiin, lähestymällä kentän toimi- ja luottamushenkilöitä Metsäuutiset -uutiskirjeellä 8 kertaa vuodessa sekä
osallistumalla ja järjestämällä järjestön yhteisiä
tilaisuuksia. Maaseudun Tulevaisuuden Metsänomistaja-numeroita hyödynnettiin metsänomistajaviestinnässä. Kesällä 2012 uudistetuilla
verkkosivuilla esitellään metsäedunvalvontaa
entistä metsänomistajalähtöisemmin ja selkeämmin. Messuilla ja metsänomistajatapahtumissa
näyttiin yhteisellä Metsänomistajat -osastolla.
Metsänomistajat –facebook –sivuja käytettiin aktiivisesti metsänomistajaviestinnässä.

Järjestön sisäisen viestinnän ja
jäsenviestinnän kehittäminen
MTK:n uuden jäsenlehti Mainion näytenumero ilmestyi kesällä 2012. Ennen näytenumeron
julkaisemista kilpailutimme lehden tuotannon
pääyhteistyökumppanit. Suunnittelimme lehtikonseptin yhdessä lehden taitosta ja visuaalisesta ilmeestä vastaavan Otava Median kanssa. Uuden lehden keskeisin tavoite on tuoda
MTK:n edunvalvontaa ja jäsenpalveluita lähemmäksi jäseniä sekä houkutella jäseniä mukaan
järjestötyöhön. Selvitimme lehden lukijatyytyväisyyttä sekä kehittämistarpeita ja kehitimme
lehden toimittamiselle ja julkaisulle uuden toimintamallin. Mainio-lehti jaetaan kaikkiin jäsentalouksiin ja sen välissä ilmestyy liittoliitteitä.

Muu toiminta
Viestimme jatkuvasti järjestön kannoista ajankohtaisiin maa- ja metsätalouden edunvalvonnan teemoihin. Lehdistötiedotteiden ja avoimien
tiedotustilaisuuksien lisäksi toimitimme medialle
aktiivisesti juttuvinkkejä ja taustatietoa. Palvelimme toimittajia ja muita sidosryhmiämme heidän
tiedontarpeissaan ja haastateltavien etsinnässä.
Järjestimme medialle useita taustoitustilaisuuksia edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.
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Koulutus
Oppia luonnonvara-alalle
Avaintavoitteet
1.
2.

Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittäminen
Otamme käyttöön uuden verkkokoulutusalustan ja tuotamme uusia
koulutussisältöjä verkkoon

Luonnonvara- ja ympäristöalan
koulutuksen kehittäminen

Uuden verkkokoulutusalustan
käyttöönotto ja verkkokoulutus

Luonnonvara-alan koulutuksen kehittämistä
edistettiin toimimalla monissa työryhmissä. Koulutustoimikunnissa osallistuttiin luonnonvara- ja
ympäristöalan osaamisen ennakointiin. MTK:n
edustajat olivat laatimassa uudistettavia alan
tutkinnon perusteita, kuten mm Viljelijän ammattitutkintoa ja Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa. Näyttötutkintojärjestelmän laadun kehittämiseen osallistuttiin alan
tutkintotoimikuntatyöhön osallistumalla. Työelämälähtöistä ammattikoulutuksen kehittämistä
edistettiin ohjausryhmätyöskentelyllä esimerkiksi ammatillisten perustutkintojen toimeenpanon ja elinikäisen oppimisen seurannassa, sekä
kansallisen metsäohjelman koulutustyöryhmässä. MTK:n ja oppilaitosten tiedotusta tehostettiin
linkittämällä koulutusverkoston sivustoon www.
virtuaali.info MTK-koulutuksen blogi-tiedotteet
syötteenä.

Vuonna 2012 Moodle verkko-oppimisalustan visuaalista ulkoasua kehitettiin vastaamaan MTK:n
pääsivujen ulkoasua.
Ammattikorkeakouluopiskelijoille
suunnattua
Maatalous- ja maaseutupolitiikan seminaarisisältöä tukemaan käsikirjoitettiin oppisisältö,
johon liittyi aktivoivia tehtäviä ja tentti. Opiskelijat, jotka suorittivat tentin, saivat seminaarista
todistuksen.
Verkko-opistoon vietiin ennen MTK:n liittokokousta asiakirjan luonnos kokousedustajille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Lisäksi osallistujat perehdytettiin liittokokouksen tehtävään ja
kokouskäytäntöihin.
Loppuvuonna oppimisympäristöä hyödynnettiin
Yhdistysten vuoden suunnittelussa. Tammikuun
aloitustilaisuutta varten rakennettiin kännykkäviestein toimiva sosiaalinen seinä, jonka käyttöä
kehitettiin ja testattiin tarpeitamme vastaavaksi.
Kehitystyö jatkuu yhdistysten vuoden koulutuksissa tuotettujen ryhmätöiden ja oppimateriaalien jäsentämisessä osallistujien käyttöön.
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SEKTORI

KOHDERYHMÄ

TILAISUUDET

OSANOTTAJAT

jäsenet/luottamushenkilöt
jäsenet/luottamushenkilö
jäsenet/luottamushenkilöt
MTK liitot ja yhdistykset/
johtokunnat

10
8
3
7

260
111
55
90

mo liittojen toimihenkilöt +
hallitukset
liittojen toimihenkilöt

3

86

1

20

MHY hallitukset/valtuustot
MHY uudet toimihenkilöt

20
1

550
15

työnantajakoulutus
muu koulutus ja hankkeet

maaseutuyrittäjät
maaseutuyrittäjät/ kunnat

6
5

125
120

Oppilaitokset
AMK maatalous
AMK metsätalous
muut
Sampsa-seminaari
Luonnonvara-alan koulutusseminaari

opiskelijat
opiskelijat
opiskleijat
opiskelijat
rehtorit

7
7
2
1
1

203
162
65
37
85

luottamushenkilöt/
oppilaitokset
jaettuja tunnuksia 365

18

300

MTK Start ja MetsäPlus
luottamushlöt ja toimihlöt

3

25

riistatalous / maanomistajat
luottamusjohdon seminaarit
liittojen jk jäsenet ja toimihlöt
MTK kehittäminen
MTK kehittäminen
valiokuntatyön kehittäminen
maaseutunuoret
edunvalvonnan priorisointi
jäsenet/luottamushenkilöt
MTK kehittäminen
jäsenet/luottamushenkilöt
maaseutunuoret
naiset

2
4
3
6
9
2
1
1
1
7
1
2
1

65
260
25
30
110
25
35
55
60
200
140
20
26

143

3360

Maatalous
MTK Start 1
MTK Viestintä 1 + 2
MTK Start 3
MTK kehittämisseminaarit
Metsätalous
Metsäbrändi liittokoulutukset
Metsänomistaja- brändi koulutus /
LIITOT- kouluttajakoulutus
Metsänomistaja- brändi koulutus
Mhy-toimihenkilöiden perehdytys
Maaseutuyrittäjyys

Verkkokoulutus
MTK verkkokoulutus
AMK- seminaarit; Start1;
metsänomistajat- brändi
verkkoviestinnän peruskurssi
Moodle ympäristön käyttöönotto
ja kehittäminen
Muut
RHY koulutus
liittovaikuttaja seminaarit
johtokuntien työnohjaus
toimihenkilöpäivät / työpajat
FORUM / työpajat
valiokuntakoulutus
kevätparlamentti
edunvalvonnan huoltopäivä
hyvinvointi-seminaari
mtk-liiton kehittäminen
maitoseminaari
maaseutunuorten
vaikuttajavalmennus
maaseutunaisten seminaari

YHTEENSÄ
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Järjestötoiminta
Motivoiva yhteisö
Avaintavoitteet
1.
2.

Tyytyväiset jäsenet, tehokas järjestö
Jäsenyyden vahvistaminen

Tyytyväiset jäsenet, tehokas
järjestö

Kertomusvuoden aikana työryhmä valmisteli
yhdistysten teemavuoden 2012 ohjelmaa, jotta
asiassa päästään liikkeelle heti teemavuoden
alussa aloitustilaisuuksien muodossa. Työryhmä koostui yhdistysten, liittojen ja keskusliiton
edustajista, ja puheenjohtajana toimi MTK:n johtokunnan jäsen Timo Kankaanpää Ilmajoelta.
Teemavuoden toiminta pitää sisällään vaikuttamista kuntien suuntaan ja jäsenille, kuluttajille ja
koululaisille järjestettäviä tilaisuuksia.

MTK järjesti 95. liittokokouksen Savonlinnassa.
Kokouksessa linjattiin järjestön toimintaa yhteiskunnallisen ja markkinavaikuttamisen sekä järjestön kehittämisen osalta. Tämä kokonaisuus on
nimeltään Vihreää kasvua ja menestystä maalle
-ohjelma. Linjausten mukaisesti haluamme, että
Suomi on vastuullisen maa- ja metsätalouden
esimerkkimaa.

Jäsenyyden vahvistaminen

Järjestön uusi jäsenrekisteriohjelma otettiin käyttöön, ja tämän myötä on mahdollista parantaa
jäsenviestintää edellyttäen, että yhdistykset ovat
saaneet jäsentietoihin sähköposti- ja käsipuhelinnumerot. Yhdistysten ja liittojen johtokuntia on
aktivoitu arvioimaan omaa toimintaansa käyttäen apuna niin sanottua itsearviointilomaketta.

Jäsenyyden vahvistamiseksi ja järjestön jäsenyyden houkuttelevuuden lisäämiseksi MTK panosti yhdistysten toimintaan ja nimesi vuoden
2013 Yhdistysten vuodeksi. Työryhmän laati
Yhdistysten vuodelle toimintasuunnitelman, jonka MTK:n johtokunta hyväksyi marraskuussa
kokouksessaan.

MTK ja SLC järjestivät yhdessä liittojen kanssa
yhteensä kymmenellä paikkakunnalla alhaisiin
tuottajahintoihin liittyvän kampanjan: ”Miksi se,
joka tekee eniten, saa vähiten”. Kampanja sai
suuren mediahuomion ja Markkinointi & mainonta-lehti ja Suomen markkinointiliitto palkitsivat
sen vuoden 2012 markkinointitekona.

Työryhmän tukena toimintasuunnitelman laadinnassa olivat jäsenet sosiaalisen median kautta.
Johtokunta nimesi syksyllä 2012 työryhmän valmistelemaan metsänomistajien järjestäytymistä siinä tilanteessa, kun nykyinen
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Oikeusturva ja lainsäädäntö

metsänhoitoyhdistyslaki muuttuu ja jäsenyys
niissä muuttuu vapaaehtoiseksi. Nykyinen jäsenöitymismalli ei myöskään ole osoittautunut toimivaksi. Työryhmän tulee antaa raporttinsa työstään kevään 2013 valtuuskunnan kokoukselle.

MTK antoi lausunnon luonnoksesta valtakunnalliseksi viemäröintiohjelmaksi todeten mm., että
ohjelma on ylimitoitettu ja tehoton ympäristönsuojelun kannalta ja merkitsee haja-asutusalueelle rasitetta. Vesihuoltolain mukainen pakkoliittymisvelvollisuus vesiosuuskuntiin tulisi poistaa.

MTK-Viesti ja Mainio
MTK:n järjestölehti, MTK-Viesti, ilmestyi seitsemän kertaa. Lehden painosmäärä oli 7 500 kpl.
Maaliskuussa ja lokakuussa ilmestyivät jäsenlehdet (nro 2 ja 6), jotka jaettiin kaikkiin jäsentalouksiin. Ensimmäisessä jäsenlehdessä esiteltiin
jäsenetuja ja edellisen vuoden saavutuksia eri
sektoreilla. Toisessa jäsenlehdessä oli erityisesti
maaseutunuorten asiaa. Jäsenlehtien painos oli
yli 70 000 kpl.

Lausunnossaan maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta MTK kiinnitti huomiota perintäyhtiöiden kohtuuttoman vahvaan asemaan
suhteessa velalliseen kulujen perinnässä.
Lähivakuutus/Tapiola-yrityskauppaan MTK suhtautui muutamaa kriittistä kommenttia lukuun
ottamatta myönteisesti vastatessaan Kilpailuviraston lausuntopyyntöön. Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain soveltamisalue onnistuttiin rajaamaan niin, ettei se
koske maataloustuloverotuksen alaista tuloa.

Maaliskuun lehden välissä oli MTK-liittojen oman
alueensa jäsenille jakama 4-sivuinen liite. Metsäjäsenille tehtiin oma liite.

Lainkäyttö- ja suosituksia antavissa elimissä (kuten vakuutusoikeudessa, markkinaoikeudessa,
liiketapalautakunnassa ja kuluttajariitalautakunnassa kuin myös Lähivakuutuksen vahinko- ja
vastuulautakunnassa) mukana olemalla tuotiin
asiantuntemuksen kautta esiin maataloustuottajien näkökulma.

Lehden teemoja olivat järjestöasioiden lisäksi
tuki- ja markkina-asiat, metsä-, maaseutuyrittäjyys- ja ympäristöasiat.
Lehdessä oli asiantuntijakirjoitusten ja -haastattelujen lisäksi kirjoituksia maataloustuottajien
liitoista ja yhdistyksistä sekä metsänomistajien
liitoista. Lehden vakiopalstoja olivat: puheenjohtajan puheenvuoro, Brysselin kuulumisia, pääkirjoitus ja Miina-pakina.

Jäsenneuvonta on osaksi siirtynyt puheluiden
ohella sähköpostiin, mitä kautta palveltiin jäseniä heidän lainopillisissa kysymyksissään sekä
neuvomalla, lausuntoja antamalla sekä myös valituskirjelmiä tekemällä.

Johtokunnan päätöksen mukaisesti liittokokouksen alla kesäkuussa tehtiin näytenumero uudistetusta järjestölehdestä, joka sai nimeksi Mainio.
Se korvasi MTK-Viestin nro 4. Lehti jaettiin kaikkiin jäsentalouksiin.
Lehti uudistettiin sekä ulkoasultaan että sisällöltään MTK-Viestiin verrattuna. Yhteistyökumppaniksi valittiin Otavamedia. Näytenumerosta
saatu lukijapalaute oli varsin myönteistä. Jokainen numero lähetetään tulevaisuudessa
kaikkiin
jäsentalouksiin
jäsenmaksua vastaan.
Mainio ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.
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Organisaatio ja jäsenistö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
ry:n jäseninä oli vuoden lopussa 14 maataloustuottajain liittoa, 6 metsänomistajien liittoa, Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ja ProAgria Keskusten Liitto. Maataloustuottajaliittojen jäseninä
oli 364 yhdistystä sekä yhteisöjäseninä osuuskuntia ja eri tuotantosuuntia edustavia kerhoja.

Maataloustuottajayhdistyksiin kuului vuoden lopussa 141 995 jäsentä. Jäsentilojen lukumäärä
oli 57 661. Metsänomistajien liitoissa oli 7 948
metsäjäsentä. Tuottajayhdistysten jäsenten ja
metsänomistajien liitojen metsäjäsenten yhteismäärä, eli järjestön kokonaisjäsenmäärä oli
149 943 henkilöä.

MTK:n organisaatio 2012
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MTK-keskusliiton hallinnon ja
toimielinten toiminta
Valtuuskunta			

Valtuuskunnan kokoonpano:
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Aarno
Puttonen, 1. varapuheenjohtajana Tiina Linnainmaa ja 2. varapuheenjohtajana Tommi Lunttila.

MTK:n valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskuntaan kuului 40 maataloustuottajien liittojen nimeämää jäsentä, metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yksi yhteisöjäsen sekä 8 asiantuntijaa.

MTK-liittojen edustajat:
Etelä-Pohjanmaa: Ala-Prinkkilä Tuire, Kangas
Matti, Kankaanpää Johanna, Laukkonen Jari,
Uitto Hannu
Etelä-Savo: Leikkonen Jukka, Puttonen Aarno
Häme: Kivelä Sisko, Lauttia Petri, Länninki Markku, Säynätjoki Ilkka
Kaakkois-Suomi: Helkala Pekka, Muukka Jouni,
Parkko Reino
Keski-Pohjanmaa: Kiljala Markku, Puutio Tuure
Keski-Suomi: Kauppinen Jukka, Tommi Lunttila
Lappi: Lampela Juhani
Pirkanmaa: Tanhua Heidi, Linnainmaa Tiina
Pohjois-Karjala: Alhoniemi Ilona, Mäkisalo Jouni
Pohjois-Savo: Jarmo Nykänen, Paananen Markku, Leskinen Jari
Pohjois-Suomi: Peltola Harri, Ahlholm Jari, Hallikainen Pekka, Varis Ari
Satakunta: Laitila Jarkko, Mattila Ilkka, Pohjala
Heikki, Pukara Kalevi
Uusimaa: Toivonen Kallepekka, Hovi Kimmo
Varsinais-Suomi: Airikki Antti, Halkilahti Jaakko,
Setälä Anna, Tuomola Jouni

Valtuuskunnan kevätkokous
Valtuuskunta kokoontui kevätkokoukseen 25.4.
Asialistalla oli mm. valtuuskunnan esitys liittokokoukselle yhteiskunnallisen vaikuttamisen,
markkinavaikuttamisen ja järjestön kehittämisen
ohjelmista ja edellisen vuoden toimintaa ja tilinpäätöstä koskevat asiat, jotka hyväksyttiin.
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Aarno Puttonen Puumalasta, 1. varapuheenjohtajaksi maanviljelijä Tiina Linnainmaa
Hämeenkyröstä ja 2. varapuheenjohtajaksi
maanviljelijä Tommi Lunttila Äänekoskelta. Valtuuskunnan sihteerinä toimi järjestöjohtaja Matti
Voutilainen MTK:sta.

Valtuuskunnan syyskokous
MTK:n valtuuskunnan syyskokous pidettiin
27.‒28.11. Valtuuskunta hyväksyi MTK:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013
sekä vahvisti liittokokouksen Vihreää kasvua ja
menestystä maalle -asiakirjan. Esillä olivat myös
maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden ajankohtaiset asiat.

Sääntöjen mukaan valtuuskuntaan kuuluvat metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ja
varapuheenjohtaja Heikki Moilanen. Yhteisöjäsenten edustajana oli Esa Rantakangas.
			
Asiantuntijajäsenet:
toimitusjohtaja Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja
Ensio Hytönen, toimitusjohtaja Päivi Huotari,
toimitusjohtaja Jan Lähde, toimitusjohtaja Sami
Karhu, toimitusjohtaja Juha Gröhn, toimitusjohtaja Matti Rihko ja toimitusjohtaja Jouko Setälä”

Toisena kokouspäivänä valtuuskunta päätti
henkilövalinnoista. MTK:n johtokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Eero Isomaa Nivalasta ja
nuorten edustaja Timo Kankaanpää Ilmajoelta.
Nuorten edustaja valitaan yhdeksi kolmivuotiskaudeksi, joten Kankaanpään tilalle valittiin
nuorten esityksen mukaisesti Juha Tenho Ulvilasta Satakunnasta. Isomaa valittiin edelleen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
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Johtokunta

Kuopiossa, Heinolassa, Oulussa ja Sastamalassa. Johtokunta päätti yhdistysten vuoden toimintaa varten neljän määräaikaisen alueasiamiehen
rekrytoinnista.

