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Etukannen kuva:
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Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014
Vuosi 2014 toiminnan ja vientikieltojen sävyttämä vuosi. Kaksi
kertaa tuottajaväki kokoontui seinäjoelle mielenilmaisuun. Parhaaseen puintiaikaan kokoonnuttiin byrokratian purkutalkoisiin
toisen kerran myöhemmin syksyllä tukien maksatuksien aikaistamiseksi. Maksatuksien aikaistamiseen saatiin hieman korjausta
mutta ei riittävästi. Turhan byrokratian purku voi olla toivoton
savotta. Uusi ohjelmakausi lisää entuudestaan byrokratiaa.
Venäjän määräämät vientikiellot sävyttivät viime vuotta. Helmikuussa venäjä asetti sianlihan vientikieltoon perusteena afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Se sotki jo valmiiksi vaikeuksissa olevat sianlihamarkkinat EU:ssa. Kun sianlihan tuottajahinnat laskivat, oli sillä välitön seuraus myös naudanlihan tuottajahintaan.
Tilannetta pahensi loppuvuodesta ukrainan kriisistä johtunut venäjän päätös kieltää kaikkien
elintarvikkeiden vienti.
Kiellon seurauksena myös maitomarkkinat sekosivat. Venäjän viennillä on ollut erittäin suuri
merkitys suomalaisille maidontuottajille. Sen avulla on saatu pidettyä tuottajahinnat hyvällä
tasolla. Viennin loputtua tuottajahinnat ovat laskeneet huomattavasti. EU yritti paikata tilannetta antamalla tukea joillekin tuotantosuunnille. Tämä aiheutti jonkun verran eripuraa tuotantosuuntien välille.
Äkillinen viennin loppuminen toi kauppoihin halpoja venäjälle tarkoitettuja maitotuotteita
mm."putin juustot". Tilannetta on pahentanut tämän vuoden puolella S-ketjun aloittama
elintarvikkeiden halpuuttaminen. Vaikka kauppa väittää hintojen halpuuttamisen johtuvan
heidän oman toiminnan tehostamisesta. On kuitenkin tosiasia, että tuottajahinnat ovat laskeneet edelleen. Kysymys kuuluukin kuka todellisuudessa maksaa halpuuttamisen.
Uusi ohjelmakausi tuo lisää haasteita ennestään kireään taloustilanteeseen.
Viherryttäminen aiheutti ympäristökorvauksen rahojen valumisen kohdentamisalueelle Itämeren suojelun nimissä. Ympäristökorvauksen uudet ehdot ovat erittäin tiukat varsinkin kotieläintiloille ja hyvälaatuisen viljan tuottajille. Tiukennuksen tuo myös uusi nitraattiasetus.
On aivan käsittämätöntä miten poliitikot ja virkamiehet päätöksillään vaikeuttavat yritystoimintaa näin vaikean taloustilanteen aikana.
Jos vaalit voisi tuoda jotain helpotusta tilanteeseen, niin nyt sen toivoisi tapahtuvan. Muista
käydä äänestämässä. Sillä on merkitystä seuraavat neljä vuotta minkälaista maatalouspolitiikkaa täällä harjoitetaan.
Jukka Kauppinen
puheenjohtaja
MTK Keski-Suomi
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Maataloustuottajain Keski-Suomen Liitto MTK Keski-Suomi ry.
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puh. 020 413 3390

Toimistosihteeri
Minna Kepponen
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minna.kepponen@mtk.fi