MTK:n johtokunta kokoontui 14 kertaa. Kiireellisiä asioita käsiteltiin myös puhelinkokouksissa.
Johtokunta käsitteli kokouksissaan maatalouteen, metsänomistukseen ja maaseutuyrittäjyyteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja teki niitä
koskevia linjauksia ja päätöksiä sekä antoi julkilausumia ja kannanottoja. Ajankohtaiset sosiaali- ja veropolitiikka sekä ympäristö- ja maapoliittiset asiat olivat myös johtokunnan asialistalla.
Eri sidosryhmien, mm. osuuskuntien edustajien
tapaamiset olivat osa johtokunnan työtä. Yhteistyökokouksia pidettiin perinteiseen tapaan mm.
ProAgrian ja Turkistuottajien kanssa.

Johtokunnan maakuntamatka suuntautui kertomusvuonna Etelä-Savon liiton alueelle, missä
tutustuttiin alueen monipuoliseen maatalouteen
ja maaseutuyrittäjyyteen.
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2012:
1. puheenjohtaja MMT, mv. Juha Marttila Simosta (2009−, johtok. jäsen 2005−), 2. puheenjohtaja agronomi, mv. Mauno Ylinen Alahärmästä
(2009−, johtok. jäsen 2006−), 3. puheenjohtaja
mv. Markus Eerola Hyvinkäältä (2011−), maatalousyrittäjä Pertti Hakanen Sastamalasta
(2012−), mv. Eero Isomaa Nivalasta (2004−), mv.
Timo Kankaanpää Ilmajoelta (2010−), mv. Annamari Torttila Lammilta (2012−), maatalousyrittäjä Kati Partanen Iisalmesta (2011- ) ja mv. Matti
Seitsonen Anjalankoskelta (2011- ). Johtokunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeutettuina
osallistuivat valtuuskunnan puheenjohtaja, mv.
Aarno Puttonen ja metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, mv. Mikko Tiirola sekä toiminnanjohtaja
Antti Sahi. Johtokunnan sihteerinä toimi toimistopäällikkö Raija Unkila.

Johtokunta käsitteli ja teki päätöksiä myös koskien keskusliiton taloutta, sijoituksia ja henkilöstöasioita. Johtokunta käsitteli liittojen lähettämiä
kirjeitä, esityksiä ja aloitteita. Johtokunnan kokousten yhteydessä oli myös asiantuntijaluentoja
ja pienoisseminaareja eri aiheista.
Johtokunta oli vahvasti mukana kesäkuun liittokokouksessa hyväksyttyjen liittokokousasiakirjojen valmistelussa. Johtokunta päätti, että
vuosi 2013 on yhdistysten vuosi ja että teemavuosi käynnistetään neljässä avaustilaisuudessa. Avaustilaisuudet päätettiin järjestää

MTK:n johtokunta 2012. Takana vasemmalta: Raija Unkila, Markus Eerola, Eero Isomaa, Antti Sahi,
Pertti Hakanen, Mauno Ylinen, Matti Seitsonen ja Timo Kankaanpää. Edessä vasemmalta: Mikko Tiirola, Annamari Torttila, Juha Marttila, Kati Partanen ja Aarno Puttonen
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Johtoryhmä

Metsävaltuuskunnan varsinainen
kokous

Johtoryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana
15 kertaa. Keskusliiton operatiivisena elimenä
toimii johtoryhmä. Johtoryhmä käsittelee johtokunnan sille antamia tehtäviä ja valmistelee
johtokunnalle päätettäväksi esitettäviä asioita.
Lisäksi johtoryhmä käsittelee ja tekee päätöksiä
koskien keskusliiton talous- ja henkilöstöasioita
siinä laajuudessa kuin johtoryhmän ohjesäännössä on määritelty. Johtoryhmä tapasi toimintavuonna lukuisia päättäjien ja eri sidosryhmien
edustajia sekä vieraili yrityksissä ja yhteisöissä.
Kiireellisiä asioita käsiteltiin varsinaisten kokousten lisäksi myös puhelinkokouksissa.

Metsävaltuuskunta valitsi 70 v. juhlakokouksessaan 20.11. kokouksessaan puheenjohtajaksi
Mikko Tiirolan, 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Moilasen ja 2. varapuheenjohtajaksi Otto v.
Frenckellin. Metsäjohtokunnan toiseksi puheenjohtajaksi valittiin Annukka Kimmo. Metsäjohtokunnasta erovuorossa olleet Juhani Kumpusalo
ja Sampo Seppälä valittiin jatkamaan metsäjohtokunnan jäseninä. Metsävaltuuskunnan asiantuntijäseniksi vuodeksi 2013 kutsuttiin Heikki
Kallunki ja Pauli Sibakov yhteismetsien edustajina sekä Antti Haapamäki Tampereen seudun
metsänomistajat ry:stä. Pääministeri Jyrki Kataisen sijaisena toiminut valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen kertoi kokouksessa valtion metsäpoliittisista näkökulmista. Metsävaltuuskunta myönsi MTK:n metsävaltuuskunnan kultaisen ansiomerkin metsänhoitaja, toimittaja Juha Aaltoilalle
ja maanviljelijä Bo Storsjölle. Metsävaltuuskunta
hyväksyi metsänomistajaorganisaation toimintasuunnitelman vuodelle 2013 ja tutustui metsäjäsenyystyöryhmän väliraporttiin.

Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2012:
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi johtokunnan ensimmäinen puheenjohtaja Juha Marttila
ja jäseninä toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen,
kolmas puheenjohtaja Markus Eerola ja toiminnanjohtaja Antti Sahi. Läsnäolo-oikeutettuina
johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet MTK:n
valtuuskunnan puheenjohtaja Aarno Puttonen ja
metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Keskusliiton toimihenkilöt ovat osallistuneet
johtoryhmän kokouksiin omien vastuualueidensa asioiden esittelijöinä. Johtoryhmän sihteerinä
toimi toimistopäällikkö Raija Unkila.

Metsävaltuuskunta ei tehnyt virallista kannanottoa vuonna 2012.
Metsävaltuuskunnan kokoonpano:
Metsävaltuuskunnan puheenjohtajana toimi metsänhoitaja Mikko Tiirola, 1. varapuheenjohtajana
Heikki Moilanen ja 2. varapuheenjohtajana Otto
v. Frenckell.

Metsävaltuuskunta
Metsävaltuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Metsävaltuuskuntaan kuului 43 varsinaista jäsentä
sekä kolme asiantuntijajäsentä. Lisäksi MTK:n
valtuuskunnan puheenjohtaja osallistui metsävaltuuskunnan kokouksiin.

Metsänomistajien liittojen edustajat:
Etelä-Suomi: Mikko Lassila, Sampo Seppälä,
Timo Riukka ja Piia Niskala
Järvi-Suomi: Jari Bunda, Jukka Kauppinen,
Juha Kuokka, Eija Laamanen, Markku Miettinen,
Mauri Ruuth, Sirkka Savukari ja Pekka Turpeinen
Pohjois-Karjala: Jouko Jaatinen, Matti Juvonen
ja Kari Heikkinen
Keski-Pohjanmaa: Janne Jokela
Pohjois-Suomi: Leila Eskola, Juhani Kumpusalo,
Pirkko Laitinen, Heikki Moilanen, Juhani Pääkkö,
Eero Törmänen ja Aatto Ylimartimo
Kustens Skogsägarförbund: Otto v. Frenckell,
Bengt Lövsund ja Bo Storsjö
Länsi-Suomi: Herman Hakala, Outi Jokela, Timo
Junnila, Leo Marjamäki, Tiina Morri, Matti Peurala, Heikki Sariola, Antti Teivaala ja Antti Ääritalo,
Åbolands Skogsägarförbund: Reijo Haapa.

Metsävaltuuskunnan ylimääräinen
kokous
Metsävaltuuskunta käsitteli 17.4.2012 kokouksessaan ajankohtaisia metsäpoliittisia asioita,
erityisesti investointien houkuttelemista suomalaiselle metsäsektorille, metsälain uudistusta ja
energiapolitiikkaa. Metsävaltuuskunta keskusteli
ajankohtaisesta puumarkkinatilanteesta, sekä
evästi valtuuskuntaa järjestön kehittämis- ja
rakennetyössä. Metsävaltuuskunta vaikutti kesällä 2012 Savonlinnassa järjestetyn liittokokouksen asiakirjojen valmisteluun. Metsävaltuuskunta hyväksyi metsänomistajaorganisaation
vuoden 2011 toimintakertomuksen ja esityksen
avaintehtäviksi vuodelle 2013. Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa palkittiin vuoden 2011
metsänhoitoyhdistyksenä.

MTK-liittojen edustajat:
Keski-Pohjanmaa: Markku Kiljala
Keski-Suomi: Jukka Kauppinen
Pirkanmaa: Heidi Tanhua
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Pohjois-Karjala: Jouni Mäkisalo
Satakunta: Jarkko Laitila
Varsinais-Suomi: Jaakko Halkilahti

Tammikuun toimihenkilöpäivillä kuultiin hallituksen toimista maaseutuelinkeinojen kehittämisessä valtiosihteeri Risto Artjoen esittelemänä. Järjestön johto selosti ajankohtaisia maatalous- ja
metsäpolitiikan kysymyksiä ja järjestön valmistautumista Savonlinnan liittokokoukseen. Lisää
potkua järjestötyöhön saatiin Suomen Puheopiston vetämissä teatterillisissa esiintymiseen
ja vaikuttamiseen liittyvissä ohjelmaosuuksissa.
Lisäksi ohjelmassa oli Ilmatieteen laitoksen puheenvuoro ilmaston muuttumisesta ja sen vaikutuksista maa - ja metsätalouteen. Työpajoissa
pohdittiin järjestön kehittämistä.

Asiantuntijajäsenet:
Heikki Kallunki, Reijo Pyykkö, Juhani Sormunen.
Sihteeri: Anssi Kainulainen

Metsäjohtokunta
MTK:n metsäjohtokunta kokoontui 11 kertaa.
Metsäjohtokunta seurasi talous ja metsäpolitiikkaa. Metsäjohtokunta valmisteli metsävaltuuskunnalle metsänomistajaorganisaation avaintavoitteet vuodelle 2012. Metsäjohtokunta edisti
MTK:n tilaaman sähköisen puumarkkinapaikan
valmistelua puumarkkinoiden kehittämiseksi.

Syksyn toimihenkilöpäivillä Etelä-Karjalassa
kuultiin valtioneuvos Riitta Uosukaisen kertomus maakunnan historiasta ja nykypäivästä. Toimihenkilöiden retkikohteina olivat Stora Enson
tehdas ja Rajavartiolaitos. Järjestöasiaa käytiin
läpi useissa puheenvuoroissa mm. järjestöllisten
toimenpiteiden suunnitteluun, koulutukseen ja
toiminnan kehittämiseen liittyen. Tulevaa yhdistysten teemavuotta ja siihen liittyviä tapahtumia
pohdittiin.

Metsäjohtokunta seurasi metsälakien muutoksien valmistelua. Metsäjohtokunnalla oli aktiivinen
rooli valmistautumisessa lain metsänhoitoyhdistyksistä muutoksiin. Läpi vuoden metsäjohtokunta seurasi ja osallistui aktiivisesti metsäalan
edistämisorganisaatioiden kehittämiseen (MEDOR). Koko vuoden metsätaloutta leimasi maailman laajuinen talouden epävarmuus ja erityisesti Euroopan julkisten talouksien luottokriisi.

Tilintarkastajat
Heidi Vierros (KHT), KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö
ja KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, toimiston nimeämänä Jukka Rajala ja varatilintarkastajana Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö

Metsäjohtokunta tuki MTK:n rakennetyön etenemistä, osallistui aktiivisesti MTK:n yhteiseen liittokokoukseen ja moniin muihin MTK:n yhteisiin
tapahtumiin. Metsäjohtokunta vieraili Ruotsissa
LRF:n vieraana tutustumassa ruotsalaiseen metsänomistajien tapaan järjestäytyä..

Valiokunnat ja jaostot

Metsäjohtokunta myönsi 21 metsävaltuuskunnan hopeista ja 2 kultaista ansiomerkkiä ansioista metsänomistajien hyväksi.

Aluekehitysvaliokunta
Aluekehitysvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa keskusteltiin
kuntarakenneuudistuksesta,
Manner-Suomen
maaseutuohjelman valmistelusta sekä kuultiin
MTK:n johtokunnan ajankohtaiskatsaus. Vuonna 2012 kokouksiin osallistuivat ulkopuolisina
alustajina johtava lakimies Kari Prättälä Kuntaliitosta sekä valtiosihteeri Risto Artjoki maa- ja
metsätalousministeriöstä.

Kokoonpano:
Metsävaltuuskunnan työvaliokunta, metsäjohtokunta: Juha Marttila (pj.), Annukka Kimmo (2.
pj.), Erkki Haavisto, Juhani Kumpusalo, Juha
Hakkarainen, Sampo Seppälä, Stefan Thölix,
Antti Teivaala, Aatto Ylimartimo. Lisäksi kokouksiin osallistuivat MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Aarno Puttonen ja metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja Mikko Tiirola. Metsäjohtokunnan
sihteerinä toimi Anssi Kainulainen.

Kokoonpano: Puheenjohtaja mv. Ilona Alhoniemi, mv. Jukka Aula, maatalousyrittäjä Pertti Hakanen, emäntä Raili Myllylä, mv. Jarkko Pakkanen,
mv. Harri Peltola, mv. Risto Sairanen, mv. Markus
Eerola (MTK:n johtokunnan edustaja), metsätalousyrittäjä Annukka Kimmo (metsäjohtokunnan edustaja), toiminnanjohtaja Visa Merikoski
(asiantuntija, MTK-Pirkanmaa), toiminnanjohtaja
Anne Ollila (asiantuntija, Paliskuntain yhdistys).

Toimihenkilökokoukset
Toimihenkilökokoukset pidettiin tammikuussa
Espoon Hanasaaressa ja syyskuussa Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa ja Imatralla.
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Valiokunnan sihteerinä toimi johtaja Olli-Pekka
Väänänen (30.6.2012 asti) ja johtaja Minna-Mari
Kaila (1.7.2012 alkaen)

Kankaanpää (MTK), Sihteeri: Jari Orjala

Kauppapolittinen valiokunta

Maaseutuyrittäjävaliokunta kokoontui vuoden
aikana viisi kertaa. Elokuussa valiokunta kävi
kesäretkellä Kainuussa tutustumassa paikalliseen maaseutuyrittäjyyteen ja Talvivaaran kaivokseen. Valiokunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti maaseutuyrittäjästrategiatyöhön.

Maaseutuyrittäjävaliokunta

Kauppapoliittiselle valiokunnalle järjestettiin
elokuussa Kettulan perinteinen WTO-illanvietto,
jossa yhteydessä kansallisilla kauppapolitiikasta vastaavilla viranomaisilla ja asiantuntijoilla oli
mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon maatalouden ajankohtaisista haasteista. Tuoreita keskustelun aiheita olivat Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutukset Suomen elintarvikeviennille sekä puun
tuonti Venäjältä. Muita ajankohtaisia aiheita olivat
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vihertäminen,
rahoituskehysneuvottelut vuosille 2014–2020, ilmastomuutos sekä maailman elintarviketilanne
lähivuosikymmeninä. Varsinaisessa kansainvälisessä kauppapolitiikassa oli kuitenkin meneillään suurelta osin välivuosi, jona aikana mm.
Dohan kehityskierrokselta ei ollut odotettavissa
minkäänlaista edistymistä.

Valiokunnan kokouksissa keskeinen aihe koko
vuoden ajan oli MTK:n maaseutuyrittäjästrategian uudistaminen. Lisäksi keskusteltiin mm.
maaseutuyrittäjyyden tutkimuksesta, järjestön
alueellisen toiminnan kehittämisestä, elintarvikeyrittäjyyden edunvalvonnasta, työmarkkinapolitiikasta ja maaseutua uhkaavasta työvoimapulasta, maaseudun tietoliikenneyhteyksien
turvaamisesta, yritysten hallinnollisen taakan
vähentämisestä, yrittäjien hankintaosaamisen
parantamisesta, maaseutuohjelman toimeenpanosta, kehittämishankkeitten hallinnoinnista,
hevosalan ajankohtaisista asioista, hallitusohjelman toteutumisesta, hanketoiminnan epäkohdista sekä uuden ohjelmakauden valmistelusta. STKL:n edustajat toivat valiokunnan
kokouksissa esiin ajankohtaisia turkistilojen
edunvalvonta-asioita.

Maaseutunuorten valiokunta
MTK:n maaseutunuorten valiokunta kokoontui
varsinaisiin kokouksiin vuoden aikana neljä kertaa. Ajankohtaisten asioiden lisäksi kokouksissa
käsiteltiin kansainvälisiä asioita sekä käytiin läpi
valinta-alueiden ja johtokunnan kuulumiset. Kokousten lisäksi MTK:n maaseutunuorten valiokunnan jäsenet edustivat MTK:ta vuoden aikana
useissa Cejan seminaareissa ja muissa tapahtumissa. Maaseutunuorten edustajat osallistuivat Euroopan komission neuvoa-antavien komiteoiden kokouksiin. Nuorilla oli vuoden aikana
edustajat kolmessa eri komiteassa.   

Kokoonpano: Valiokunnan puheenjohtajana toimi Juha Marttila ja varapuheenjohtajana Aarno
Puttonen. Valiokunnassa oli asiantuntijajäsenet
ProAgriasta, Maaseudun Työnantajaliitosta ja
SLC:stä. Kesäretken yhteydessä pidettyä kokousta lukuun ottamatta valiokunnan kokoukset
pidettiin MTK:n toimitiloissa Helsingissä.

Energiavaliokunta

Valiokunta kokosi MTK-Viestin maaseutunuorten
teemanumeron, joka jaettiin kaikkiin jäsentalouksiin syksyllä. Valiokunnan edustajat olivat mukana valitsemassa vuoden nuorta metsänomistajaa ja vuoden nuorta maaseutuyrittäjää.

Energiavaliokunta keskittyi kolmessa kokouksessaan maatilojen energiaohjelman kannustamistoimiin sekä uusiutuvan energian edistämiseen.
Merkittävimmät edistämistavoitteet koskivat tuulivoimaloiden maanvuokrausperusteita, bioenergian kestävyyskriteerejä sekä lämpöyrittäjyyden
edistämistoimia.

Kokousten yhteydessä valiokunta tapasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön, viemisinä
oli uuden sadon rukiista leivottu ruisleipä. Maaja metsätalousministeri ja Jari Koskisen valiokunta tapasi vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta tapasi syksyllä eduskunnan ja maa- ja
metsätalousvaliokunnan.