Järjestöagronomi/projektiasiantuntija
Vt. toiminnanjohtaja (31.7.2014 asti)
Pertti Ruuska
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Projektiasiantuntija
Hannu Vuoriniemi
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Liiton toiminta 2014
Toiminta-ajatus
MTK Keski-Suomi ry on maa- ja metsätalouden harjoittajien sekä maaseutuyrittäjien maakunnallinen talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö. MTK Keski-Suomi toimii maaseutuyrittämisen edellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.
Painopisteinä ovat myös jäsenistön elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksien edistäminen
sekä maanomistajien oikeuksien ja luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisessa. Toiminnan päämääränä on asuttu ja elinvoimainen maaseutu, jossa järjestön jäsenet ovat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivia maaseutuyrittäjiä.
Toimintavuosi 2014
MTK Keski-Suomen toiminta on ollut vuoden 2014 osalta yhteneväiset koko järjestön avaintavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Tuottajaliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna, mutta tuotemarkkinoilla tapahtui sitäkin enemmän. Tuottajaliiton toiminnan kannalta tehtävänvaihdokset ja
aiempaa pienemmät henkilöresurssit ovat tuoneet toiminnallisia haasteita.
Ohjelmakauden valmistelu antoi viitteitä perustellummasta muutoksista viljelijöiden tulotukijärjestelmään eikä yksinkertaistamisen tavoitteesta näkynyt merkkejä. Stop turhalle byrokratialle - tilaisuus kokosi Seinäjoelle syksyn parhaana puintipäivänä 4.9.2014 suuren joukon
viljelijöitä, keskisuomalaisia oli mukana n. 40 henkeä. Uudestaan Seinäjoelle kokoonnuttiin
mielenilmaisuun Mavin tiedotettua tukimaksujen aikataulun muutoksesta, jossa 500 miljoonaa euroa tukia oli siirtymässä seuraavina vuosina maksettavaksi. Mielenilmaisun tuloksena
oli lupaus n. 200 miljoonan tukipotin maksun aikaistumisesta. Maa- ja metsäministeri Petteri
Orpo ja Mavin ylijohtaja Leena Tenhola lupailivat maksaa tuet asetusten sallimissa rajoissa.
Keskisuomalaisia oli mukana n. 35 henkilöä.
Kertomusvuonna valmisteltiin ja toimeenpantiin MTK:n järjestöuudistus, jossa Metsänhoitoyhdistykset liittyivät MTK:n jäseneksi. Järjestöuudistus eteni suunnitellusti, mutta aivan
ongelmatonta se ei ollut, mm sääntömuutosasiassa on ollut tietokapeikkoja. MTK Jäseneksi
hyväksyttiin Keski-Suomen ja Karstula-Kyyjärvi metsänhoitoyhdistykset. MHY Päijänteen
anomus jäi pöydälle puutteellisten sääntöjen takia.
Maaseutunuorten teemavuosi toi valtakunnallisesti sekä myös MTK Keski-Suomen alueelle
MTK:n nuorten toimintaan piristymistä. Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistui useita keskisuomalaisia maaseutunuoria. Nuorten valiokunta oli aloitteellinen maatalousalan opiskelijoiden kanssa. Intohimon vuoden päätapahtuma omassa maakunnassa järjestettiin kylpylähotelli Peurungassa 29.-30.11.2014, jossa oli osallistujia oli yhteensä n. 60 hlöä. Teemavuoden yhteistyö Valtran kanssa vei kesän aikana Kesäkissan ympäri Suomea kunnes se KoneAgriassa palautettiin takaisin Valtralaisille.
Tuottajajärjestön toiminnan avaintavoitteena oli jäsenyritysten tuotannollisen toiminnan
edellytysten turvaaminen. Tämä laajan ja moniulotteisen tavoitteen edunvalvontatyötä maakuntatasolla on tehty Keski- ja Itä-Suomen yhteisissä valiokunnissa sekä valiokuntien ja johtokunnan kannanotoissa ja lausunnoissa. Toimintavuonna paneuduttiin Maatilayrittäjien työ5
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terveyshuollon toimivuuteen Jyväskylän seudulla ja lomituksen yhteistyöryhmien viljelijäjäseniin. Maa- ja ympäristöpolitiikassa toimittiin vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa
ja ohjauksessa, kotieläintilojen ympäristölupa- sekä kuntien maankäyttöpolitiikan ja ympäristönsuojelumääräysten kysymyksissä. Aktiivisesti on seurattu ja otettu kantaa nitraattiasetuksen valmisteluun.
Keski- ja Itä-Suomen luottamushenkilöneuvosto pidettiin tammikuussa Peurungassa. Yhteistyöalueella toimivat toimialavaliokunnat ja työryhmät. Henkilöstöllä on yhteistyöalueen kesken jaetut sihteerin tehtävät valiokunnissa ja työryhmissä. Toimintavuonna pidettiin yhteistyöalueen toimihenkilöiden yhteiset kehittämispäivät Rantasalmella. Kertomusvuonna laadittiin yhteiset periaatteet Itä-Suomen alueen edustajien valinnoissa keskusliittoon ja muihin
elimiin.
Keski-Suomen tuottajayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin lokakuussa KoneAgria -näyttelyn yhteyteen luottamushenkilöpäivä sekä halukkaille yhteinen saunailta. Liiton edustajat pitivät ajankohtaiskatsauksia yhdistysten kevät- ja syyskokouksissa. Muutamissa syyskokouksissa oli mukana MHY Keski-Suomen henkilöstöä. Loppusyksystä otettiin kokeiluun viestinnän selkiyttämiseksi kerran viikossa koottu viikkoviesti, joka postitetaan tuottajayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sekä yhdistysten johtokuntien jäsenille ja liiton
luottamushenkilöille.
Kehittämishanketyö jatku kertomusvuonna Tarkka! –hankkeena. Siinä edistettiin maatilayritysten jatkuvuutta ja kehittymistä sekä ympäristöosaamista. Hanketoiminta mahdollisti tavoitteisiin nähden tärkeän informaation antamisen maatilayrittäjille sekä tilakohtaisen valmennuksen tekemisen sukupolvenvaihdostiloille ja maatilojen ympäristönhoidon kehittämisestä kiinnostuneille yrittäjille. Vuoden 2014 aikana liiton hallinnoima TARKKA! –hanke järjesti yhteensä 50 ryhmä- ja infotilaisuutta, niissä oli osallistujia yhteensä 1 309 kpl, 1 093 yrityksestä. Merkittävä osallistujamäärä saavutettiin syksyllä järjestetyissä kahdeksassa tuki-info
tilaisuudessa, joissa oli yhteensä 675 osallistujaa. Yrityskohtaisia valmennuksia oli toimintavuonna yhteensä 72, niistä sukupolvenvaihdoksiin liittyviä 54 ja ympäristöaiheisia 18 kpl.
Viestinnän ja maatalouden julkisuuskuvan parantamiseksi toimitettiin kaksi tiedotuslehteä.
Hankkeen määrälliset tavoitteet täyttyivät reilusti ennakoitua suurempana.
Tuottajaliitto on osallistunut muiden organisaatioiden maakunnalliseen hanke- ja kehittämistyöhön ja ohjausryhmiin. Kertomusvuonna tuli ohjelmakauden päättymisen takia moni hanke
päätökseen, Maataloushankkeissa on tehty hyvää työtä mm. kotieläintuotannon, luomuviljelyn, yrittäjien hyvinvoinnin ja maidontuotannon kehittämiseksi.
Henkilöstö
Toimintavuoden alkuosan heinäkuun loppuun saakka toimi vt. toiminnanjohtajana MMM
Pertti Ruuska. Keväällä tehtävä laitettiin hakuun ja elokuun alussa toiminnanjohtajaksi nimitettiin KTM, agrologi AMK Anja Kettunen. Henkilötyövuosina mitattuna liiton varsinainen
toiminta on hoidettu yhteensä 2,3 htv:lla. Vähennystä on 0,5 htv edellisvuodesta. Toimessa
olivat toiminnanjohtaja, järjestöagronomi ja toimistosihteeri. Minna Kepponen liiton toimistosihteerinä on tehnyt osa-aikaista 80 % työaikaa. Anja Kettunen teki projektipäällikön tehtävää, hän jakoi työaikansa hanketyön (0,3 htv) ja tuottajaliiton työn välillä.
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Tuottajaliiton osuus kehittämishankkeen henkilöstöpanoksena on henkilötyövuosina 1,1 htv.
Hankeasiantuntijana toiminut Hannu Vuoriniemi aloitti projektipäällikkönä ja hänen osaaikaista työpanosta suurennettiin, että pystyttiin vastaamaan hankesuunnitelman mukaisesta