Kokoonpano: Markus Eerola, puheenjohtaja,
Veli-Matti Alanen, varapuheenjohtaja, Markku Välimäki, jäsen, Antero Kurttila, jäsen, Erkki
Kalmari, jäsen, Kimmo Jokiranta ,jäsen, Jarmo
Toukola,jäsen. Sihteerinä oli Ilpo Mattila. Lisäksi
pysyvinä asiantuntijoina Anssi Kainulainen, Johanna Nyman, Marko Valtonen sekä Minna- Mari
Kaila. Valiokunta kuuli kokouksissa erikseen eri
asiantuntijoita

Kokoonpano: Puheenjohtaja mv. Aarne Lehtonen
(V-S), varapuheenjohtaja mv. Henna Vuotila (KP), Jäsenet: mv. Tuija Korhonen (Pohjois-Suomi),
Heidi Siivonen (Häme), mv. Olli Soro (Sat), mv.
Matti Setälä (P-S), Iiris Utriainen (MO), mv. Timo
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Hyvinvointivaliokunta

Kokoonpano: mv. Mika Nieminen, em. Liisa Myllylä, Leena Hämäläinen, em. Sirpa Rekilä, Eero
Heinonen, Helena Pesonen, Kati Partanen. Asiantuntijat: toimitusjoht. Päivi Huotari, johtaja Päivi Wallin, agrol. Miia Kaappola. Sihteeri: Lakimies
Maire Lumiaho.

Sosiaalivaliokunta päätti toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa valiokunnan nimen muuttamisesta hyvinvointivaliokunnaksi. Valiokunnan
puheenjohtana toimi aikaisemman vuoden tapaan maatalousyrittäjä Mika Nieminen Kurusta
ja varapuheenjohtajana maatalousyrittäjä Kati
Partanen Iisalmesta.

Tuotantotalousvaliokunta

Hyvinvointivaliokunta kokoontui toimintavuonna
kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia hyvinvointipoliittisia aiheita kuten lomitusta työhyvinvointipalveluna, työterveyshuoltoa
ja varhaisen tuen mallia. Kokouksissa kuultiin
valtiontalouden kehysbudjetin yhteydessä tehtyjen säästöjen vaikutuksista maatalousyrittäjien
sosiaaliturvaan, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta sekä tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistuksesta. Alueellisen hyvinvointitoiminnan osalta valiokunnan kokouksissa kuultiin
myös Melan ja MTK-tuottajaliittojen järjestämistä
varhaisen välittämisen koulutuksista ja hyvinvointipäivistä sekä kuultiin alueellisten hyvinvointivaliokuntien sihteerien ja puheenjohtajien
terveiset.

Valiokunta kokoontui kolme kertaa ja piti yhden
videokokouksen. Valiokunta teetti jälleen kaksi
tuotantotarvikkeiden ostoskorivertailua, jotka
saivat hyvin julkisuutta. Valiokunta etsi kustannussäästöjä perehtymällä tilojen väliseen rehukauppaan ja lannoitekauppaan. Valiokunta teki
pohjatyötä MTK:n kriisivalmiussuunnittelulle. Rakentamiseen haettiin kustannussäästöjä yhteistyössä tyyppinavettahankkeen kanssa.
Kokoonpano: agr. Arto Huhtala, agrol. Vesa Lapatto, mv. Jari Ahlholm, Harri Asmala, mv. Pekka Nummela, mv. Antti Sivonen, Matti Seitsonen.
Sihteeri: Jukka Markkanen.

Verovaliokunta

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin edistämistä
ja työurien pidentämistä kartoittavan työryhmän
työstä valiokunta kuuli asiantuntijoita ja keskusteli jokaisessa kokouksessa.

Verovaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista
veropoliittisista kysymyksistä, mm. hallitusohjelman toteutumisesta veropolitiikassa, yritysverotuksen kehittämistyöryhmän työskentelystä
sekä pohdittiin hallitusohjelman veropoliittista
kokonaisuutta. Kokouksissa tarkasteltiin uutta
oikeuskäytäntöä.

Marraskuussa valiokunta osallistui saamansa
kutsun mukaisesti seminaarikokoukseen Melassa. Seminaarissa kuultiin lomituksesta, varhaisen välittämisen koulutuksista, tapaturmavakuutuksesta ja työterveyshuollosta.

Kokoonpano: Puheenjohtaja: Pekka Vihtonen
(Maataloustuottajain Tili-Kiinteistö Oy), Jäsenet:
mv. Ari Ruotsalainen, agr. Timo Olkkonen, agr.
Sirpa Himanen, Juhani Savolainen (MTK PSavo), mv. Hannu Uitto, Anna-Mari Torttila, agr.
Mauri Ruuth, Asiantuntijajäsenet: Helena Ålgars
(SLC), kauppatiet. lis. Risto Järvinen, Heikki
Niskakangas (as.tunt.), Kirsti Auranen (Ernst &
Young), Pauli K. Mattila (Keskuskauppakamari),
Varatuomari Esko Kiviranta, Sihteeri: Timo Sipilä.

Hyvinvointivaliokunta järjesti yhteistyössä MTK:n
koulutusryhmän ja alueellisten hyvinvointivaliokuntien kanssa kolmannet työhyvinvointipäivät
elokuussa Jyväskylässä. Työhyvinvointipäivillä
nousi esille vahva huoli maatalousyrittäjien jaksamisesta. Työhyvinvointipäivien jälkeen hyvinvoinnin näkökulmaa nostettiin esiin tiedotteiden,
artikkelien sekä alustusten kautta järjestön eri
foorumeilla.

Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta
Ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta kokoontui vuonna 2012 kolme kertaa.

MTK:ssa
vuosi
2013 on yhdistysten vuosi ja valiokunnan kokouksissa käsiteltiin
keinoja
edistää
jäsenten
hyvinvoinnin teemavuoden aikana.

Valiokunnassa käsiteltiin keskeisiä käynnissä
olevia ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä lakihankkeita. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus, erityisesti ympäristöluvat ja ympäristölupaprosessi nousivat valiokunnan asialistalle.
Keskeisiä olivat myös vastikään voimaantulleen
vesilain tulkintaongelmat, Suomen luonnon
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Kertomusvuonna valmistui 2 pilottikohdetta ja
valmisteilla on 3 uutta kohdetta.

monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön
strategia, vesienhoitosuunnitelmat sekä nitraattiasetuksen valmistelu.

Maitovaliokunnan jäsenet ovat myös osallistuneet Maitovaltuuskunnan kokouksiin.

Jokamiehenoikeuksista käytiin vuoden aikana
vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Valiokunnalle esiteltiin ympäristöministeriössä valmisteltu jokamiehenoikeuksia koskeva opas. MTK oli
vahvasti mukana oppaan kirjoitustyössä. Myös
tuulivoiman maanvuokrasopimukset, maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi sekä soidensuojelun täydennysohjelma käsiteltiin ympäristö- ja maapoliittisen valiokunnan kokouksissa.

Kokoonpano: Eero Isomaa, MTK, puheenjohtaja; Pekka Lestinen, Tuottajain Maito, varapuheenjohtaja; Olli Laaninen, Jameli, maitovaltuuskunnan puheenjohtaja; Antti Sahi, MTK; Markku
Kiljala, MTK; Reino Parkko, MTK; Mats Nylund,
SLC; Tapio Hytönen, Normilk-ryhmä; Esa Heikkilä, ArlaIngman-yhteistyöryhmä; Risto Sonninen,
ItäMaito; Kai Anttila, Länsi-Maito; Per-Ole Mård,
Milka; Sami Kilpeläinen,sihteeri, maitoasiamies

Kokoonpano: Puheenjohtaja: Jari Laukkonen,
varapuheenjohtaja: Tomi Muotiala. Jäsenet:
Ilpo Markkola, Kari Pennanen, Urpo Heikkinen,
Eero Isomaa (MTK:n johtokunta), Mats Eriksson
(SLC), Aatto Ylimartimo (MTK:n metsäjohtokunta). Asiantuntijajäsenet: Timo Kotkasaari (MMM),
Pauli Karvinen, Tuija Nummela (Maanomistajien
liitto), Aulikki Kiviranta (Arviointikeskus), Helena
Ålgars (SLC, syyskuuhun 2012 asti). Sihteeri:
Minna Ojanperä.

Maitovaltuuskunta
Maitovaltuuskunnan perustava kokous pidettiin 21.11.1995, jolloin jäseniksi liittyi 45 maitoosuuskuntaa. Maitovaltuuskuntaan on kuulunut
kertomusvuonna 20 osuuskuntaa (+/- 0 ed.v.).
Osuuskunnista on nimetty maitovaltuuskuntaan
52 edustajaa (+ 1 ed. v.). Maitovaltuuskunnan
puheenjohtajana on toiminut talousneuvos, mv
Olli Laaninen ja varapuheenjohtajana mv Anu
Fräntilä-Riihonen. Maitovaltuuskunnan tarkastajina ovat toimineet mv Veijo Hernesniemi ja
mv. Reijo Tölli. Tarkastuksia on tehty 2 kertaa.
Jäsenosuuskunnat maitomäärineen (= äänet)
liitteessä.

Maitovaliokunta
Maitovaliokunta kokoontui 7 kertaa. Maitovaliokunnan nimeämä tuottaja- ja toimialaorganisaatiojaosto kokoontui 5 kertaa valmistellen EU:n
maitolakiin ja kansalliseen tukeen liittyviä tarpeita. Jaoston toiminta on painottunut tulevien
tukijärjestelmien valmisteluun huomioiden EU:n
maitopaketti. Tämän lisäksi maitovaliokunnan
jäsenet ovat osallistuneet tutkimushankkeiden
ja projektien seurantaryhmiin sekä Brysselin
kotieläinasiamiehen taustaryhmän kokouksiin.
Lisäksi valiokunnan eri työryhmissä olevat jäsenet ovat raportoineet mm. COPAn maitoryhmän ajankohtaiset asiat. COPA-COGECAn maitoryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin Sami
Kilpeläinen.

Kevätkokous pidettiin 11.3.- 13.3. Luzernissa,
Sveitsissä. Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja
Olli Laaninen veti seminaarikokouksen yhteen
tyytyväisenä, todeten, että ”maitovaltuuskunta
ja maitoalan toimijat ovat yhdessä rintamassa
halukkaita jatkamaan litrakohtaisen tuen maksamista ja esittämään siihen tarvittavan määräsäätelykehikon siirrettävillä tukioikeuksilla.” Lisäksi
yksimielisyys vallitsee siitä, että nykykiintiöt tulee
huomioida uutta mallia luotaessa. ”Asiasta on nyt
löydetty yhteisymmärrys ja myös teollisuus on
asian takana.” Eräät meijeriyritykset toimittivat
kirjallisina omia tavoitteitaan kokousedustajille.

Maitovaltuuskunnan vastuiden piirissä on vuoden 2011 alussa alkanut MTK:n Tyyppinavettahanke. Hanke sai 100 %:n rahoituksen vuosille
2011 – 2013 EU:n maatalousrahaston ja kansallisen hankerahoituksen piiristä. Hankkeen
projektipäällikkö on DI, ins. Ari Roininen. Tyyppinavetta-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Olli Laaninen ja varapuheenjohtajana
Pekka Lestinen. Hankkeen johdosta vastaa maitoasiamies Sami Kilpeläinen. Hankkeen suunnitteluryhmässä ovat mukana kaikki keskeiset
suomalaiset navettasuunnittelun toimijat. Tyyppinavetta-hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat MTK:n edustajat tulevat Maitovaliokunnasta.

Syksyn kokouksessa Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Heimo Hanhilahti alusti
ajankohtaisista tukiasioista ja esille tuli nykyisten
tukien jatkoaika EU:n rahoituskehysten viivästyttyä. Maitovaltuuskunnassa puhetta vuodet 20042012 johtanut talousneuvos, mv. Olli Laaninen
jätti tehtävänsä ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kunnallisneuvos, mv. Mauri Penttilä.
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Lihavaliokunta

Steffan
Saaristo,
Pirjo
Ko r t e s n i e mi,
Anne
Kallinen,
Reijo Pirttijärvi, mv.
Pasi Tammisto. Sihteeri: Jukka
Rantala.

Lihavaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana
neljä kertaa.
Kokoonpano: johtaja Seppo Aaltonen, mv.
Mauno Ylinen, mv. Tomas Långgård, mv. Timo
Komulainen, mv. Esa Kaarto, toim.joht. Mika AlaFossi, mv. Tiina Teperi-Saari, toim.joht. Veli-Matti
Jäppilä, mv. Pekka Harju, toim.joht. Kari Piispanen, toim.joht. Stefan Saaristo, mv. Henrik Holm,
agrn. Matti Murto, mv. Ilkka Uusitalo, jaostojen
puheenjohtajat. Sihteeri: Jukka Rantala/Jukka
Markkanen.

Siipikarjanlihajaosto

Nautajaosto

Siipikarjanlihajaosto kokoontui neljä kertaa. Siipikarjanlihajaoston kokouksissa oli useimmin
esillä broilertuotannon hyvinvointiasetuksen toimeenpanossa olleet ongelmat.

Jaosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa
ja piti kaksi videopalaveria. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin yhteistyössä lammasjaoston kanssa ja toinen yhteistyössä sikajaoston
kanssa.

Kokoonpano: mv. Ilkka Uusitalo, mv. Riku-Sippo
Uotila, mv. Matti Kangas, mv. Juha Kiviniemi,
mv. Ari Mahlamäki, mv. Kalle Rönni, mv. Paavo
Tyykilä, mv. Juhani Viljakainen, mv. Rauno Lähteenmaa, mv. Fredrik Ström, mv. Pertti Hakanen.
Asiantuntijat: Petri Yli-Soini, Anne Kallinen, Lea
Lastikka. Sihteeri: Jukka Rantala.

Jaosto toimi aktiivisesti oikeudenmukaisen tuottajahinnan vaatimuksen puolesta useilla eri foorumeilla. Jaosto lahjoitti tasavallan presidentille
mehevän ulkofileen Juhannuksen alla, ja toivottavasti tästä muodostuu perinne. Jaosto osallistui aktiivisesti CAP-uudistuksen tukivalmisteluun
ja kävi esittelemässä ajatuksiaan maa- ja metsätalousministerille kesäkuun lopulla. Jaosto
osallistui nautojen hyvinvointituen päivitystä valmistelevan työryhmän työhön. Jaosto osallistui
edelleen innolla ilmastonmuutoskeskusteluun ja
työpajoihin. MTK:n nautastrategia saatiin vuoden aikana loppusilausta vaille valmiiksi.

Lammasjaosto
Jaosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin yhteistyössä nautajaoston kanssa. Jaosto kävi huhtikuun puolessa välissä opintomatkalla Sloveniassa ja piipahduksen Pohjois-Italiassa. Matkalla
tutustuttiin alueen lammastalouteen ja EU-byrokratian soveltamiseen näillä alueilla.

Kokoonpano: mv. Pasi Ingalsuo, mv. Juha Kärpänen, mv. Merja Korpi, mv. Antero Kaappa, mv.
Inga Manninen, mv. Tomi Toivanen, mv. Markku
Lemola, Annamari Torttila, mv. Johan Snickars.
Asiantuntijat: Veli-Matti Jäppilä, toimitusjohtaja
Anne Kallinen. Sihteeri: Jukka Markkanen.

Jaosto sai valmiiksi esityksensä lammas- ja vuohitalouden uudeksi tukijärjestelmäksi CAP-uudistuksen jälkeen, ja se sai hyvän vastaanoton
MMM:ssä. Jaoston edustus osallistui aktiivisesti
lampaiden- ja vuohien hyvinvointitukea valmistelevan työryhmän työhön. Lammastoimijoiden yhteistyössä laatimaa lammastalouden strategiaa
jalkautettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. MTK
ja jaosto ottivat hyvin kriittisesti kantaa MMM:n
suunnittelemaan lampaiden- ja vuohien rekisterikyselyyn. Jaoston pj ja sihteeri osallistuivat
MTK:n kriisiviestinnän harjoitukseen. Jaosto perehtyi vuohitalouden tilanteeseen ja tehosti alan
edunvalvontaa.

Sikajaosto
Lihavaliokunnan sikajaosto kokoontui vuoden
2012 aikana viisi kertaa, joista yksi oli puhelinkokous. Sikajaoston toiminnassa korostui tuotannon heikko kannattavuus ja sen parantamiseksi
tehtävät toimet. Jaosto oli aktiivisesti mukana
valmistelemassa marraskuussa toteutettua kuluttajakampanjaa, jossa muun muassa sianlihaa
myytiin tuottajahinnalla.

Kokoonpano: em. Outi Sirola, mv. Matti Rissanen, Tapio Rintala, mv. Ollqvist Christer, mv.
Monica Ek, Timo Kankaanpää, Mårten Forss.
Asiantuntijat: Parikka Pia, toimitusjohtaja Anne
Kallinen. Sihteeri: Jukka Markkanen.

Kokoonpano: mv. Kalle Vähä-Piikkiö, maatal.yrittäjä Vesa Harjunmaa, mv. Eero Hetemäki, mv. Tero
Ojala, mv. Ville Savelainen, Jouni Mäkisalo, Pertti
Hakanen, mv. Thomas Långgård. Asiantuntijat:
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Kananmunavaliokunta

tj. Elisa Niemi, mv. Markus Eerola, mv. Steve Nyholm. Sihteeri: Jukka Markkanen.

Kananmunavaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
Vuosi 2012 oli kananmunamarkkinoiden osalta
hyvin erikoinen. Edellisen vuoden lopussa tuotanto aleni 14 prosentilla, kun osa tiloista lopetti
tuotannon häkkidirektiivin siirtymäajan loputtua.
Tilojen lukumäärä aleni tässä yhteydessä 35
prosentilla.

Viljavaliokunta
Haasteet viljasektorilla kasvavat mutta MTK:n
viljasektorin edunvalvonta oli siihen valmis.
Vuoden 2012 aikana MTK:n Viljavaliokunnan työ
oli erittäin aktiivista. Jo heti alkuvuodesta otettiin viljanvienti aktiivisesti mukaan valiokunnan
työskentelyyn. Päätettiin teettää viljanvientiselvitys sekä samalla myös mallasohraa koskeva
selvitys aloitettiin. Viljanvientiselvitys valmistuu
vasta vuoden 2013 alkupuoliskolla. Markkinaedunvalvontaan suunnattiin paljon aikaa. Siihen
osallistui koko valiokunta sekä myös jaostot, öljykasvi- sekä mallasohrajaosto. Tavoitteet olivat
haasteelliset, miten luoda paremmin toimiva viljakauppa. Samalla myös tiedon eteenpäin vieminen Valiokunnasta kohti johtokuntaa ja myös
kohti liittoja oli agendalla.

Vuoden toisella puoliskolla tuotanto nousi hyvin
nopeasti aikaisempien vuosien tasolle. Tuottajahintakehitys oli epätyydyttävä, koska voimakkaasti nousseita vähittäishintoja ei saatu
kuin vähäiseltä osin siirrettyä tuottajahintoihin.
Vasta aivan vuoden lopulla myös tuottajahinta
vahvistui.
Kokoonpano: mv. Pekka Saarinen, mv. Ville Nurmi, mv. Jouni Paunonen, mv. Pasi Pärnänen, mv.
Jukka Huittinen, mv. Samuli Simula, Pertti Hakanen, mv. Robert Kuuttinen. Asiantuntijat: Jukka
Nikula, Lea Lastikka, Jan Lähde, Eeva Heikkilä,
Anne Kallinen, Pasi Saarnivaara. Sihteeri: Asiantuntija Jukka Rantala.

Valiokunta piti myös CAP:n uudistusta silmällä
kuulemalla asiantuntijoita ja osallistumalla seminaareihin. Todettava on että CAP työskentely
tulee jatkumaan yli vuoden vaihteen sillä uudistuksen aikataulu näytti jo joulukuussa venyvän
pidemmäksi kuin komissio oli odottanut.

Luonnonmukaisen tuotannon valiokunta
Luomuvaliokunta kokoontui neljä kertaa ja piti
yhden puhelinkokouksen. Kesäkokous oli perinteisesti kaksipäiväinen ja sen yhteydessä tutustuttiin Välisen luomumaitotilaan ja Kinnusen
myllyyn.

Kokoonpano: Ari-Pekka Kirjonen, Jukka Niittyoja, mv. Kimmo Hovi, mv. Harri Takala, Tomi
Virolainen, jaostojen puheenjohtajat, mv. Markus
Eerola, mv. Timo Kankaanpää, mv. Erik Brinkas.
Sihteeri: Max Schulman.

Valiokunta jatkoi MTK:n luomustrategian valmistelua. Uusien luomutuotteiden markkinoille saattamista ja luomutuotannon tehostamista kannustettiin monilla foorumeilla. Valiokunta osallistui
aktiivisesti VYR:n luomutyöryhmän, Pro Luomun
ja Copa-Cogecan luomutyöryhmien ja monen
muun luomua käsittelevän ryhmän työhön. Valiokunta osallistui CAP-uudistuksen luomukorvauksen valmisteluun. Luomutuotanto saa tässä
yhteydessä kauan kaivatun oman
tukijärjestelmänsä. Valiokunta otti kantaa
luomututkimuksen lisäämisen
puolesta.

Mallasohrajaosto
Mallasohrajaoston työskenteli aktiivisesti vuoden 2012 aikana, Jaosto aloitti mallasohran vientiä ja markkinanäkymiä koskevan selvityksen,
joka valmistui syksyn aikana. Selvitys liitetään
mukaan viljanvientiselvitykseen erillisenä osana.
Mallasohrajaosto piti tiiviisti yhteyttä mallastamoihin koko kasvukauden aikana. Mallasohrajaosto otti myös ohran, kokonaisuudessa,
siipiensä alle. Tämä oli yksi tavoite jo heti alkuvuodesta. Näin pysytään paremmin markkinoitten hermoilla.

Kokoonpano: mv. Matti
Tilkanen, mv.
Maarit Sormunen, mv. Anssi
Laamanen, mv.
Arto Hanelius, mv.
Mikko Kärki, mv. Ahti
Hannula. Asiantuntija:

Kokoonpano: Ilkka Mattila, mv. Tapani Heikkilä,
mv. Esa Similä, Kalle Sipilä, Matti Seitsonen, mv.
Peter Lindström. Sihteeri: Max Schulman.
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Öljykasvijaosto

olivat valvomassa prosessia. Valiokunta vaati
korvauksia yhden juurikaslajikkeen taimettumisongelmien takia. Korvaukset maksettiin syksyn
aikana.

Öljykasvijaoston työskentely vuoden 2012 aikana leimasi jälleen kerran öljykasvialan ylläpitäminen. Edellisvuoden heikko ja haasteellinen
satokausi toi lisä haasteita mukaan kuvioihin.
Keväällä pienryhmä vieraili Ruotsissa, Svensk
Rapsin luona hakemassa vauhtia omalle projektille. Edellisvuoden lopulla päätetystä Rypsi &
Rapsi projektista tehtiin päätös esiselvitystyön
teettämisestä. Esiselvitystyö tehtiin toukokuusta
marraskuun loppuun. Ajanjakson aikana kerättiin yhteen paikkaan kaikki jo tulkittu tieto rypsin
ja rapsin viljelyksestä ja sen haasteista. Tehtiin
myös hyvä yhteenveto siitä, mitkä ovat ne suurimmat pullonkaulat, jotka olisi nopeasti saatava avattua. Projektille päätettiin antaa (anoa)
rahoitusta kerätyistä jaostomaksuista. Projekti,
joka tehdään yhteistyössä, puristavanteollisuuden kanssa, saatiin mukaan VYR:in siipien alle
ja samalla VYR osallistuu siihen aktiivisesti. Vetäjä löytyi joulukuussa ja projekti aloittaa vuoden
2013 alussa.

Sokerin markkinajärjestelmää EU:ssa ollaan uudistamassa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Valiokunta seurasi ja pyrki
vaikuttamaan uudistuksen sisältöön sekä kotimaassa että EU:ssa. Suomessa kiintiöjärjestelmän jatko nähdään välttämättömäksi, jotta tuotantoedellytykset Suomessa voidaan säilyttää.
MTK osallistui sokerisektorin edunvalvontaan
kotimaan lisäksi EU-tasolla Euroopan sokerijuurikkaan viljelijöiden yhdistyksen CIBE:n eri työryhmissä ja komission neuvoa-antavassa sokerityöryhmässä. Valiokunnan edustajat osallistuivat
CIBE:n kongressiin Ranskassa.
Valiokunta piti vuoden aikana 13 kokousta.
Kokoonpano: mv. Pekka Myllymäki, agrol. Kimmo Ihalainen, mv. Petri Lauttia, mv. Urban Silen,
mv. Juha Hämäläinen, agrol. Jussi Hantula, Matti Seitsonen, mv. Cay Blomberg. Sihteeri: Antti
Lavonen.

Yhteenvetona voidaan todeta että yhteydenpito
kaikkiin vilja-alalla toimiviin yrityksiin tehostettiin,
myös lannoite puolelle ja uusiin tulokkaisiin, vuoden 2012 aikana. Myös muitten EU maitten vilja
sektori vastaavien kanssa, yhteydenpitoa tiivistettiin Copa-Cogecan viljatyöryhmän kautta.

Perunavaliokunta
Edunvalvonnan tavoitteena oli perunanviljelyn
kannattavuuden parantaminen markkinoiden
paremman hallinnan, tukipolitiikkaan vaikuttamisen ja ruokateollisuusperunalla sopimusneuvotteluihin vaikuttamisen kautta. Perunavaliokunta
kokoontui kolme kertaa.

Kokoonpano: mv. Pentti Ervasto pj, mv. Ilkka
Kouvo, mv. Tapio Ylitalo, mv. Kari Vaismaa varapj., Matti Seitsonen, mv. Fredrik Grönberg. Sihteeri: Max Schulman.

Sokerijuurikasvaliokunta

Valiokunta seurasi perunan sato- ja markkinatilannetta Suomessa ja EU:ssa. Istutusalan vähenemisen ja sääoloiltaan vaikean kasvukauden
ja jälkeen perunasato jäi noin kolmanneksen
normaalia pienemmäksi, mikä nosti viljelijähintaa voimakkaasti syyskaudella. Valiokunta pyrki
varmistamaan siemen- ja ruokaperunantuotannon toimintaedellytykset HG-alueella. Valiokunta
esitti huolensa kasvinterveyskorvausten leikkauksista vuosina 2012-2014. Valiokunta osallistui
tilan oman siemenen rojaltineuvotteluihin syksyn
aikana. Perunavaliokunnan edustaja osallistui
tuoreen perunastrategian pohjalta käynnistettyjen tutkimushankkeiden ohjausryhmään. Valiokunta kiinnitti huomion työhyvinvointi- ja sijaisapuasioihin perunatiloilla.

MTK:n ja sen sokerijuurikasvaliokunnan toiminnan tärkein tavoite on varmistaa sokerijuurikkaan viljelyn ja sokerin jalostuksen jatkoedellytykset maassamme. Edellisvuonna aloitetut
seitsemänvuotisen toimialasopimuksen välitarkastusneuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta. Juurikkaan hintaa saatiin korotettua 25
% ja juurikkaan kuljetuskorvausta saatiin nostettua miljoonalla eurolla. Kesän aikana kuitenkin
todettiin, että viljelyhalukkuus ei ollut riittävää
korotuksesta huolimatta ja vaikean nostosyksyn
nähtiin edelleen pahentavan tilannetta seuraavaan kesään. Valiokunnan aloitteesta toimialasopimusneuvottelut vuosista 2013-2014 ja 20152016 avattiin joulukuussa. Vuoden vaihteen
jälkeen saatiin ratkaisu vuosista 2013 ja 2014.
Juurikkaan hinta saatiin nostettua 34,5 eurosta
juurikastonnia kohden yli 40 euroon/jtn.

Kokoonpano: mv. Tomi Myyryläinen, mv. Kauno
Erkkilä, mv. Ilkka Markkula, mv. Eero Saarinen,
mv. Timo Hautaviita, Janne Matinlauri, mv. Mauno
Ylinen, mv. Jan Porander. Sihteeri: Antti Lavonen.

Juurikkaan kuljetukset kilpailutettiin kahdeksi
seuraavaksi vuodeksi. Valiokunnan edustajat
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Tärkkelysperunajaosto

(Saarioinen
Oy/Lännen
Tehtaat Oy), toiminnanjohtaja Jonas Laxåback (SLC), Marko
Himanen (Kurkkutoimikunta), Jaakko Laamanen, mv.
Reijo Välilä (Lännen Tehtaat), mv.
Kimmo Oravuo, mv.
Annamari
Torttila
(MTK:n johtokunta),
Sihteeri: Mika Virtanen

MTK ja sen tärkkelysperunajaosto pyrkivät vaikuttamaan tulevaan yhteisen maatalouspolitiikan
uudistukseen ja toivat tärkkelysperunasektorin
tarpeita sekä kansallisten että EU-päättäjien tietoon. Jaosto osallistui yhdessä alan teollisuuden
kanssa tärkkelysperunan tulevan tuotantosidonnaisen tuen suunnitteluun. Jaosto vaikutti myös
tulevan ympäristökorvausjärjestelmän valmisteluun sekä nitraattiasetuksen uudistamistyöhön.
Tärkkelysperunajaosto piti kolme kokousta.
Kokoonpano: mv. Hannu Heikola, mv. Vesa Savola, mv. Ilpo Ulvinen, perunavaliokunnan pj, mv.
Mauno Ylinen. Sihteeri: Antti Lavonen.

Kylvösiemenjaosto
Kylvösiemenjaosto kokoontui kuusi kertaa. Kokouksista kolme oli puhelinkokouksia. Kylvösiemenjaosto otti aktiivisesti kantaa toimintavuoden keväällä vallinneeseen siemenpulaan ja
esitti Huoltovarmuuskeskuksen varastojen avaamista siemenpulan helpottamiseksi. Varastoja ei
lopulta avattu. Vuoden aikana käynnistyi kylvösiemenalan kehittämishanke, jonka tarkoituksena on parantaa siementuotannon kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi osallistuttiin
EU:n siemen- ja lisäysmateriaalilainsäädännön
uudistamistyöhön.

PerunaSuomi ry
PerunaSuomi ry:n toiminnan keskeisin tavoite
oli perunamarkkinoiden tasapainottaminen ja
viljelijöiden markkinatietoisuuden parantaminen. MTK - Varsinais-Suomen kanssa laadittiin
varhaisperunan satoennuste. Ennusteen avulla
viljelijöille ja ostajille pystyttiin kertomaan kotimaisen varhaisperunan markkinoille tuloaika ja
viikoittaiset määrät. Syksyllä laadittiin perunan
kokonaissatoennuste. Markkinatilanteesta tiedotettiin Maaseudun Tulevaisuudessa ja yhdistyksen omilla kotisivuilla. PerunaSuomen markkinatyöryhmä piti puhelinkokouksia säännöllisesti.

Kokoonpano: Puheenjohtaja: mv. Juha Strömberg (Sat), mv. Matti Lappalainen (P-S), mv. Seppo Kivijärvi (E-P), mv. Matti Kantola (Häme), mv.
Jouni Suominen (V-S), mv. Timo Kankaanpää
(MTK:n johtok.) mv. Anders Wickholm (SLC), Sihteeri: Mika Virtanen

Puutarhavaliokunta
Puutarhavaliokunta ei kokoontunut kertomusvuoden aikana. Edunvalvontatyötä tehtiin Juuresten- Kaalin- ja Sipulintuottajat ry:n toiminnan
kautta.

Kuluttajatyöryhmä

Kokoonpano: mv. Jarmo Suominen (Puutarhaliitto), mv. Kimmo Oravuo (Kaalintuottajat), marjanviljelijä Tommi Yrjölä (Hedelmän- ja marjanvilj.
Liitto), mv. Irmeli Vinnikainen (Juurestentuottajat), mv. Timo Mäkinen (Sipulintuottajat), toimitusjohtaja Katarina Lassheikki (Puutarhaliitto),
toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen (Kauppapuutarhaliitto), toiminnanjohtaja Hannu Salo (Hedelmän- ja marjanvilj. Liitto), toiminnanjohtaja Jyri
Uimonen (Taimistonviljelijät ry), mv. Annamari
Torttila (MTK:n johtokunta), mv. Ove Grandell
(SLC)

Kuluttajatyöryhmän kokouksissa suunniteltiin
kuluttajatoimintaa ja elintarvikkeiden ja puutuotteiden alkuperään ja kuluttajaviestintään liittyviä
tapahtumia. Työryhmässä valmisteltiin ruuan ja
puun alkuperää esille tuovia kauppatapahtumia
ja keskusteltiin koululaisille tehtävästä ruuan
tuotantoon liittyvästä esitteestä sekä verkkosivuille ja nettiin tehtävästä esittely- ja oppimateriaalista. Avoin tila -tapahtumien järjestelyjä ja
ohjelmaa käytiin läpi.
Työryhmä osallistui elokuussa
Helsingissä
Rautatientorilla järjestettyyn Herkkujen Suomi tapahtumaan ja marraskuussa Narikkatorilla järjestettyyn tempaukseen, jossa myytiin maataloustuotteita tuottajan saamalla hinnalla teemalla
”Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten”.
Kuluttajatyöryhmä tutustui Ruokatiedon toimintaan ja toteutti ohjeistuksen järjestön omaksi
hankintaohjeeksi.

Sopimusviljelyjaosto
Puutarhavaliokunnan sopimusviljelyjaosto ei kokoontunut kertomusvuoden aikana.
Kokoonpano: Erno Toikka (Lännen Tehtaat), mv.
Timo Rauvola (Saarioinen Oy), mv. Jukka Mattila
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Kokoonpano: Kati Partanen, puheenjohtaja.
Jäsenet: Elina Heino, Jukka Leikkonen, Antti Teivaala, Klaus Hartikainen, Lasse Lahtinen, Liisa
Pietola, Anni-Mari Syväniemi, Paula Viertola, Johan Åberg ja Marjatta Boman, sihteeri

työryhmän edustajat osallistuivat Copa-Cogecan konferenssiin Unkarissa.
MTK:n metsänomistajanaisten jaosto kokoontui
yhteensä kolme kertaa. Kokoontumisten yhteyteen järjestettiin tapaaminen MTK:n metsäjohtokunnan kanssa. Kesällä tavattiin Kettulan tilalla
Suomusjärvellä Suomen Yrittäjänaisten hallituksen jäseniä yhteistyömuotojen kartoittamisen
merkeissä.

Naistyöryhmä ja metsänomistajanaisten
jaosto
MTK:n naistyöryhmä järjesti yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten, ulkoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa seminaarin ”Ruokkivatko naiset maailman” maaseudun naisten päivän
merkeissä Säätytalossa Helsingissä. Seminaarin avasi ministeri Jari Koskinen. Erityisasiantuntija Kaisa Karttusen esitelmä seminaarissa
koski YK:n yleiskokouksessa aiemmin kuluneena vuonna aiheena ollutta maaseudun naisten
asemaa. Lisäksi puheenvuoroissa oli esillä kehitysmaiden naisten tilanne ja maaseudun naisen
asema Suomessa, maatalousosuuskuntien rooli
maailman ruokaturvan kannalta sekä osuustoiminnan rooli Suomessa.

Toiminnassaan
metsänomistajanaiset
kannustivat
naisia
asettumaan
ehdokkaiksi
mhy-valtuustovaaleissa, jotta naisten osuus
valtuustoissa lisääntyisi. Jaosto tuki myös
Metsänomistajat-brändiä.
Naistyöryhmän kokoonpano: Ilona Alhoniemi,
puheenjohtaja ja Johanna Kankaanpää, varapuheenjohtaja. Jäsenet: Helena Holm, Annukka Kimmo, Tiina Linnainmaa, Annamari Torttila,
Liisa Niilola, Mia Wikström ja Marjatta Boman,
sihteeri

Naistyöryhmä ja liittojen edustajat tapasivat seminaarin jälkeen pidetyssä tilaisuudessa eduskunnassa eduskunnan naisverkoston edustajia.
Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista maaja metsätalouden asioista.

MTK-liittojen
puheenjohtajakokoukset
Liittojen puheenjohtajat kokoontuivat kertomusvuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Kaksi
kokouksista pidettiin valtuuskuntaa edeltävinä
päivinä. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia
maatalous- ja metsäpolitiikan asioita sekä markkinatilannetta, liittokokousasiakirjoja sekä järjestön toiminnan ja talouden näkymiä.

Naistyöryhmän kokouksissa käsiteltiin huoltovarmuutta ja varautumista, ympäristökysymyksiä,
hyvinvointiasioita, metsänomistajien järjestäytymistä ja työryhmän tehtäviä ja roolia järjestössä.
Työryhmän puheenjohtaja osallistui Copan
naisten komitean kokouksiin Brysselissä, ja
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Henkilöstökertomus
MTK:n keskusliitossa työskenteli vuoden 2012
lopussa yhteensä 74 henkeä. Henkilöstön määrä
on pysynyt lähes samana viime vuosina. Naisten osuus henkilökunnasta oli 47 % ja miesten
53 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 47,8 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika
oli 9,2 vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus on hyvin
alhainen.

Paransimme yksiköiden välistä tiedonkulkua kehittämällä tiimitoimintamallia, joka edistää ryhmien välisten asiantuntijayhteistyötä. Sovimme
myös entistä monipuolisempia aiheita viikoittaisiin henkilöstöinfoihin. Osallistuimme syrjinnästä
vapaa -näkyvyyskampanjaan jatkona työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan ohjeistukselle. Järjestimme arvostava työyhteisö -luennot, stressi- ja ajanhallintakoulutuksen ja myös
pilotoimme tiimivalmennuksen, jonka pääteemana oli tiimin yhteistyön kehittäminen. Harjoittelimme vuorovaikutustaitoja myös TYKY-päivillä.

Henkilöstöjohtamisen asiantuntijapalvelu on ostettu vuoden 2010 alusta lähtien HR-asiantuntijaorganisaatiosta. Henkilöstöpäällikkö toimii tiloissamme täysiaikaisena In House -resurssina
työskennellen MTK ry:lle että Viestilehdet Oy:lle.
Keskusliiton vuoden 2012 painopistealueita
henkilöstöjohtamisessa olivat työhyvinvoinnin ylläpitäminen, esimiestaitojen kehittäminen ja henkilöstöjärjestelmän käyttöönotto.

Esimiehet saivat vuonna 2012 koulutusta henkilön tietosuoja-asioihin ja lomalainsäädäntöön liittyen. Lisäksi esimiehet valmennettiin varhaisen
välittämisen keskusteluihin. Syksyllä 2012 käynnistimme 1, 5 vuoden mittaisen esimiesvalmennuksen, joka keskittyy ihmisten johtamistaitoihin
(leadership) sisältäen myös esimiehen 360-astetta arvioinnin.