toiminnasta. Samasta syystä vuoden viimeisiksi kolmeksi kuukaudeksi palkattiin hankesihteeri
vastaamaan hankelehden toteuttamisesta sekä raportoinnista.
Talous
MTK Keski-Suomen tilikauden tulos on 2 382,79 € alijäämäinen. Liiton varsinaisen toiminnan
tuloksen taustalla olivat toimintavuoden pienempi henkilöstö ja sen tuottama palkkamenojen
säästö, hienoinen kasvu yhteisöjäsenmaksuissa ja avustusten määrän kohoaminen. Liiton
toiminnan ylijäämä on 8 673,27 €. Kuluneena vuonna saatiin vuonna 2008 alkanut Täkyhanke päätökseen ja viimeiset hankemaksu saatavat Ely-keskuksesta. Koko hankekautta on
piinannut erittäin pitkät maksuajat sekä epävarmuus hankesuunnitelmassa hyväksyttyjen
kustannusten pitämättömyys masuvaiheessa. Täky-hankkeen toiminta-ajalta on muodostunut liitolle hankekulua 11 056,06 €. Tarkka – hanke jatkuu 30.4.2015 saakka.
Sijoitusomaisuuden tuottokykyä on parannettu tekemällä tasokorotuksia asuntojen vuokriin.
Liiton toiminnan strategiana on ollut MTK liiton järjestö ja edunvalvontatyö. Liiton varoja on
käytetty maatalouselinkeinon kehittämistyöhön lähinnä tilanpidon jatkumisen edistämiseen.
Kustannuksiltaan hanketoiminta on noin sijoitetun väliaikaisen rahoituksen korkomenetys.
Hanketoiminnalla on vastaavasti saavutettu toiminnallista etua ja myönteistä näkyvyyttä.
Riskit
MTK Keski-Suomi ry:n toiminnassa on sekä taloudellisia ja toiminnallisia epävarmuustekijöitä.
Tuottajaliiton toiminnan rahoitus perustuu paikallisyhdistyksien maksamiin jäsenmaksuihin.
Tilamäärän vähentyminen ja maaseutuväestön ikääntyminen heikentää paikallisyhdistysten
jäsenmäärää. Järjestöuudistus voi pahimmillaan heikentää metsäisen maakunnan paikallisyhdistysten mahdollisuuksia vastata tuottajaliiton ja keskusliiton jäsenmaksujen kautta
tulevasta rahoitusvelvoitteista.
Sijoitusomaisuuteen liittyvät saatavien ja pienentyvien korkojen riskit. MTK Keski-Suomi on
ollut mukana ohjelmarahiotteisessa kehittämistyössä hallinnoimalla omaa maatalouselinkeinon jatkuvuutta edistävää hanketta. Hanketoiminnan toteuttamiseen liittyy merkittäviä maksuvalmiusvaihtelua ja toiminnan ja kulujen hyväksyttävyyteen liittyvää riskiä. Hankehallinnoijan yksinomainen rahoitus ja vastuu säilyy pitkään. Toiminnan ja kustannusten kelpoisuuden
arviointi tehdään maksatuksen hyväksymisen ja mahdollisen valvonnan yhteydessä ja
useimmiten huomattavan aikaviiveen kanssa.
Toiminnallinen riski muodostuu henkilöstöstä ja tehtäväkentän laajuudesta. Pienenevällä
henkilötyövuosilla hoidellaan samaa ja jopa kasvavaa tehtävämäärää. Lisäksi juoksevien asioiden hoitamisessa ei ole riittävää varahenkilöjärjestelmää.
Hallinto
MTK Keski-Suomen johtokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtaja Jukka Kauppinen Hankasalmelta, varapuheenjohtaja Kalle Hankamäki Jämsästä sekä jäseninä Tiina Heinonen (Luhanka), Juhana Jalkanen (Laukaa), Hannu Kainu (Kyyjärvi), Tero Lahti (Karstula),
7
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Simo Mäkelä (Kannonkoski), Jarkko Pakkanen (Jyväskylä), Ari Hautsalo (Viitasaari). Johtokunnan sihteerinä ovat toimineet vt. toiminnanjohtaja Pertti Ruuska ja elokuussa toiminnanjohtajana aloittanut Anja Kettunen. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan
kertaa. Yksi kokouksista pidettiin yhdessä Maaseutunuorten valiokunnan kanssa.
Liiton työvaliokuntaan kuuluivat Jukka Kauppinen, Kalle Hankamäki, Jarkko Pakkanen ja Tero
Lahti. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa toimintavuoden aikana. MTK:n valtuuskunnassa
liiton edustajana puheenjohtajan lisäksi oli valtuuskunnan puheenjohtajana toiminut Tommi
Lunttila Äänekoskelta. Liiton kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa.

MTK-Keurusseudun puheenjohtaja Janne Riihonen haastattelussa Seinäjoen mielenilmauksessa marraskuussa

Kevätkokous
Liiton kevätkokous pidettiin 10.4.2014 Äänekoskella, Kartanokievarissa. Kokoukseen osallistui
yhteensä 57 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia 48 henkilöä 22 maataloustuottajain
yhdistyksestä ja neljäs yhteisöjäsenten edustajaa.
Kokouksen avauspuheenvuorossa liiton puheenjohtaja Jukka Kauppinen kertoi tulonmenetyksistä, jotka ovat odotettavissa EU-ohjelmakauden ja Suomen valtion budjettiriihipäätösten
seurauksena. Puheenvuorossa ihmeteltiin Suomen hallituksen pyrkimyksiä maan taloudellisen tilan parantamiseksi. On olemassa selkeitä vaihtoehtoja kansantaloutta ja ympäristöä
hyödyttävistä toimenpiteistä, jotka pohjautuvat vahvasti maaseudun uusiutuviin luonnonvaroihin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Ilmonen Jyväskylän Korpilahdelta ja sihteeriksi vt. toiminnanjohtaja Pertti Ruuska.
MTK:n maatalouslinjan johtaja Minna Mari Kaila oli kokousvieraana. Hänen puheenvuorossaan jatkettiin avauspuheenvuoron viitoittamalla tiellä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta
Suomella on yhä varaa jättää ruokasektorin kasvumahdollisuudet käyttämättä. Elintarvikkeiden tuonti on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi ja vaihtotaseen alijäämä kasvanut.
Maatalouden kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii selkeää panostusta maatilojen investointi- ja
VUOSIKERTOMUS 2014
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aloitusavustuksiin. Hallitus on luvannut turvata rakennetukien rahoituksen, mutta Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) pääoma on ehtynyt. Näyttää siltä, että rakennetuet tullaan jatkossa rahoittamaan pääosin maaseudun kehittämisohjelman kautta. Kansallista rahaa
korvataan näin EU:n tuilla. – Selvää on, että laadukkaalla suomalaisella ruoalla saadaan Suomi nousuun. Suomella ei ole varaa jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä tiivisti Kaila.
Lomituksen toimivuudesta on esitetty paljon kritiikkiä edellisen leikkauspäätöksen toteuduttua. Kaila pohti, kuinka lomituksen kehittämiseen asetettu työryhmä onnistuu työssään, jos
tärkein toimeksianto kuitenkin on säästökohteiden hakeminen. Tukikokonaisuudessa suurimmat leikkaukset kohdistuvat ympäristökorvaukseen ja kansallisiin tukiin. Leikkaukset ovat
yhteensä noin 133 M€/v, lisäksi tulevat vielä kehysriihen kielteiset vaikutukset.
Eläinten hyvinvointikorvauksen suosio on yllättänyt hallinnon, eikä raha ole riittänyt. Tulevalle ohjelmakaudelle hyvinvointikorvaukseen on varattu noin 30 % enemmän rahoitusta, mutta
järjestelmä tulee olemaan ehdoiltaan nykyistä tiukempi. Ympäristökorvauksen kohdentamisalueesta on käyty paljon keskustelua. MTK:n johtokunta esittänyt alun perin paljon pienempää kohdentamisaluetta, jolloin myös muuhun maahan olisi jäänyt perustoimenpiteisiin
enemmän rahaa.
Maaseutuohjelman valmistelusta Kaila totesi, että ohjelmaluonnos ei mene vielä tälläkään
viikolla valtioneuvoston käsittelyyn. Päätökset viivästyvät, aikataulu menee kireäksi. Epävarmuutta on vielä paljon ilmassa ja monia päätöksiä tekemättä. Tilakohtaisia laskelmia tukimuutosten vaikutuksista on toivottu ja niitä tullaan esittelemään MTK:n valtuuskunnassa
tänä keväänä. Byrokratian purkaminen ei ole onnistunut ja viljelijät ovat väsyneitä byrokratiaan. Viljelyn kytkentä tukiehtoihin ja maksamiseen on raskas. Toiminnallista rajoitetta yrittämiseen tulee myös paljon byrokratian kautta.
Synkeistä asioista huolimatta Kaila totesi, että pidemmällä tähtäimellä ruontuotannon rooli ja
kysyntä kasvavat, mikä sisältää paljon myös mahdollisuuksia. Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 50 % enemmän ruokaa, 50 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän puhdasta vettä.
Alustuksen jälkeen käydyn keskustelun teemoina olivat jokamiehen oikeus ja sen yhteys maaja metsätalousmaan kiinteistöveroon. Tiedusteltiin tarkoittaako kehysriihen säästöpäätös
leikkausta pohjoiseen tukeen ja saavutetaanko lomitukseen kohdistettu 5 M€ säästötavoite
vähentämällä lomapäivä? Arvioitiin tukileikkauksien tarkoittavan jopa -25 % menetyksiä nykyiseen tukitasoon verrattuna. Järjestö sai kiitosta kiinteistöveropohjan laajentamishaaveiden torjunnasta. Kannustettiin tuottajajärjestöä tarttumaan byrokratian purkuun kovemmin.
Tulojen alentuminen tarkoittaa ruoantuotannon omavaraisuuden vähenemistä ja näennäisviljelyn lisääntymistä. He taasen hukkuvat byrokratiaan ja velvoitteisiin ja uupuvat. Peräänkuulutettiin kansalaiskeskustelua, jossa avataan tukijärjestelmän mielettömyys. Järjestelmä