Työterveyskäyntien ja sairauspoissaolopäivien
määrä on keskusliitossa alhainen vertailutietoon
ja henkilöstön keski-ikään nähden. Säilyttääksemme hyvän työkyvyn ja ennaltaehkäistäksemme ongelmia panostimme entiseen tapaan
monipuolisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Jatkoimme vuonna 2011 lanseeratun varhaisen
välittämisen mallin käyttöönottoa ja uudistimme
Kuntoviikko -konseptia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Helmikuussa 2012 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella henkilöstö
on tyytyväinen työterveyshuollon palveluihin.

Toteutimme vuonna 2012 henkilöstöjärjestelmän
käyttöönottoprojektin. Järjestelmän käyttöönotto
parantaa henkilöstöön liittyvien tietojen saatavuutta ja ajantasaisuutta, tietojen käsittelyn tehokkuutta sekä tietojen hyödyntämismahdollisuutta ja myös antaa tehoa henkilöstöhallinnon
prosesseihin. Vuonna 2012 toimihenkilöt ilmoittivat lomansa ensimmäistä kertaa sähköisessä
muodossa henkilöstöjärjestelmän avulla.

Jatkoimme kehittämistoimenpiteitä, jotka oli
sovittu vuonna 2011 tehdyn henkilöstökyselyn
pohjalta. Teemoina olivat hyvän työilmapiirin ylläpitäminen, yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen, esimiestaitojen kehittäminen, työpaikkakiusaamisen hallinta ja ennaltaehkäisy sekä
työssä jaksaminen.

Keskusliiton ikärakenteen takia laadimme vuonna 2012 myös ohjeistuksen ”kokemuksen ja
osaamisen säilyttämiseksi organisaatiossa työntekijän eläkeiän lähestyessä”.

Ikäjakauma ja palvelusvuodet, tilanne 31.12.2012:

ikä (vuosia) henkeä

% henkilökunnasta

keskimääräinen
palvelusaika (vuosia)
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Tietohallinto
Tietohallinnon johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Johdon yhdestoista tietotekniikkatyöpaja
pidettiin 15.10.2012. Tietotekniikkatyöpajassa
käsitellään erityisesti pidemmän aikavälin kehitystarpeita, niihin liittyviä kehityspolkuja sekä
saadaan palautetta tietohallinnon palveluista.
Vuonna 2012 työpajan painopiste oli viestintäratkaisuissa, sosiaalisessa mediassa ja tietotyön
yhteisissä toimintatavoissa. Viestintäratkaisuihin
liittyvä ennakkokysely, ulkoisten asiantuntijoiden
alustukset sekä työryhmätyöskentely antoivat
suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle.

Sopimus perustietotekniikasta Fujitsun kanssa
(Patja-palvelu) uudistettiin vuonna 2011 kolmeksi vuodeksi. Sopimus tietoliikenteestä on
Soneran kanssa voimassa määräaikaisen sopimuskauden 12 kk ja jatkuu sen jälkeen kahden
kuukauden irtisanomisajalla. Soneran puhepalvelusopimus on toistaiseksi voimassa kahden
kuukauden irtisanomisajalla.
Sovelluspalveluissa toteutettiin Anygraafin CProfit-levikkijärjestelmän auditointi maaliskuussa ja
YAP:n asiakkuudenhallintasovelluksen (ns. jäsenrekisteri) auditointi joulukuussa. Molemmat
auditoinnit toteutti KPMG:n asiantuntija.

Perustietotekniikka ja työasemaohjelmat toimivat
hyvin. Käyttäjien tyytyväisyys perustietotekniikkaan oli hyvällä tasolla. Työasemien uusiminen
saatettiin päätökseen vanhojen kannettavien
osalta. Uuden toimisto-ohjelmistopaketin Office
2010 koulutukset toteutettiin tammi–helmikuun
aikana. Sovellusten ja palveluiden arviointi toteutettiin maaliskuussa, kokonaisuutena yleistilanne todettiin hyväksi. Laite- ja sovellusympäristön vakiontitaso säilyi korkeana MTK-ryhmän
linjauksen mukaisesti.

MTK:n uudistetut verkkopalvelut mtk.fi ja Reppu–palvelu otettiin käyttöön kesäkuussa. Tuotantoonsiirron yhteydessä palveluissa oli käyttökatko 12.–14.6.2012.
Mtk.fi–sivuilla on vuoden 2012 aikana vieraillut
295 245 kävijää. Kävijämäärä on merkittävästi
suurempi kuin vuonna 2011. Käyntikertoja kertyi
yhteensä 747 415.
Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat. Vuoden aikana sivuilla oli
noin 1 300 000 kävijää, samalla käyntikertojen
lukumäärä nousi lähelle 5,5 miljoonaan käyntikertaan. Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliitteen Kantrin verkkopalvelu käynnistyi syyskuussa 2011, kävijämäärä vuonna 2012 nousi lähelle
130 000 kävijää. Koneviestin verkkosivujen kävijämäärät nousivat reiluun 165 000 kävijään.

Älypuhelimissa käytettävä Taskuposti-palvelu
sisältää sähköpostin, kalenterin ja kontaktien
synkronoinnin lisäksi puhelimien virustorjunnan, etähallinnan, käyttötuen ja elinkaaren hallinnan. Synkronoinnissa siirryttiin käyttämään
Microsoftin Active Synciä toukokuussa. Laajempi älypuhelimien uusintaan liittyvä suunnittelu
aloitettiin lokakuussa. Uudet Windows Phone 8
älypuhelimet otetaan käyttöön alkuvuosipuoliskolla 2013, jolloin koko älypuhelinlaitekanta vaihdetaan kerralla.

Syyskuussa palkattiin MTK-ryhmään tietohallintopäällikkö vastaamaan tietohallintostrategian
ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä tietohallintoon liittyvien asioiden operatiivisesta johtamisesta päätettyjen
strategisten linjausten mukaisesti. Aiemmin tietohallintopäällikön tehtävää hoidettiin ostopalvelumallilla. Muutos poistaa aiemman toimintamallin heikkouksia mm. vastuurajapintojen osalta.
Uudella toimintamallilla voidaan varmistua täysipainoisesti siitä, että tietohallintopäällikkö toimii
kaikissa tilanteissa MTK-ryhmän omien intressien valvojana.

Tietoliikenneverkossa ei ollut toimintaa merkittävästi haittaavia katkoja. Tietoliikenteen kilpailutus päättyi lokakuussa, jonka jälkeen käynnistettiin laaja toteutusprojekti kaikkien toimipisteiden
liittymänopeuksien päivittämiseksi uudelle tasolle. Projekti päättyi tammikuussa 2013. Tietoliikennenopeuksien nostaminen kaikissa toimipisteissä mahdollistaa etäosallistumis- ja
tietoteknisten järjestelmien hyödyntämisen tarkoituksen mukaisesti.
Etäkokousjärjestelmää testattiin tammikuun
alusta huhtikuun loppuun. Palvelusopimus allekirjoitettiin ViWell Oy:n kanssa toukokuussa.
Käyttöönotto ja koulutukset toteutettiin vaiheittain lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden lopulla käynnistettiin MTK-ryhmän tietohallintomallin arviointi, jonka pohjalta tietohallintomallia uudistetaan vuonna 2013.
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Taloustietoja
Konsernin toiminta

edunvalvonnan kuluista. Toinen merkittävä kulutasoa nostanut osa-alue olivat tiedotustoiminnan kulut (+0,195 M€ eli +60 %), mitä selittää
kampanjakulujen kasvu. ATK-kuluja laski (-0,107
M€ eli -16,0 %) verkkosivustojen kulutason normalisoituminen. Lahjoitukset ja avustukset alenivat voimakkaasti (-0,093 Me eli -85 %), koska
vuonna 2012 ei ollut mm. merkittäviä kustannuksia aiheuttaneita vaaleja. Edunvalvonnan tuotot
ovat erilaisia edunvalvonnan toteuttamiseen tai
yhteistyösopimuksiin liittyviä veloituksia. Niiden
kokonaismäärä oli 0,910 milj. euroa. Kasvua selittää Pro Lähipalvelut –selvityksen tekoon saatu
avustus. Edunvalvonnan kulujäämä kasvoi +3,1
% -8,349 milj. euroon (vuonna 2011 +0,196 milj.
euroa eli +2,5 %).

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
r.y:n konsernin konsernitilinpäätökseen on vuonna 2012 tytäryhtiöinä sisällytetty Viestilehdet
Oy:n (99,98 %) ja Maanomistajien Arviointikeskus
Oy:n (72,32 %) ohella Lehtirahasto Oy (100 %) ja
Maalaistentalo Oy (66,04 %). Osakkuusyhtiöinä
konsernitilinpäätökseen on sisällytetty PellervoInstituutti Oy (50,0 %), Oy Silvadata Ab (43,37
%), Maahenki Oy (25,87 %), Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy (25,32 %) ja Myyntimestarit Oy (31,62 %). Konsernin tilikauden liiketulos
oli voitollinen +7,8 milj. euroa (+3,8 milj. euroa).
Liikevoitto verojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen
oli voitollinen +6,6 milj. euroa (+2,4 milj. euroa).

Projektitoiminnan kulujäämä kasvoi 0,210 milj.
eurosta 0,293 milj. euroon ylittäen selvästi budjetoidun. Tämä johtui projektien tuottojen ja kulujen jaksottumisesta eri vuosille. Merkittävimpiä
projekteja olivat Baltic Deal –hanke, Tyyppinavetta-hanke, Maaseudun muutosvalmennusja Meksikon metsänomistajaorganisaatioiden
kehittämishanke sekä MTK:n 100-vuotishistoriikkiprojekti, elintarvikehuollon alkutuotantopoolin poolitoimikunta ja sertifioidun siemenen tutkimushanke. Lisäksi toteutettiin erilaisia
kehitysyhteistyöprojekteja.

MTK:n yleisenä omistajapolitiikkana on, että
MTK edellyttää aina omistuksiltaan pitkällä aikavälillä yleisten liiketoiminnallisten periaatteiden
mukaista tuottoa, ei vain mahdollista toiminnallista tuottoa.

Keskusliiton toiminta ja talous vuonna
2012
Keskusliiton henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päättyessä 76, joista 10 oli määräaikaisia ja 3 äitiys-, hoito-, vuorottelu-, tai muulla
toimivapaalla (edellisenä vuonna 77, joista 10
määräaikaisia, 5 äitiys-, hoito-, vuorottelu-, tai
muulla toimivapaalla). Maksettujen palkkojen ja
palkkioiden määrä luontaisetuineen sekä vuosiloma- ja sairausajan palkkoineen oli 5,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa).

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Säätiö myönsi avustuksia järjestökoulutuksen yksittäisiin kursseihin ja koulutuksiin 395 000 euroa.
Järjestökoulutuksen aktiviteetit säilyivät korkealla tasolla.
MTK-Viestin tuotot kasvoivat ollen 0,257 milj. euroa. Kulut nousivat voimakkaasti jäsenlehti Mainion tuotekehityskustannusten johdosta. Tuottojäämä 0,077 milj. euroa muodostui budjetoitua
selvästi alemmaksi. Jäsenlehtiuudistus saatiin
päätökseen vuoden aikana. Uudistus nostaa
merkittävästi ja pysyvästi MTK:n varsinaisen toiminnan kulujäämää vuodesta 2013 lukien.

Varsinainen toiminta
Luottamusjohdon kulut kasvoivat 3,6 % vuonna
2012 nousten hieman vuotta 2009 korkeammalle tasolle. Kasvu johtui erityisesti kotimaan seminaarikulujen kasvusta. Valiokuntien, jaostojen
ja työryhmien kulut säilyivät kokonaisuutena hyvin hallinnassa. Viljavaliokunta, siipikarjanlihajaosto ja liittojen puheenjohtajakokous ylittivät
budjettinsa.

Varsinaisen toiminnan kulujäämä (ns. kulujäämä
I) kasvoi +4,8 % ollen -9,474 milj. euroa (+3,9 %,
-9,037 milj. euroa). Varsinaisen toiminnan kulujäämää katetaan varainhankinnalla sekä sijoitusja rahoitustoiminnalla.

Edunvalvonnan kulut olivat 9,258 M€ kasvaen +0,352 milj. euroa eli +3,9 %. Merkittävintä
oli henkilöstökulujen kasvu (+0,217 M€ eli +4,6
%), joka jatkui vuoden 2011 tapaan verrattain
nopeana. Henkilöstökulut muodostivat 56 %
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Varainhankinta

Vuodesta 2012 muodostui sijoitustoiminnan
osalta jälleen haasteellinen v. 2007 käynnistyneen finanssikriisin siirryttyä seuraavaan vaiheeseen kehittyneiden valtioiden velkakriisiksi.
Alkuvuoteen 2012 lähdettiin ylipainolla riskillisissä omaisuusluokissa. Velkaongelma kärjistyi erityisesti euroalueen eteläosan valtioissa, minkä
seurauksena markkinat alkoivat hinnoitella jopa
euroalueen hajoamista ja siitä mahdollisesti seuraavia laajamittaisia ongelmia. Kesällä salkun
riskitaso oli alimmillaan samaan aikaan kun koko
euroalueen pelättiin luhistuvan. Vuoden loppuun
mennessä keskuspankkien toiminta oli laskenut markkinakorot ennätyksellisen alas nostaen myös riskillisten omaisuusluokkien hintoja.
Vuoden lopulla riskilliset omaisuusluokat olivat
jälleen ylipainossa. Sijoitustoiminnan näkökulmasta vuodesta 2012 muodostui kokonaisuutena lopulta hyvä.

Varainhankinnan tuotot vuonna 2012 olivat 2,393
milj. euroa (2,336 milj. euroa) kasvaen +2,5 %.
Jäsenmaksuilla kyettiin kattamaan 18 % (19 %)
varsinaisen toiminnan kuluista. Jäsenmaksutuotot kasvoivat +2,9 % ollen 2,244 milj. euroa.
Varainhankinnan jälkeen sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettavaksi kulujäämäksi (ns. kulujäämä II) muodostui -7,080 milj. euroa (-6,701 milj.
euroa). Se kasvoi +5,7 % (+0,379 milj. euroa) eli
selvästi pitkän aikavälin tavoitetta enemmän.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnalla katettava osuus
keskusliiton kuluista oli 58 % (58 %). Sijoitus- ja
rahoitustoiminnan tuottojäämä ilman kauppavoittoja ja sijoitusomaisuuden arvonalennusten /
palautusten muutoksia oli 8,4 milj. euroa (8,6 milj.
euroa). Juokseva sijoitustoiminta tuotti vuonna
2012 ennakoitua suurempia tuottoja osinkojen
ja kiinteistöjen sekä osakehuoneistojen osalta.
Kiinteistöinvestointeihin tehtyjä kaikkia varauksia ei käytetty. Vastaavasti korkotaso säilyi odotuksia huomattavasti alemmalla tasolla alentaen
korkokulkuja. Korkotuotot nousivat budjetoitua
korkeammiksi, koska käteisen osuus MTK:n sijoituksista oli vuoden aikana tilapäisesti korkealla.
Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tuottojäämä
aleni ollen 1,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Viestilehdet Oy maksoi osinkoa 3,0 milj. euroa (3,0
milj. euroa). Muut osinkotuotot olivat 4,0 milj. euroa (4,4 milj. euroa).

MTK:n omassa varainhoidossa salkun riskitasoa
on säädetty aktiivisesti. Oman varainhoidon tulos vuonna 2012 oli hyvä ja ylitti merkittävästi
markkinoiden yleisen kehityksen. Kokonaisuutena oma varainhoito on tuottanut pitkällä aikavälillä hyviä ja yleistä kehitystä selvästi parempia
tuloksia aktiivisella allokaatio- ja rahastovalinnalla. Lisäksi MTK käyttää kahta varainhoitoyhteistyökumppania, joilla on keskenään täysin samanlainen omaisuudenhoitomandaatti vastaten
kolmanneksesta keskusliiton likvidin sijoitussalkun hoidosta. Vuonna 2012 varainhoitajina toimivat Pohjola Varainhoito ja Evli. Toisen osalta varainhoidon tulos jäi viime vuonna markkinoiden
yleisestä kehityksestä. Kolmen vuoden aikajaksolla molempien varainhoitajien tulos on jäänyt
markkinoiden yleisestä kehityksestä.

Tulokseen kirjattava kauppavoittojen ja sijoitustappioiden nettomäärä vuonna 2012 oli +2,8
milj. euroa (+4,2 milj. euroa). Arvonalennuksia ja
arvonalennusten palautuksia kirjattiin nettomääräisesti +4,1 milj. euroa (-4,4 milj. euroa). Arvonalennuksia oli 31.12.2012 taseessa -14,3 milj. euroa (-16,9 milj. euroa), josta -10,9 milj. euroa oli
Metsä Boardin osakkeista ja -1,6 milj. euroa pääomasijoituksista. Arvonalennukset kirjataan välittömästi tilinpäätökseen yksittäisen sijoituksen

Korkokulut Maataloustuottajain eläkesäätiölle
alenivat 0,251 milj. eurosta 0,188 milj. euroon.
Eläkesäätiön takaisinlainan pääoma säilyi ennallaan 5,1 milj. eurossa. Eläkesäätiön vakavaraisuusasema säilyi hyvänä ja sijoitustoiminnan
tulos oli erittäin hyvä. Liittotilille sijoitetuista pääomista maksetut korot alenivat 0,464 milj. eurosta 0,432 milj. euroon korkotason alenemisen
myötä. Liittotilin pääoma oli vuoden 2012 lopussa 14,8 milj. euroa kasvaen hieman vuoden alun
13,8 milj. eurosta.

markkina-arvon alittaessa sen hankinta-arvon.
Arvonalennusten taustalla on se, että poikkeuksellisen pitkään jatkunut osakemarkkinoiden
myönteinen vire päättyi syksyllä 2007. Vaikka
keskusliitto varautui osakemarkkinoiden laskuun
ja osakkeiden paino vuonna 2008 oli MTK:n salkussa historiallisen alhainen, ei merkittäviltä
sijoitusten arvonalennuksilta voitu välttyä, koska maailman pörsseissä nähtiin vuonna 2008
yksi kolmesta pahimmasta vuodesta maailman
historiassa osakkeiden arvojen keskimäärin
puolittuessa.

Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudelta, yhteensä 0,42 milj. euroa (0,38 milj. euroa), on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella.
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Tilikauden tulos, tilinpäätössiirrot ja rahastomuutokset

Varainhoidon osalta alkuvuosi 2013 käynnistyi
myönteisesti, joskaan kaikkia perimmäisiä ongelmia ei ole vieläkään kestävällä tavalla ratkaistu.
Riski tilanteen nopeaan ja merkittävään heikkenemiseen on olemassa, mikäli esimerkiksi ylivelkaantuneet maat eivät jatka uskottavia toimia
taloutensa tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä. Kokonaisuutena sijoitusvuodesta odotetaan
kuitenkin tulevan kohtuullinen, mikäli yksittäiset
tekijät kuten kehittyneiden valtioiden velkaongelmat, inflaation kiihtyminen tai Lähi-idän levottomuudet eivät pysyvämmin heijastu tulevaan
kehitykseen. Osakemarkkinoilla voi tapahtua
vuoden 2013 aikana ainakin tilapäistä pehmenemistä ja kurssitason alenemista. Myös korkojen
mahdollinen yhtäkkinen nopea nousu vaikuttaisi
korko- ja osakesijoitusten tuottoihin tilapäisesti
kielteisesti. Joka tapauksessa korkosijoitusten
tuotot lienevät parhaassakin tapauksessa alhaiset tai jopa merkittävästi negatiiviset. Toisaalta liian pitkään jatkuva löysä rahapolitiikka voi
luoda globaalin omaisuusarvojen hintakuplan.
Keskusliiton likvideissä arvopaperisijoituksissa
helmikuun alussa osakkeet olivat ylipainossa,
mutta vastaavasti yrityslainojen ylipaino on alkuvuonna purettu korkean luottoluokituksen yrityslainojen osalta.

MTK:n tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja
on 6 631 731,55 euroa voitollinen. Tulosta arvioitaessa on syytä huomioida, että MTK:n tilinpäätöksen tulee vuosittain näyttää pääsääntöisesti
merkittävää ylijäämää, jotta sijoitusvarallisuuden
reaaliarvo ja siten keskusliiton kyky rahoittaa
edunvalvontaa kyetään säilyttämään myös tulevaisuudessa. Sijoitusomaisuuden arvon puolustamiseksi merkittävät allokaatiomuutokset ovat
mahdollisia, mikä osaltaan näkyy eri vuosien tilikauden tuloksessa.
Tilinpäätössiirtojen ja sidottujen rahastojen
muutosten jälkeen tilikauden ylijäämä on 6
631 731,55 euroa. Taseen omassa pääomassa on edellisten vuosien tuloksesta ylijäämää
6 292 189,99 euroa. MTK:n johtokunta ei esitä
MTK:n valtuuskunnalle rahastosiirtoja.
MTK:n taseen loppusumma nousi 139,4 milj.
eurosta 147,7 milj. euroon vuonna 2012. Oman
pääoman tasearvo kasvoi +6,6 milj. euroa ja vieraan pääoman +1,7 milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2013 ja riskien hallinta

Riskien hallinnan keinojen tulee olla tarkoituksenmukaisia laadultaan ja mitoitukseltaan. MTK
toteutti riskinanalyysin ja riskienhallinnan kehittämiseen liittyvän projektin yhteistyössä KPMG
Oy Ab:n kanssa loppuvuonna 2011, minkä pohjalta jatkettiin työtä riskienhallinnan prosessien sekä riskienhallinnan sisällön kehittämisellä
vuonna 2012. Johtokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuosittain.

Vuoden 2013 budjetissa varsinaisen toiminnan
kulujäämä nousee +10,8 % eli +1,026 milj. euroa
vuoteen 2012 nähden. Merkittävin kulujäämän
lisäys toteutuisi edunvalvonnassa (+0,447 milj.
euroa, +5,4 %). Projektitoiminnan kulujäämän
odotetaan kaksinkertaistuvan yhdistysten vuoden johdosta 0,594 milj. euroon. Yhdistysten
vuoden panostusta kohdellaan kertaluonteisesti
MTK:n yleisen rahoitusohjelman mukaisen raamin ylittävänä investointina. Toinen keskeinen
panostuskohde on uudistunut jäsenlehti Mainio,
joka kasvattaa MTK:n budjetin kulujäämää merkittävästi pysyvällä tavalla. Budjetti on varainhankinnan ja sijoitustoiminnan jälkeen ennen
kauppavoittoja -1,708 milj. euroa alijäämäinen.
Säännöllisten palkka- ja toimintamenojen jatkuva, pitkäaikainen rahoittaminen kauppavoitoilla
on poikkeuksellinen menettelytapa, koska kauppavoittojen syntymisen edellytyksiin MTK:lla on
käytännössä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa,
kuten viime vuosina on hyvin nähty. Keskusliitossa uusiin edunvalvontahaasteisiin tulee jatkossa
pääosin vastata kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä tekemällä muuttuvista edunvalvontaja jäsenpalvelutarpeista johtuvien osaamistarpeiden muutosten edellyttämiä järjestelyjä.

Varsinaisen toiminnan tuotot ja varainhankinta
sekä niiden riskit liittyvät merkittäviltä osiltaan
jäsenpohjan 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 edunvalvontatilanteista
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vaarantamatta tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia. Tämän johdosta keskusliiton varsinaisen toiminnan kulutasoon on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota. Keskusliiton edunvalvontaa ei
tule rakentaa liian osakepainotteisen tai muutoin
korkeita riskejä sisältävän 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 rahoitukselle. Varainhoitoa ohjataan MTK:n johtokunnan

hyväksymällä sijoitusohjesäännöllä. Sijoitusohjesääntöön on tehty viimeisin neutraaliallokaatiota
koskeva muutos tammikuussa 2013.
Koko järjestön toiminnan rahoitusta arvioi vuoden 2012 aikana erillinen työryhmä, joka jätti
loppuraporttinsa MTK:n valtuuskunnan syyskokoukselle. Työryhmä teki esitykset koko järjestön
talouden hallinnan ja seurannan kehittämiseksi.
Lisäksi työryhmän esityksen pohjalta liittojen
kanssa on sovittu jäsenmaksujen kehityksestä
vuoteen 2015 kestävällä ohjelmalla.
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Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliiton säätiö
MTK:n säätiön hallinto ja
henkilöstö

metsätilojen hoitajana sekä emäntä Erja Rytkönen (2003-), palveluvastaava Nina PalmroosTuominen (2003-), palveluvastaava Ritva Palmroos (2010-), palveluvastaava Marja Lindfors
(2011-12) ja urakoitsija Juha Auvinen (2007-).

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton
säätiön asioita hoitaa sääntöjen mukaan hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston kokoonpano: puheenjohtaja, maanviljelijä Aarno
Puttonen Puumala(1998-pj.2009-), varapuheenjohtaja, maanviljelijä Aki Kaivola Lammi(2006-)
sekä jäsenet: Matti Korhonen Rantasalmi(1993-),
Reino Parkko Kouvola(2012-), Eero Isomaa Nivala(2000), Jorma Laurila Kangasala(2001-),
Risto Sairanen Luumäki(2011-), Olli Laaninen
Liperi(2003-), Hannu Taimen Paimio(2006-),
Seppo Paavola Kaustinen(2007-), Marko Repo
Simo(2011-), Markku Pärssinen Sastamala(2011-), Mikko Heikkinen Lapinlahti(2008-), Tiina Heinonen Luhanka(2008-), Soili Mulari Suomussalmi(2009-), Matti Kalsola Pornainen(2009-)
ja Yrjö Ojaniemi Lapua(2010-).

Metsänhoitotöitä ovat tehneet yrittäjämetsurit sekä metsänhoitoyhdistysten ja Metsäliiton
metsurit.
Säätiön metsien puutavara on myyty pääosin
pystykauppana Osuuskunta Metsäliitolle, joten
puunkorjuussa työskennelleet ovat enimmäkseen olleet ostajan työntekijöitä tai urakoitsijoita.

Säätiön toiminta
Säätiön omistama Kettulan tila on edelleen ollut
tuottajajärjestön käytössä kokous-, seminaari-,
tiedotus- ja koulutuspaikkana sekä vierailu ja
metsäretkeilykohteena. Säätiö on osallistunut
Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliiton tarvitsemien tilaisuuksien järjestelyihin ja toimeenpanoihin. Säätiö ylläpitää rakennukset ja ympäristöt sekä järjestää henkilökunnan.

Hallintoneuvosto piti yhden kokouksen Kettulassa 30. päivänä toukokuuta.
Hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja maanviljelysneuvos Esko Lindstedt(2005-), varapuheenjohtaja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila (2009), toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki(2010-) sekä
maanviljelijä Tuomo Raininko(30.5.2012 saakka)
ja maanviljelijä Jaakko Halkilahti(30.5.2012 lähtien). Hallintoneuvoston puheenjohtaja Aarno
Puttonen on osallistunut hallituksen kokouksiin

Kertomusvuoden aikana MTK:n tilaisuuksia oli
kaikkiaan 51. Tilaisuuksiin osallistui 971 henkilöä kotimaasta ja ulkomailta. Myös jo perinteeksi
muodostuneet MTK:n Kettulan hirvijahdit järjestettiin kaksi kertaa. Kettulan tilan alueelta kaadettiin kolme aikuista hirveä sekä kolme hirven
vasaa.
Valkohäntäpeuran metsästyksiin kutsuttiin myös
MTK:n ja säätiön yhteistyökumppaneita mukaan.

Hallitus kokoontui kolme kertaa.
Säätiön tilitarkastajiksi tarkastamaan vuoden
2012 hallintoa ja tilejä valittiin KPMG Oy Ab,
KHT-yhteisö Heidi Vierros (KHT) ja KPMG Oy
Ab, KHT-yhteisö, toimiston nimeämänä Jukka
Rajala (KHT).
MTK:n tarkastuskomiteasta valittiin säätiön tarkastuskomiteaan Jarkko Pakkanen ja hänen varamiehekseen Olli Laaninen. Toiseksi jäseneksi
tarkastuskomiteaan valittiin säätiön hallintoneuvoston jäsen Reino Parkko.

Säätiön talous
Säätiön taloudellinen asema on talouskauden
aikana ollut hyvä. Tulorahoitus tuli puunmyynneistä, vuokraustoiminnasta, korko- ja osinkotuloista. Kuluja on syntynyt MTK:n velan lyhentämisestä, puuntuotannon- ja toiminnan ylläpidosta,
metsätilan ostosta, rakennusten korjauksista ja
yhtiövastikkeista. Säätiötä uhkaavia merkittäviä
riskejä ei ole näköpiirissä.

Henkilöstöön kuuluivat: asiamies metsätalousinsinööri Timo Rytkönen (2003-), joka toimii
hallintoneuvoston sekä hallituksen sihteerinä ja
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MTK:n tytär- ja osakkuusyhtiöt
Pellervo-Instituutti Oy

Veropäivien osallistujamäärät laskivat hieman.
Yksipäiväinen verokoulutus Pohjois-Suomessa
jäi pieneksi, myös kesäkuun veropäivien osallistujamäärä laski jonkin verran. Syynä tähän
saattoi olla paikan vaihto. Joulukuun osallistujamäärä oli hyvää tasoa ja kasvoi edellisvuodesta.
Osallistujia veropäivillä oli yhteensä 164 henkeä
(172 v. 2011).

Suomalaisten osuustoimintayritysten vuosi oli
kaksijakoinen. Pankki- ja vakuutusala selvisivät
edelleen kohtuullisesti. Metsä Groupin taloudellinen tulos jatkui selvästi voitollisena takavuosien vaikeampien vaiheiden jälkeen. Suurin
meijeriyritys Valio maksoi ennätyksellisen hyvää
tilityshintaa samaan aikaan kuin yrityksen tuloskehitys oli hyvä. Liha-alan yrityksissä vuosi oli
vaikea ja tulostaso jäi heikoksi.

Kesäfoorumi järjestettiin Helsingin Uunisaaressa. Kesäfoorumi on vakiinnuttanut paikkansa
asiakaskunnan johdon ja luottamusjohdon kohtaamispaikkana. Osallistujamäärä tänä vuonna
oli 36.

Koulutustoimialalla merkittävin uutinen oli uuden yrityksen, Management Institute of Finland
MIF:in synty kolmen yrityksen yhteenliittymänä.
Kauppakamarin koulutus jatkoi vahvaa kehitystään, vaikka kritiikkiäkin esitettiin sen roolista sekä edunvalvojana että koulutuspalvelujen
tarjoajana.

Kurssit ja tutkinnot
Tämä koulutusosio sisältää avoimet koulutukset,
joiden kesto on 2-12 päivää.
Pitkäkestoinen HLJ-ohjelma oli käynnissä kahdella ryhmällä. HLJ-ohjelmissa numerot 16 ja 17
oli mukana yhteensä 30 osallistujaa eli yksi edellisvuotta enemmän. Koulutusmuoto on yrityksen
tärkein yksittäinen tuote.

Pellervo-Instituutti Oy:ssä vuosi 2012 oli strategiatyön vuosi. Sen tuloksena 20.12.2012 yhtiön
hallitus hyväksyi strategian, jonka ilmentymä
on uusi PI-johtamiskoulu. Se tulee korvaamaan
Pellervo-Instituutin koulutusnimikkeenä. Itse yhtiöön muutoksella ei ole vaikutusta.

Alueellinen HH-valmennus pidettiin vuoden aikana Länsi-Suomen alueella Vaasassa ja Nokialla. Osallistujamäärä oli edellisvuoden tasolla.
Osallistujamäärää pyrittiin kasvattamaan, mutta
vielä siinä ei onnistuttu.

Koulutuskysyntä kasvoi kahden taantumavuoden jälkeen. Myynnillä mitattuna kasvu oli 4 %:a
(edellisvuonna lasku oli 1 %). Tulevaisuusseminaarien ja verokurssien kysyntä kasvoi samoin
kuin HLJ-koulutuksen. Yrityskohtainen koulutus
laski selvästi, suurimpana syynä metsänhoitoyhdistyksen koulutuksen siirtyminen seuraavalle
vuodelle. Vuoden taloudellinen tulos oli tappiollinen 7890,76 euroa. Tähän vaikuttivat osaltaan
kertaluonteiset PI-johtamiskoulun käynnistämiseen liittyvät menot.

HLJ-Akatemia pidettiin Sannäsin kartanossa
Porvoossa. Akatemia on tärkeä keskustelufoorumi ajankohtaista aiheista. Osallistujajoukon taso
on korkea. Tänä vuonna osallistujamäärä laski
edellisvuodesta jonkin verran.
Luottamusjohdon englanninkielen kurssin uusi
ryhmä käynnistyi yhdeksällä osallistujalla. Kurssille osallistuu eri osuuskuntien ja tuottajajärjestön edustajia ja sisältö räätälöidään kohderyhmän tarpeiden mukaan. Jaksot pidettiin eri
puolilla maata osallistujien omissa yrityksissä.
Päättöjakso pidettiin Manchesterissa.

Koulutukseen osallistui yhteensä 819 henkeä
(684 henkeä v. 2011). Oppilaspäiviä oli 1433 päivää (1215 päivää vuonna 2011). Keskimääräinen koulutuksen kesto oli 1,8 päivää (1,8 päivää
vuonna 2011).

Seminaarit ja ajankohtaiskoulutus

Neuvottelu- ja esiintymistaidon koulutusta jatkettiin yhdellä ryhmällä. Osallistujia oli 10.

Tämä koulutusosio sisältää lyhytkestoiset seminaarit ja ajankohtaiskoulutuksen. Ne ovat kaikille osallistujille avoimia. Tulevaisuusseminaarien
osallistujamäärät kasvoivat kautta linjan edellisvuoden taantuman jälkeen. Yhteensä osallistujia
oli henkeä (302 henkeä v. 2011).

Hallinnon tarkkailijoille järjestettiin kaksipäiväinen koulutus yhden välivuoden jälkeen. Osallistujia oli 18.
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Yrityskohtainen koulutus

Helsinki (yhtiökokoukseen saakka), tulosyksikön
johtaja Reima Luomala, Lapua (yhtiökokouksesta alkaen), toimitusjohtaja Reijo Flink, Seinäjoki,
jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen, Espoo,
toimitusjohtaja Sami Karhu, Järvenpää, toimitusjohtaja Mikko Luoma, Kannus

Yrityskohtaista koulutusta oli aiempaa vuotta
vähemmän. Pidetyt koulutukset olivat tuottajaosuuskunnissa, metsänhoitoyhdistyksissä sekä
uutena kolmepäiväinen koulutus Venäjän osuuskunnille ja maataloustuottajajärjestöille Helsingissä. Suunniteltu Mhy-LJ koulutus numero 2
siirtyi seuraavalle vuodelle johtuen mhy-vaalien
rytmistä. Siirtymä vaikutti merkittävästi yrityskohtaisen koulutustoiminnan volyymien laskuun
kuluneena vuonna.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Laurinen ja varapuheenjohtajana Sami Karhu. Yhtiön
tilintarkastajana toimi KHT Heidi Vierros ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa sekä piti yhden
sähköpostikokouksen (5 kertaa vuonna 2011).
Yhtiökokous pidettiin maaliskuussa Helsingissä.

Henkilöstö ja kumppanuusresurssit
Koulutustoiminnan resurssit olivat omat kouluttajat, verkostokouluttajat ja vierailevat luennoitsijat. Henkilöstö toimintavuoden aikana oli:
toimitusjohtaja MMM Kari Huhtala

Arvio tulevasta kehityksestä
Uusi PI-johtamiskoulu on yhtiölle kasvustrategia.
Myynnin odotetaan kasvavan vuonna 2013 noin
15 % edellisvuodesta. Kasvuodote perustuu uuden strategian mukaisella tavalla lisääntyvään
koulutustarjontaan erityisesti asiakaskohtaisessa koulutuksessa. Kevätkauden toiminnan kasvattaminen on painopisteenä. Vuodelle 2013 on
budjetoitu nettotulostavoite 7 % liikevaihdosta.

Pellervo-Instituutin koulutusverkostoon kuului
35 kouluttajaa omistajayhteisöistä ja kumppanuusyrityksistä. Vuoden aikana käytettiin noin
20 verkostokouluttajan palveluita arvoltaan noin
1,5 htv. Varsinaisen henkilöstön määrä vuoden
lopussa oli yksi henkilö (1 henkilö vuonna 2010).
Osa-aikaisena koulutuksen asiamiehenä toimi
Pellervo-Seuran Riku-Matti Akkanen, FM elokuun loppuun saakka sekä sen jälkeen TM Hanna Muukka.

Maanomistajien Arviointikeskus
Oy
Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama konsulttiyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota mm. viljelijöille laadukkaita ja korkeatasoisia
asiantuntijapalveluita kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä. Yhtiö on perustettu vuonna 1962
ja sillä on toimistot Helsingin lisäksi Turussa, Seinäjoella ja Oulussa.

Koulutuksen tukipalvelut ja kirjanpidon palvelut
ostettiin Pellervo-Seuralta. Tietotekniset palvelut
ostettiin Viestilehdet Oy:ltä.

PI-johtamiskoulu
Hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön strategia uusittiin 20.12.2012. Sen tuloksena syntyy
PI-johtamiskoulu, joka aloittaa 4.2.2013. Se on
neljän yrityksen kanssa muodostettu kumppanuusmalli. PI-johtamiskoulu on osaamiskeskus
ja brändi, jonka omistaa Pellervo-Instituutti Oy.
Kumppanuusyritykset tuovat oman osaamisensa tähän osaamiskeskukseen. Näiden yritysten
kanssa on tehty kumppanuussopimukset, jossa
osapuolet ilmaisevat yhteisen tahtotilansa kehittää, markkinoida ja toteuttaa koulutuksia. Uusi
strategia tähtää kasvuun. Se on mahdollista yhdistämällä yhtiön osaamista kumppanien osaamiseen ja synnyttämällä uutta koulutustoimintaa. Kumppanuusmallin avulla koulutusresurssit
kasvavat.