kannustaa passiiviseen pellonkäyttöön ilman ruokatuotantoa. Maatalouspolitiikan rinnalle
tarvittaisiin markkinavaikuttamista ja asiantuntijuutta. Tukipolitiikasta ei ole lisätuloa saatavilla.
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Syyskokous
Tuottajaliiton syyskokous pidettiin 8.12.2014 Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen
auditoriossa. Osallistujia oli 23 yhdistyksestä yhteensä 72 henkilöä. Yhteisöjäsenten valtakirjalla oli paikalla kolme henkilöä. Virallisia kokousedustajia oli yhteensä 75 henkilöä, muiden
kokousvieraiden kanssa 85 osallistujaa.
Puheenjohtaja Jukka Kauppinen avasi kokouksen
katsauksella järjestöllisiin toimenpiteisiin; Kotimaista ruokaa –Stop turhalle byrokratialle tilaisuus 4.9.2014 Seinäjoella. Mavi:n edessä Seinäjoella pidettiin MTK:n jäsenten mielenilmaisu
25.11.2014, jossa vastustettiin hallinnon ilmoittamia tukimaksuviiveitä.
Avauspuheenvuorossa Kauppinen nosti esiin huolen MTK:n yhtenäisyydestä. Kaikkia tuotantosuuntia ei ole kohdeltu tasapuolisesti, ja palautetta tulee jäsenistöltä. Järjestön nakertaminen sisältäpäin
ei ole kenenkään etu. Maatalouden ahdinkoa käySyyskokouksessa äänestettiin henkilövalinnoista
tetään monilla tavoin hyväksi omien etujen ajamiseen: esimerkiksi maksuviivästys -mielenilmaisu
tuntui satavan Mavi:n ja Ely:n laariin lisäresursseina. Positiivisena puheenjohtaja mainitsi uuden ympäristöministeri, joka pysäytti soidensuojeluohjelman. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Ilmonen Korpilahti-Muuramen yhdistyksestä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Anja Kettunen.
Kokousvieraana oli MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi. Hän kertoi vaikeasta tilanteesta valtointaloudessa, säästämisten ja leikkausten tie tulee jatkumaan. Veronkorotuksia tuskin voidaan paljon tehdä, kun talouskasvusta pitää huolehtia. Maaseutuväestöä pitää kohdella tasaveroisesti muihin verrattuna, iso haaste seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Venäjän kriisi myös
huolestuttava asia, ja nopeaa ratkaisua ei ole näköpiirissä. Kriisin tuoma pakotepolitiikka aiheuttaa vaikeuksia suomalaisille yrityksille. EU:n tukipaketti on ollut huono Venäjän elintarvikkeiden tuontikiellon takia yrittäjien tulovirta alenee, uusia markkinakanavia tarvitaan.
Maatalouden kilpailukykyä on pystyttävä parantamaan: elinkeinotoiminnan sääntely lainsäädännön keinoin pitäisi vähentyä. Turhan raskas sääntely syö maatalouden kilpailukykyä ja
kannattavuutta sekä teettää ylimääräistä työtä lisäten kustannuksia. MTK on esittänyt konkreettisen toimenpidelistan purkamista tai muuttamista edellyttävistä säännöksistä.
MTK-järjestörakenne uudistuu, tarvitaan uuden oppimista edunvalvontatyössä ja paikallisen
yhteistyön tiivistämisessä. Toivottavasti tuo mukanaan myös lisää aktiivisuutta järjestötoimintaan. EU:n ja USA:n välisistä kauppasopimusneuvottelut Sahi totesi maatalouskysymysten
olevan neuvottelujen vaikeimpia asioita, eurooppalainen ja amerikkalainen tuotantotapa
ovat niissä vastakkain.
MTK Keski-Suomelle tuli kiitosta työstä luopumistukijärjestelmän suuntaamiseksi KeskiSuomellekin tyypilliseen monimuotoisten tilojen huomioimiseen. MTK on tehnyt hyvää työtä,
jonka esiin saaminen on vaikeaa. Kohtuuttomuuksia on monelle näkyvissä yhtälössä, tukiehVUOSIKERTOMUS 2014
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dot, nitraattiasetus, kasvulohkojen piirtäminen. Se on kuin Punainen viiva -oopperassa: ”Näillä kourilla ja sormilla, jotka ovat tottuneet suota kuokkimaan, pitäisikö niillä opetella piirtämään”.
Alustajalta kysyttiin kuinka vapaakauppasopimus kohdistuu eri
tuotantosuunnille ja tilojen maksuvalmiudesta kannettiin huolta. Suomalaisilla todettiin olevan edelleen väärä kuvitelma
viljelijöiden taloudellisesta tilanteesta. Epäiltiin, että 90 %
suomalaisista luulevan, että maataloudella menee hyvin. Yleisökeskustelussa kaivattiin myös yhtenäisyyttä. Valio on taannut
Suomessa kilpailukykyisen hinnan ja nyt on tuottajia lipeämässä rivistä. Markkinoiden hallinta a ja o, maidossa vaara menettää hintaetu, jos menetetään markkinoiden hallinta. Markkinahallinta ei ole helppoa nykyisessä tilanteessa ja yhtenäisyyttä tarvitaan. Sahi, Vapaakauppa-asiat tuotantosuunnittain:
maitotuotteille se voi antaa ehkä uusia markkinoita, liha joutuu aiempaa kovemman kilpailun kohteeksi, viljatuotteilla +- 0.
Kansallisen tuen ratkaisussa MTK:lla kaksi vaihtoehtoa hyväksytään tai sanoudutaan irti.