Koko maan alueella Arviointikeskus toimi vuonna
2012 asiamiehenä 22 tie- ja lunastustoimituksessa. Arviointikeskuksen kiinteistöarvioijat laativat
tila- ja kiinteistöarvioita kauppa- ja sopimusneuvotteluja, velkajärjestelyjä, vakuustarkoituksia,
perinnönjakoja ym. varten eri puolilla maata olevista kohteista 117 kappaletta ja vesihuoltolinjan
korvausarviointeja tehtiin 17 projektiin 368 tilan
osalta.
Yhtiön lakimiehet laativat valituksia eri oikeusasteisiin ja toimivat maanomistajien asiamiehinä
mm. oikeudenkäynneissä yhteensä 137 jutussa,
jotka koskivat 342 päämiestä. Lisäksi annettiin
runsaasti kiinteistö- ja ympäristöoikeuden alaan
liittyvää lainopillista neuvontaa.

Hallinto

Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 759.000 euroa.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat: talousjohtaja Heikki Laurinen, Helsinki, tuotantojohtaja Ilkka Nivari,
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Arviointikeskus antoi palveluistaan alennusta
MTK:n ja SLC:n jäsenille n. 10 000 euron arvosta. Alennus on suuruudeltaan 10 % ja se koskee
yhtiön laskutusperusteisia palveluita

Yhtiön omistamat Oy Kamppiparkki Ab:n osakkeet myytiin helmikuussa 2012 Kevalle osana
kolmen eri pysäköintilaitoksen kauppaa. Osakkeisiin liittyvä velvoitepysäköintioikeus säilyy,
mutta paikoista maksetaan jatkossa markkinavuokraa. Osakkeiden myynnistä on kirjattu n. 0,2
miljoonan euron kauppavoitto tilikaudella 2012.

Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii
OTK Aulikki Kiviranta. Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Jaakko Halkilahti Salosta.

Maaseudun Tulevaisuus, Kantri ja Suomalainen Maaseutu

Viestilehdet Oy

Maaseudun Tulevaisuuden tarkistettu levikki (LT
12/2012) oli 81 774 kappaletta (83 259 kpl), jossa oli laskua edellisvuodesta -1 485 kappaletta
eli -1,8 % (+101 kpl, +0,1 %). Sanomalehtien levikit jatkoivat yleisesti alenemistaan vuonna 2012
taloudellisen taantuman myötä. Lehden jatkuva
kehittäminen, kuten ulkoasu-uudistus yhdessä sisällön monipuolistamisen ja laajentamisen
kanssa ovat olleet välttämättömiä kestävälle ja
kannattavalle kasvustrategian toteuttamiselle
tavoiteltaessa lehdelle uusia kohderyhmiä. Toistaiseksi tässä on onnistuttu varsin hyvin.

Vuonna 2012 Viestilehdet Oy liiketoiminnan rakenteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.
Vakiintuneen liiketoiminnan osalta tilikauden tulos oli taloudellisesti hyvä.
Kustannusosakeyhtiön liikevaihto vuonna 2012
oli 27,4 (+1,8 %) milj. euroa (26,9 milj. euroa
vuonna 2011 ja 25,3 milj. euroa vuonna 2010).
Tilikauden voitto oli 3,4 (-11,5 %) milj. euroa (3,8
milj. euroa vuonna 2011 ja 3,6 milj. euroa vuonna
2010). Tilikauden voittoon vaikutti myönteisesti
ennen kaikkea odotettua paremmin onnistunut
lehtien ilmoitusmyynti, joka sujui toimialan yleistä kehitystä huomattavasti paremmin. Kustannukset nousivat merkittävästi (+6,9 %) erityisesti
myynti- ja markkinointipanostusten myötä. Myös
jakelukulujen nousu oli huomattavaa (+8,8 %)
Itellan voimakkaiden hinnankorotusten johdosta.

Lehden lukijamäärä verrattuna vastaavaan mittausajankohtaan vuosi sitten nousi 323 000 lukijaan eli +0,6 % (321 000, -1,2 %). MT on edelleen
Suomen toiseksi luetuin tilattava päivälehti: ero
kolmantena olevaan Aamulehteen kasvoi 44 000
lukijaan. Lukijamäärän kehitystä viime vuosina
voidaan pitää erittäin hyvänä verrattuna yleiseen
sanomalehtien kehitykseen.

Kertomusvuonna jatkettiin Viestilehdet Oy:n
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen tähtäävien kehittämishankkeiden toteuttamista. Sähköisen
liiketoiminnan vahvan kivijalan rakentaminen
jatkuu vuoteen 2013. Levikkijärjestelmä auditoitiin, minkä pohjalta käynnistettiin kehitysprojekti, joka saatiin pääosin loppuun vuoden 2012
aikana. Koneviestin kolmevuotisen kehitysohjelman panostukset käynnistyivät ja lehti täytti 60
vuotta. Vuoden aikana toteutettiin myös muita
kehityshankkeita.

Lehti ilmestyi kertomusvuonna 152 kertaa (152).
Keskimääräinen sivuluku nousi edellisen vuoden 21,7 sivusta 22,3 sivuun.
Kantri ilmestyi 11 kertaa Maaseudun Tulevaisuuden liitteenä. Sen lukijamäärä jatkoi vahvaa
nousua ollen 205 000 lukijaa (197 000). Suomalainen Maaseutu ilmestyi 12 kertaa Maaseudun
Tulevaisuuden liitteenä.

Koneviesti
Koneviesti ilmestyi 18 kertaa, joista numero 18
esitteli veteraanitraktoreita. BioEnergia –lehti ilmestyi Koneviestin liitteenä viisi kertaa.

Viestilehdet Oy:n osakkuusyritys vuonna 2009
perustettu Myyntimestarit Oy jatkoi toimintaansa
kustannusosakeyhtiön levikki- ja ilmoitusmarkkinoinnin tukitoimintona suoramarkkinointiin ja
puhelinmyyntiin erikoistuneena palveluyrityksenä. Sen liiketoiminta sujui hyvin.

Tarkistettu levikki (LT 12/2012) kasvoi +193 kappaletta 32 459 kappaleeseen, eli +0,8 % (32 266
kpl, -2,2 %). Lukijamäärä kasvoi 195 000 lukijaan
eli +9,6 % (178 000, -2,7 %).

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

Aarre
Aarre –aikakauslehti täytti marraskuussa neljä
vuotta. Aarre tarjoaa tietoa ja elämyksiä kaikille
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metsän ja luonnon aarteita arvostaville suomalaisille. Aarre ilmestyi 10 kertaa vuonna 2012.
Tarkistettu levikki oli 15 834 kappaletta (LT
12/2012) ja lukijamäärä 67 000 lukijaa.

myötä strategian mukaisen painopistealueiden
mukaisesti. Panostukset Aarteen konseptiuudistukseen sekä vahvaan uudelleenlanseeraukseen ovat merkittävät.

Kylvösiemen

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kylvösiemen ilmestyi neljä kertaa. Lehden levikki oli noin 1 200 kappaletta.

Uudet julkaisut leikkaavat edelleen vuonna 2013
yhtiön kannattavuutta. Uudet tuotteet ja julkaisut
tulee kuitenkin nähdä investointina yhtiön tulevaisuuteen edellyttäen, että niihin liittyvä valmistelutyö on tehty huolellisesti. Tämän vuoksi uusista panostuksista päätettäessä on arvioitava
päätöksen vaikutukset yhtiön kannattavuuteen,
lehtien tilaushinnan korotuspaineisiin tai ilmoitusmyyntitavoitteiden nostamiseen.

Arvio todennäköisestä tulevasta
kehityksestä
Vuonna 2013 tähdätään erityisesti kannattavan
kasvun jatkamiseen uusilla, aktiivisilla kehittämistoimilla, kuitenkin tiedostaen riskit sekä meneillään oleva taloudellinen taantuma. Yhtiön
julkaisutoiminnan monipuolistumisella luodaan
osaltaan aiempaa parempaa vakautta yhtiön tuloskehitykselle. Lisäksi Viestilehdet Oy panostaa
vuonna 2013 merkittävästi sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvään perustyöhön.

Pitkällä aikavälillä yhtiön kaikkien julkaisujen
levikkiin liittyy merkittäviä riskejä, koska peruslukijakunnan eli maanviljelijöiden määrä alenee.
Tämän vuoksi julkaisuja kehitetään aktiivisesti
sekä monipuolisesti. Tavoitteena on laajentaa
niiden kohderyhmää levikkiin liittyvien riskien
pienentämiseksi. Samalla julkaisujen määrää on
kasvatettu, millä luodaan lisää vakautta yhtiön
toimintaan.

Liikevaihdon lievästä kasvusta huolimatta, sekä
koko yhtiön tasolla toteutettavien kehittämistoimien johdosta Viestilehdet Oy:n liikevoiton
ennustetaan jäävän selvästi viime vuosien keskimääräistä tasoa alemmaksi noin 3,5 milj. euroon (4,3 milj. euroa), mutta säilyvän edelleen
tyydyttävänä.

EU:n postidirektiivin toimeenpano vuoden 2011
alusta lukien on jo aiheuttanut merkittäviä lisäyksiä jakelukuluihin koko lehtikentässä useina perättäisinä vuosina. Kustannusten nousu vuodelle
2013 on kyetty normalisoiman, mutta jakelukulujen muutokset voivat tulevaisuudessa olla Viestilehdet Oy:lle muita kustantajia merkittävämpiä,
koska kustannettavien lehtien levikit painottuvat
haja-asutusalueille.

Liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan
+0,7 milj. euroa (+2,6 %) vuoteen 2012 verrattuna. Alkuvuonna ilmoitusmyynti on sujunut
Maaseudun Tulevaisuuden osalta vahvaa viime
vuotta heikommin. Muiden julkaisujen osalta ilmoitusmyynti- ja -varaustilanne on viime vuotta
parempi. Ilmoitusmarkkinan vaihtelut voivat kuitenkin olla sekä varsin voimakkaita että nopeita.
Ilmoitusmyynnin osuus yhtiön liikevaihdosta oli
35,4 % vuonna 2012 (35,5 %). Levikkityö on kuluvana vuonna edelleen haasteellista kaikkien yhtiön kustantamien julkaisujen osalta meneillään
olevan taloudellisen taantuman johdosta. Tulevan kehityksen arviointiin tuottojen osalta liittyy
näin ollen edelleen merkittävää epävarmuutta.

Tietohallinto ja siihen liittyvät kysymykset voivat
aiheuttaa merkittäviä riskejä yhtiön toiminnalle. Tämän vuoksi näitä toimintoja on johdettava
keskitetysti yhteisin toimintamallein, mutta vastuiden tulee olla hajautettuja ja hallittuja. Riskien
merkitys korostuu järjestelmiä uusittaessa sekä
kehitettäessä sähköistä liiketoimintaa, jossa mm.
eri järjestelmien keskinäinen yhteensopivuus
sekä esimiesten kyky uudistaa toimintaprosesseja on ratkaisevan tärkeää.

Samaan aikaan kulujen kasvuvauhdin (+1,2 M€,
+5,0 %) odotetaan vuonna 2013 olevan poikkeuksellisen nopeaa tuottojen kasvuun nähden
(+2,6 %). Kulujen nousu ryhmissä, joihin yhtiöllä
on vähän vaikutusmahdollisuuksia, kuten jakelukuluissa, hidastuu kuitenkin normaaliksi. Kulujen
kasvu jatkuu nopeana strategian mukaisissa
kohteissa heijastuen kehityskuluihin sekä myynti- ja markkinointikuluihin. Henkilöstön määrää
ei juuri lisättäne, vaan henkilöstön tehtävänkuvat muokkautuvat liiketoiminnan sähköistymisen

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan
laajuudesta
Viestilehdet Oy:n tutkimus- ja kehitystoiminta
painottuu ennen kaikkea sähköisten palvelujen
liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen ja
niiden kehittämiseen. Tutkimus- ja kehitysmenoihin on varattu noin 2,0 % kokonaiskuluista.
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Henkilöstö

Timo Kankaanpää Ilmajoelta, Kati Partanen Iisalmesta, Aarno Puttonen Puumalasta, Antti Sahi
Keravalta, Matti Seitsonen Kouvolasta, Mikko Tiirola Petäjävedeltä, Annamari Torttila Lammilta ja
Mauno Ylinen Alahärmästä.

Viestilehdet Oy:n henkilöstön keskimääräinen
määrä tilikaudella 2012 oli 99 henkilöä (95).
Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä, tulospalkkiot mukaan lukien, oli 5,7 milj. euroa (5,6
milj. euroa).

Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Marttila
ja varapuheenjohtajana Mauno Ylinen.

Ympäristöasiat

Tilintarkastajana toimivat vuonna 2012 Heidi Vierros (KHT), KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö ja
KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, toimiston nimeämänä Jukka Rajala.

Yhtiön 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.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Heikki Laurinen ja
varatoimitusjohtajana Soili Teikari. Heikki Laurinen on ollut tulosvastuussa Maaseudun Tulevaisuudesta, Kantrista, Suomalaisesta Maaseudusta, Aarteesta ja Kylvösiemenestä ja Soili Teikari
Koneviestistä.

Yhtiön organisaatio, johto ja
tilintarkastajat

Yhtiön kustantamien lehtien päätoimittajina ovat
toimineet Maaseudun Tulevaisuudessa, Kantrissa ja Maaseudun Tulevaisuuden Metsänomistaja-lehdessä Lauri Kontro, Suomalaisessa Maaseudussa Lauri Kontro (vastaava päätoimittaja)
ja Jouko Hannula (päätoimittaja), Koneviestissä
Uolevi Oristo, Aarteessa Mari Ikonen ja Kylvösiemenessä Raimo Nordman.

Viestilehdet Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen
21.12.2011 valitsemina hallituksen jäseninä tilikaudella 1.1. – 31.12.2012 ovat toimineet Juha
Marttila Simosta, Markus Eerola Hyvinkäältä,
Jaakko Halkilahti Salosta, Eero Isomaa Nivalasta,
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MTK:n antamia lausuntoja
Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä MTK:n antamista lausunnoista.
Lausunto 16.1. ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä ja
valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta.

Lausunto 15.2. opetushallitukselle luonnoksesta eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteiksi.

Lausunto 20.1. ulkoasiainministeriölle luonnoksesta kehityspoliittiseksi toimenpideohjelmaksi.

Lausunto 21.2. liikenne- ja viestintäministeriölle
liikennelupakäytännön laajentamisesta ja muutoksesta kaupallisista tavarankuljetuksista annettuun lakiin.

Lausunto 23.1. työ- ja elinkeinoministeriölle
valtioneuvoston asetusluonnoksesta kaivoslain
soveltamiseksi.

Lausunto 24.2. opetus- ja kulttuuriministeriölle
komission ehdotuksesta ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi.

Lausunto 24.1. maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi lakia metsäkeskuksen
metsätietojärjestelmästä.

Lausunto 29.2. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi
luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemista vuonna
2012 sekä luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013
annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007)
muuttamisesta.

Lausunto 26.1. tilatukijärjestelmän kansallisen
varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (187/2009) muuttamisesta.
Lausunto 27.1. maa- ja metsätalousministeriölle
ehdotuksesta Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta.

Lausunto 29.2. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta MMM:n asetukseksi salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa.

Lausunto 31.1. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
asetukseksi koskien siipikarjarakennusten rakennusteknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia.

Lausunto 9.3. valtiovarainministeriölle luonnoksesta yleisradioveroa koskevaksi hallituksen
esitykseksi.

Lausunto 3.2. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta.

Lausunto 16.3. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) muuttamista sekä vuodelta 2011
maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta.

Lausunto 9.2. oikeusministeriölle maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta ja perintälain
uudistamisesta.
Lausunto 9.2. maa- ja metsätalousministeriölle
kalastusasetuksen muuttamisesta.

Lausunto 19.3. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta hevostenvalmentajan ammattitutkinnon perusteiksi.

Lausunto 10.2. maa- ja metsätalousministeriölle eräiden elintarvikkeita koskevien kansallisten
säädösten kumoamisesta.

Lausunto 19.3. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta ratsastuksenopettajan ammattitutkinnon perusteiksi.

Lausunto 10.2. oikeusministeriölle ehdotukseksi uudeksi osuuskuntalaiksi.

Lausunto 21.3. liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta LVM:n asetukseksi tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksesta ja vakavaraisuudesta.

Lausunto 10.2. työ- ja elinkeinoministeriölle
Suomen kantaluonnoksesta koskien Euroopan
komission ehdotuksia Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiveiksi julkisista hankinnoista ja
palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista.

Lausunto 21.3. maa- ja metsätalousministeriölle MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen muuttamisesta ja MMM:n
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asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta.

metsätalousministeriön asetukseksi maito- ja
maitotuotealan tuottajaorganisaatioista.

Lausunto 22.3. opetus- ja kulttuuriminiteriölle
työryhmämuistiosta ”Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako”.

Lausunto 23.4. työ- ja elinkeinoministeriölle TEM:n ehdotus sähkönjakelun varmuuden
parantamiseksi.

Lausunto 26.3. maa- ja metsätalousministeriölle
eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmän
muistiosta. (Työryhmämuistio MMM 2012:2)

Lausunto 24.4. maa- ja metsätalousministeriölle
MMM:n asetukseksi eläinten käyvistä arvoista.
Lausunto 15.5. maa- ja metsätalousministeriölle asetusluonnoksesta eläinten hyvinvointituesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 ja 16 §:n muuttamisesta.

Lausunto 28.3. maa- ja metsätalousministeriölle uuden tyyppinimen lisäämiseksi kansalliseen
lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon. (Eviran määräys 1/2011)

Lausunto 15.5. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta MMM:n asetuksen eräiden tuotantoeläinten ja niiden alkioiden ja sukusolujen
eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta.

Lausunto 30.3. työ- ja elinkeinoministeriölle
hallituksen esityksestä alueiden kehittämisestä
annetun lain ja rakennerahastolain eräiden säädösten kumoamisesta.
Lausunto 30.3. ympäristöministeriölle vesien
kunnostustyöryhmän loppuraportista (vesien
kunnostusstrategiasta).

Lausunto15.5. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta MMM:n asetukseksi maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa
syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta.

Lausunto 31.3. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista kasvinsuojeluaineita koskeviksi
MMM:n asetuksiksi.
Lausunto 2.4. ympäristöministeriölle opasluonnoksesta Tuulivoimarakentamisen suunnittelu.

Lausunto 16.5. maa- ja metsätalousministeriölle
Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta.

Lausunto 10.4. ympäristöministeriölle luonnoksesta Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaksi 2012-2020.

Lausunto 28.5. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä.

Lausunto 5.4. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
asetukseksi karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista.

Lausunto 29.5. Opetushallitukselle työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteista.

Lausunto 12.4. liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta
haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta.
Lausunto 13.4. sosiaali- ja
teriölle
työssä
käytettävien
peruutushälyttimistä.

Lausunto 12.6. työ- ja elinkeinoministeriölle kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa.

terveysminisajoneuvojen

Lausunto 13.6. työvoima- ja elinkeinoministeriölle metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen muutoksesta.

Lausunto 13.4. valtiovarainministeriölle kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvityksestä.