Antti Tuukkanen

Järjestöuudistus on tehty todella kiireellä ja epäiltiin onko alue-/liittotasoa ajateltu? Ilmeisesti kevennyksiä liittojen tai yhdistysten jäsenmaksuihin ei ole luvassa. Tuottajayhdistysjäsenyys on kyseenalaistettu jäsenten parissa, ja tekemistä on, että saadaan jäsenet pidettyä.
Järjestö on jäseniä varten. Erään yhdistykseen maksun poistuminen tarkoittaa yht. 11 000 €.
Samansuuruinen summa on jäänyt yhdistyksen omaan toimintaan. Perusmaksu nousisi 105 €, jos menetys korvataan maksun korotuksella. Tullaanko tuottajaliittojen jäsenmaksurasitetta/kertymää yhdistyksiltä pienentämään? Muuten metsävaltaisten liittojen ja yhdistysten toiminta loppuu.
Moitteita tuli uudistuksen vaikutuksien viestinnästä yhdistyksille. Ja ohjeita tuottajayhdistysten talouden hoitamiseen uudistuksessa ei ole tullut. Sahi vastasi, että järjestöryhmä antanut suosituksen, että painopistettä siirrettäisiin perusmaksun
suuntaan. Esitetty perusmaksun korotus on mahdoton. Yhdistykset ovat eri asemassa riippuen missä päin maata ovat. Ei
tiedetä mitä tapahtuu, varmuutta ei ole kuinka paljon MHYjäseniä on ensi vuoden lopulla. Siirtymiä yritetään estää. Vuoden 2015 jäsenmaksut liittojen suuntaan pidettiin aiemmin
Tuomas Pietiläinen
päätetyn maksuohjelman mukaisena. Hengen voimalla pysytään MTY:ssä, paikallisen tason tekeminen on tärkeää. 2016vuodesta eteenpäin jäsenmaksurakennetta ei vielä ole päätetty, keskustelu ja valmistelu jatkuu.
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Keskustelussa nousi esiin kanta, että metsänomistajajäsenet tulevat mielellään tuottajayhdistyksen jäseniksi, koska siellä toimintaa ja hyviä tyyppejä ja ohjeet keskusliitolle ovat: Antakaa
heidän olla MTY-jäseniä. Pauli Rintala, MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö kertoi ettei
MTY/MHY kilpaile samoista jäsenistä vaan tehdään yhteistyötä.
Syyskokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. MTK-Keski-Suomi ry:n johtokuntaan seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi valittiin uusiksi jäseniksi Tuomas Pietiläinen Hankasalmelta ja Antti
Tuukkanen Kyyjärveltä. Liiton puheenjohtajapaikan lisäksi valtuuskuntaan valittiin KeskiSuomen edustajiksi Tommi Lunttila Äänekoskelta ja Martti Mäkelä Pihtiputaan Muurasjärveltä.

Liiton johtokunnan ja työvaliokunnan kokoukset 2014
8.1.2014

3.3.2014

Johtokunnan järjestäytyminen, valiokuntien ja työryhmien jäsenten valinnat
Keski-suomen maataloustuottajain säätiön hallituksen edustajat
Selvitys viljakaupan vienninedistämisestä
Pohjoisen keski-suomen eläinlääkäripalveluiden tilanne
Maaseutunuorten valiokunnan jäsenten valinta
Alueellisen riistaneuvoston jäsenten valinta
Toimintakertomus, tilinpäätös vuodelta 2013
Järjestöuudistuksen tilannekatsaus
Johtokunnan jäsenten sektorivastaavuudet

1.4.2014

Keski-Suomen strategialuonnoksen esittely
Alueellisen riistaneuvoston jäsenten nimeäminen
Henkilöstöasiat; Toiminnanjohtajan vakanssin täyttäminen, toimistosihteerin lomautus
Sektorivastaavien katsaukset
MTK:n valtuuskunnan kokousasiat

11.6.2014

Yhteiskokous maaseutunuorten valiokunnan kanssa
Maaseutunuorten teemavuoden päätapahtuma Keski-Suomessa ja yhdistyskisa
Liiton henkilöstöasiat, haastateltavien valinta
Talouskatsaus, liitto ja Täky-hanke
MO -liiton toimitilojen ostotarjous
Valtiollisten kunniamerkkien hakeminen

24.6.2014

MTK Keski-Suomen toiminnanjohtajan valitseminen
Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