Lausunto 14.6. maa- ja metsätalousministeriölle
luonnoksesta
valtakunnalliseksi
viemäröintiohjelmaksi.

Lausunto 16.4. ulkoasiainministeriölle kansainvälisten julkisten hankintojen instrumenttia koskevasta komission asetusehdotuksesta.
Lausunto
23.4.
maa- ja
ministeriölle
luonnoksesta

Lausunto 15.6. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi
kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain
muuttamisesta.

metsätalousmaaja
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Lausunto 18.6. Opetushallitukselle luonnoksesta metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon
perusteista.

Lausunto 10.8. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemiseksi annetun lain muuttamiseksi.

Lausunto 20.6. ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain valvontaa koskevasta luvusta, erityisesti ehdotuksesta valvontamaksujen
käyttöönotosta.

Lausunto 10.8. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain
muuttamiseksi.

Lausunto 21.6. ympäristöministeriölle ehdotuksesta ympäristönsuojeluasetuksen muuttamiseksi eläinsuojia koskevan ympäristölupavelvollisuuden osalta sekä ympäristölupaprosessin
yleiseksi kehittämiseksi.

Lausunto 10.8. sosiaali- ja terveysministeriölle
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän terveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta.

Lausunto 21.6. maa- ja metsätalousministeriölle
uusjakojen tukemisesta annetun lain 3 §:n, 4 §:n
ja 6 §:n muuttamisesta.

Lausunto 15.8. sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden
kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien vuoden 2014 indeksitarkistuksen aikaistamisesta.

Lausunto 25.6. maa- ja metsätalousministeriölle
neuvoston maitopakettiasetuksen kansallisesti
päätettävistä asioista (kirjallinen kuuleminen).

Lausunto 21.8. Opetushallitukselle metsäkoneasentajan ammattitutkinnon perusteiden
luonnoksesta.

Lausunto 27.6. ympäristöministeriölle Vähemmästä viisaammin – kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistukseen 2012.

Lausunto 24.8. Eviralle tyyppinimen lisäämiseksi lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon.

Lausunto 6.7. maa- ja metsätalousministeriölle
asetusluonnoksesta koskien merihanhen metsästyksen kieltämistä.

Lausunto 30.8. valtiovarainministeriölle sokeriverotusta selvittävän työryhmän väliraportista.

Lausunto 6.7. maa- ja metsätalousministeriölle
asetusluonnoksesta koskien metsähanhen, metson ja riekon metsästyksen kieltämistä.

Lausunto 31.8. Opetushallitukselle luonnoksesta lihanjalostajan ammattitutkinnon perusteiksi.
Lausunto 3.9. ympäristöministeriölle kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeesta (Dnro
YM7/401/2012).

Lausunto 6.7. maa- ja metsätalousministeriölle
asetusluonnoksesta koskien itämerennorpan,
hallin, saukon ja euroopanmajavan metsästystä
metsästysvuonna 2012-2013.

Lausunto 3.9. Opetushallitukselle luonnoksesta
eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteiksi.

Lausunto 24.7. valtiovarainministeriölle tuloverolain 73 §:n muuttamisesta (verosta vapaa
kilometrikorvaus).

Lausunto 4.9. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta MMM:n asetukseksi hedelmäja marjakasvilajikkeiden kuvausten virallisesta
tunnustamisesta.

Lausunto 3.8. liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaupallisista tavarankuljetuksista sekä harmaan
talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien
muuttamiseksi.

Lausunto 7.9. maa- ja metsätalousministeriölle
komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013.
Lausunto 10.9. maa- ja metsätalousministeriölle MMM:n asetuksista koskien metson, teeren,
pyyn ja riekon metsästyksen kieltämistä eräissä maakunnissa ja kunnissa metsästysvuonna
2012-2013.

Lausunto 8.8. valtiovarainministeriölle tuloverolain 54 d ja 96 a §:n muuttamisesta (eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen
vähennyskelpoisuus).
Lausunto 10.8. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta asetukseksi rehualan
toiminnanharjoittamisesta.

Lausunto 14.9. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
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maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle
sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Lausunto 14.11. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta MMM:n asetukseksi
kiinteistötoimitusmaksusta.

Lausunto 2.10. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien
poikkeusluvalla sallittavaa suden metsästystä
poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna
2012-2013.

Lausunto 15.11. Elintarviketurvallisuus virasto
Eviralle Biomass Refine Technologies BRT Ltd
Oy:n tyyppinimihakemuksesta uuden tyyppinimen ”Imeytysrouhe” lisäämiseksi lannoitevalmisteiden kansalliseen tyyppinimiluetteloon.

Lausunto 5.10. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön
asetukseksi sikaeläinten tunnistamisesta.

Lausunto 15.11. Valtioneuvoston kanslialle mietinnöstä Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus –
ehdotus kokonaisuudistukseksi.

Lausunto 5.10. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta MMM:n asetukseksi lammas- ja
vuohieläinten tunnistamisesta.

Lausunto 3.12. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
riistavahingoista.

Lausunto 5.10. maa- ja metsätalousministeriölle asetusluonnoksesta: eräiden elävien eläinten,
eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden
tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan
unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta.

Lausunto 22.11. työ- ja elinkeinoministeriölle
asetuksesta energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista.

Lausunto 11.10. työ- ja elinkeinoministeriölle
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamiseksi.

Lausunto 14.12. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja
9 §:n muuttamisesta.

Lausunto 12.12. maa- ja metsätalousministeriölle maanmittaushallinnon uudistamisesta.

Lausunto 12.10. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi puutavaranmittauksesta.
Lausunto 19.10. Opetushallitukselle luonnoksesta yrittäjän ammattitutkinnon perusteiksi.

Lausunto 14.12. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
hintaselvityksistä ja luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hintaselvityksistä.

Lausunto 22.10. työ- ja elinkeinoministeriölle laista biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyydestä.

Lausunto 17.12. ympäristöministeriölle vesienhoitoa koskevista työohjelmista ja keskeisistä
kysymyksistä.

Lausunto 25.10. opetus- ja kulttuuriministeriölle ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä
hallituksen esityksestä.

Lausunto 21.12. maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien pääasiallisista valtio-neuvoston
asetuksista vuodelle 2013.

Lausunto 31.10. maa- ja metsätalousministeriölle MMM:n asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen muuttamisesta.

Lausunto 26.12. maa- ja metsätalousministeriölle MMM:n asetuksesta Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden
maksullisuudesta.

Lausunto 5.11. Verohallinnolle liittyen ennakkokannon laskentaperusteisiin.
Lausunto 12.11. maa- ja metsätalousministeriölle Maanmittauslaitoksen esityksestä avata
maksuttomaan käyttöön Maa- ja metsätalousministeriön tekijänoikeuden alaisia vuosina
1997–2003 kuvattuja kaukokartoitusvalvonnan
ilmakuva-aineistoja.
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MTK:n ja Viestilehdet Oy:n toimihenkilöt

Keskusliiton palveluksessa vuonna
2012 olleet

Ojanen Maarit, viestinnän suunnittelija
(16.8.2012 - )
Ojanperä Minna, lakimies
Orjala Jari, maaseutunuorten asiamies
Peltola Jukka, projektityöntekijä (1.1.2012 - )
Penttinen Leena, lakimies
Perttu Mirja, assistentti (2.4.2012 - )
Pesonen Tiina, harjoittelija (28.5.-28.8.2012)
Pietola Liisa, ympäristöjohtaja
Pietola Matias, harjoittelija (14.5.-17.8.2012)
Rantala Jukka, kotieläinasiamies
Rantalainen Tuija, jäsensihteeri
Rauhamäki Anne, viestinnän suunnittelija
Roininen Ari, projektipäällikkö
Ruippo Juha, johtaja
Sahi Antti, toiminnanjohtaja
Sandvik Tarja, verkkoviestinnän suunnittelija
Schulman Max, vilja-asiamies
Siitonen Virpi, järjestöasiamies
Siivonen Tommi, lakimies
Sipilä Timo, johtaja
Stormbom Kaija, viestinnän suunnittelija
Suojala Leena, asiantuntija
Syväniemi Anni-Mari, ruokakulttuuriasiamies
Tallavaara Marja, asiantuntija
Tauriainen Susanna, koulutusjohtaja
(15.10.2012 - )
Tiainen Simo, johtaja
Tornberg Markku, johtaja
Tuomi Juho harjoittelija (1.6. – 31.12.2012)
Vienola Kirsi, harjoittelija (21.5.-31.8.2012)
Twerin Marica, lakimies
Unkila Raija, toimistopäällikkö, johtokunnan
sihteeri
Vauhkonen Anne, johdon assistentti
Viertola Paula, johdon erityisavustaja
Virtanen Mika, kasvinviljelyasiamies
Voutilainen Matti, järjestöjohtaja
Vuorensola Markku, vastaava järjestökouluttaja
(- 31.10.2012)
Väänänen Olli-Pekka, johtaja (- 31.8.2012)
Åberg Johan, tutkimuspäällikkö

Aalto Kimmo, asiantuntija
Aaltonen Seppo, johtaja
Airikkala Risto, päälakimies
Ala-Orvola Leena, asiantuntija
Almiala Ritva (Titta), assistentti
Boman Marjatta, järjestöasiamies
Evinen Terhi, kehitysyhteistyökoordinaattori
(- 31.8.2012)
von Flittner Julia, viestintäassistentti
Hakkarainen Juha, metsäjohtaja
Hartikainen Klaus, viestintäjohtaja
Holma Maarit, assistentti
Hurme Merja, tietopalvelusihteeri
Hyvärinen Pirjo, monistuksen hoitaja
Hämäläinen Pekka, autonkuljettaja, varastot
Härö Ilpo, huoltomies
Jousiaho Eeva, kokousemäntä
Jylhä Lea, metsäasiantuntija
Järvinen Erno, tutkimuspäällikkö
Kaasinen Susanna, projektikoordinaattori
Kaila Minna-Mari, johtaja
Kainulainen Anssi, asiantuntija
Kallio Seppo, johtaja
Kallionalusta Kimmo, tietohallintopäällikkö
(1.8.2012 - )
Keränen Minna, assistentti
Kilpeläinen Sami, maitoasiamies
Kiviranta Tuure, tutkimusassistentti (- 31.12.2012)
Knuuti Anna-Liisa, koulutussuunnittelija
Kulmala Airi, projektikoordinaattori
Lasse Lahtinen, kehittämisasiantuntija
Lantiainen Satu, metsäkoordinaattori, Bryssel
(- 30.9.2012)
Lassheikki Markus, kehitysjohtaja
Laukkanen Tapani, järjestökouluttaja
Laurinen Heikki, talousjohtaja
Lavonen Antti, kasvinviljelyasiamies
Lehmusvaara Salme, assistentti (- 30.4.2012)
Lumiaho Maire, lakimies
Luoma Tiina, neuvonantaja
(AgriCord Nepal -23.10.2012)
Malila Vesa, lakimies
Manninen Marjukka, kotieläinasiamies, Bryssel
Markkanen Jukka, asiantuntija
Marttila Juha, johtokunnan 1. puheenjohtaja
Mattila Ilpo, asiamies
Nieminen Jouko, asiantuntija
Nousiainen Silja, harjoittelija (1.6.-31.8.2012)
Nylund Taina, järjestöassistentti
Näräkkä Janne, asiantuntija
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Viestilehdet Oy:n palveluksessa vuonna
2012 olleet:

Korpela Tanja, kesätoimittaja (30.5.-16.8.2012)
Koskelainen Sari, asiakkuuspäällikkö
Kulmala Maikki, toimittaja
Kyytsönen Jouko, uutispäällikkö, toimittaja
Laine Riitta, ilmoitussihteeri
Laurinen Heikki, toimitusjohtaja
Lavonen Emilia, (- 30.3.2012)
Lehtonen Satu, toimittaja
Lehtovuo-Uusvaara Anita, ilmoituspäällikkö
Lensu Hanna, toimittaja
Lindh Tarja, myyntineuvottelija
Lindholm Veera, kesätoimittaja (30.5.-31.8.2012)
Liskola Maire, painopinnanvalmistaja
Loiskekoski Pirjo, toimitussihteeri
Mansikkamäki Eija, toimittaja
Martikainen Jussi, toimituspäällikkö
Merilahti Markku, myyntipäällikkö
Metsola Hannele, myyntineuvottelija
Mikola Anita, toimituksen ja päätoimittajan
sihteeri
Mustonen Elisa, kesätyöntekijä (1.6.-17.8.2012)
Mustonen Riitta, toimittaja
Muukkonen Keijo, kiinteistöpäällikkö
Mäkitalo Jukka, myyntipäällikkö
Niemi Suvi, toimittaja
Niittymaa Veikko, toimittaja
Nikkari Saara, kesätoimittaja (30.5.-31.8.2012)
Oja Matti, avainasiakaspäällikkö
Oristo Uolevi, päätoimittaja, Koneviesti
Orjamo Anne, painopinnanvalmistaja
Palokallio Jarmo, toimittaja
Palokallio Mia, tuottaja
Pasonen Jukka, graafikko
Pelkonen Ulla, asiakkuuskoordinaattori
(13.8.2012 - )
Penttinen Sari, toimittaja
Porkola Ville, kirjeenvaihtaja Bryssel (- 30.6.2012)
Pryl Tarja, kesätyöntekijä (2.7.-3.8.2012)
Puranen Päivi, myyntineuvottelija
Puttonen Aino, AD
Reku Juhani, toimittaja
Runsten Kaijaleena, toimittaja, verkkotuottaja
Rönkkö Jouko, toimittaja
Sahlstedt Katja, kesätoimittaja (30.5.-31.8.2012)
Salonen Kari, lehtikuvaaja
Savolainen Antti, päätoimittaja Suomalainen
Maaseutu (1.11.2012- )
Schäfer Henrik, toimittaja
Sirkiä Jarkko, kuvankäsittelijä
Susi Anu, toimitussihteeri
Särkkä Kalle, harjoittelija (1.10.-14.12.2012)
Taipale Paula, toimittaja, toimitussihteeri
(27.2.2012 - )
Taipale Tiina, toimituspäällikkö
Teikari Soili, varatoimitusjohtaja
Toivonen Hannu, avainasiakaspäällikkö
Torikka Terhi, toimittaja
Turpeinen Arto, (27.3.2012 -)

Aaltoila Juha, toimittaja (- 31.12.2012)
Ahvenainen Jaana, sähköisen liiketoiminnan
kehityspäällikkö
Ala-Siurua Maija, toimittaja
Alatalo Markku, painopinnanvalmistaja
Castrén Sari, levikkipäällikkö
Elomaa Merja, markkinointisuunnittelija
(26.11.2012- )
Haapala Liisa, ilmoituspäällikkö
Haaso Stina, toimittaja
Hakala Tommi, toimittaja
Halla Tarja, toimittaja
Hannula Jouko, päätoimittaja, Suomalainen
Maaseutu
Harju Tiina, asiakkuusassistentti
Haverinen Sinikka, myyntipäällikkö
Helmanen Elina, kesätoimittaja (4.6.-31.8.2012)
Helmikkala Sanna, levikkikoordinaattori
Hiltunen Heikki, painopinnanvalmistaja
Hirsaho Antti, toimittaja (2.5.2012 Holmberg Niklas, kirjeenvaihtaja Bryssel
Hovi Stiina, graafikko
Hyppänen Eeva, myyntipäällikkö
Hämäläinen Ritva, palkanlaskija
Härkönen Heikki, toimittaja
Högman Pirjo, tilaustenhoitaja
Ihalainen Laura, toimitussihteeri, toimittaja
Ikonen Mari, päätoimittaja, Aarre
Ikäheimonen Tero, toimittaja
Impiö Janne, uutispäällikkö, toimittaja
Isokääntä Marko, ilmoituspäällikkö
Jaakola Päivi, myyntiassistentti
Jalonen Pertti, vastaava toimittaja
Jauhiainen Sari, toimitusapulainen
Julkunen Timo, tuotannon esimies
Julkunen Wilma, painopinnan valmistus
Jäntti Hermanni, kesätyöntekijä (25.6.-27.7.2012)
Järvelä Liisa, kirjanpitäjä
Kakkonen Laura, kesätoimittaja (30.5.-31.8.2012)
Kallonen Ulla-Maija, reskontranhoitaja
Kankaanpää Jaana, lehtikuvaaja
Kannasmaa Merja, kiinteistösihteeri,
taloushallinnon assistentti
Kantola Olli, markkinointijohtaja
Karkinen Jyrki, toimitussihteeri (- 8.12.2012)
Karlsson Karl, tietotekniikkapäällikkö
Karttunen Katja, painopinnanvalmistaja
Kakriainen Pia, levikkiassistentti
Keso Anniina, kesätoimittaja (4.6.- 31.8.2012)
Keto Väinö, avainasiakaspäällikkö
Koivula Jukka, kesätoimittaja (30.5.- 31.8.2012)
Koljonen Katja, toimittaja
Kontro Lauri, päätoimittaja, Maaseudun
Tulevaisuus
Korkia-aho Jussi, myyntipäällikkö
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Turtiainen Matti, toimittaja
Tuuri Heikki, artikkelitoimittaja
Vainio Aimo, toimittaja
Varpuluoma Elina, tuotantoassistentti
Vesterinen Reijo, toimittaja
Viitala Juhani, toimittaja
Viitasalo Ilkka, avainasiakaspäällikkö
Vilenius, laskentapäällikkö

Virtanen Heli, toimittaja, toimitussihteeri
Voutilainen Elina, kassanhoitaja
Vuorela Heikki, erikoistoimittaja
Vuorikari Markku, lehtikuvaaja
Waernerberg Marita, kesäkuvaaja
(30.5.-31.8.2012)
Ylikahri Laura, (1.3.2012 - )
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Tuottajaliittojen ja metsänomistajaliittojen jäsenmäärä ja maksaneiden jäsenten lukumäärä 31.12.2012

Liitto

Vastuuhenkilöt

Perheenjäsenet

Muut
henkilöjäsenet

Yhteensä

Maksaneet
jäsenet

Etelä-Pohjanmaa

7 982

11 911

255

20 148

18 721

Etelä-Savo

3 807

4 693

161

8 661

7 902

Häme

5 019

7 042

186

12 247

11 753

Kaakkois-Suomi

4 516

5 193

149

9 858

9 429

Keski-Pohjanmaa

2 512

4 896

129

7 537

7 118

Keski-Suomi

3 340

4 320

193

7 853

7 275

Lappi

1 383

1 934

100

3 417

3 052

Pirkanmaa

3 065

4 561

133

7 759

7 077

Pohjois-Karjala

2 631

3 643

143

6 417

6 074

Pohjois-Savo

4 839

6 670

157

11 666

11 197

Pohjois-Suomi

5 049

8 233

291

13 573

12 790

Satakunta

4 938

7 441

123

12 502

11 894

Uusimaa

2 510

2 696

637

5 843

5 460

Varsinais-Suomi

6 070

7 930

514

14 514

13 638

Yhteensä

57 661

81 163

3 171

141 995

133 380

MO-Liitot

5 146

2 590

212

7 948

5 992

62 807

83 753

3 383

149 943

139 372

YHTEENSÄ
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