6.8.2014

Keski-Suomen maakunnallinen kehittämisohjelma
Järjestöuudistuksen tilannekatsaus
Liiton hanketoiminta seuraavalla ohjelmakaudella
Tarkka –hankkeen tilannekatsaus

2.10.2014

Yhteisten kriteerien hyväksyminen MTK:n ja alueellisten valiokuntien tehtäviin
valittaville
Liiton taloustilanne
Aloite tuottajien lihavaliokunnan perustaminen
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10.11.2014

Mavi:n Maksatusaikataulut ja tilojen taloudellinen tilanne
Toimintasuunnitelman vuodelle 2015
Syyskokousasiat ja lähetekeskustelu valtuuskuntaan
Metsävaliokunnan ohjesäännön käsittely
Keski- ja Itä-Suomen tuottajaliittojen maitotieraha-aloite

Työvaliokunta
21.3.2014
Henkilöstöasiat, toiminnanjohtajan vakanssi
Yhtiökokouksen tiedote remonteista
Talouskatsaus
Puheenjohtajakokouksen terveiset
10.6.2014

Mo -liiton toimistotilaosakkeiden hankinta -keskustelu
Kespa oy:n lopettamiskeskustelu
Täky-hankkeen hyväksymättömien hankekulujen alaskirjaus
Sijoitusasunnon vuokrakorotusesitys
Liiton toiminnanjohtajan vakanssin täyttäminen, esitys johtokunnalle

Kokousläsnäolo 2014
Hankamäki Kalle
Hautsalo Ari
Heinonen Tiina
Jalkanen Juhana
Kainu Hannu
Kauppinen Jukka
Lahti Tero
Mäkelä Simo
Pakkanen Jarkko
Lunttila Tommi

8.1.

3.3.

1.4.

11.6.

24.6.

6.8.

2.10.

10.11.

Yhteensä

x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8/8
8/8
7/8
7/8
7/8
8/8
6/8
7/8
7/8
3/8

Taulukko 1: Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten osallistuminen johtokunnan kokouksiin

MTK Keski-Suomi lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita 2014
8.1.
21.1.
25.2.
3.3.
14.3.
1.4.
29.4.
9.5.
14.5.

Tiedote liiton johtokunnan järjestäytymisestä, puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kauppinen Hankasalmelta ja varapuheenjohtajaksi Kalle Hankamäki Jämsästä
Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen lausunto Manner-Suomen maaseutuohjelmasta
Itä-Suomen lihavaliokunnan tiedote lihantuotannon kannattavuuden parantamiseksi
Itä-Suomen lihavaliokunnan lausunto Manner-Suomen maaseutuohjelmasta
Itä-Suomen maitovaliokunnan tiedotteet maitokiintiöjärjestelmästä ja kiintiövaatimuksista
Itä-Suomen luomuvaliokunnan tiedote luomutuotantoehdoista
Itä-Suomen MTK-liittojen vaatimus tukihaun aikataulun siirtämiseksi
Itä-Suomen sosiaalivaliokunnan tiedote viljelijöiden hallinnollisen taakan vähentämiseksi
Itä-Suomen lihavaliokunnan tiedote tukijärjestelmien muutoksista ja nitraattiasetuksesta
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19.5.
13.6.
17.6.
26.6.
29.7.
8.8.
5.9.
17.10.
30.10.
10.11.
10.11.
24.11.
10.12.

Itä-Suomen MTK-liittojen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
Tuottajaliiton johtokunnan kannanotto toimivien tietoliikenneyhteyksien puolesta
Itä-Suomen verovaliokunnan tiedote maaseudun vihreiden elinkeinojen edistämisestä
Itä-Suomen maitovaliokunnan tiedotteet eläinsuojelulain uudistamisesta ja maitokiintiöjärjestelmästä
Tuottajaliiton julkinen vetoomus Jyväskylän Neste-rallin yleisölle peltoalueiden roskaamisen välttämiseksi
Itä-Suomen sosiaalivaliokunnan tiedote maatalousyrittäjän lomaoikeudesta
Lausunto Kyyjärven pienvesistöjen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Itä-Suomen viljavaliokunnan esitys MTK:lle vilja-alan roolista ja markkinaseurannan
kehittämisestä
Itä-Suomen maitovaliokunnan tiedote: Maidontuotannon tulevaisuus turvattava
Itä-Suomen maitovaliokunnan tiedotteet Venäjän pakotekiistasta, lomituksen kehittämistyöryhmästä, pohjoisesta tuesta ja eläinsuojelulaista
Esitys MTK:n valtuuskunnalle lihavaliokunnan kokoonpanon muuttamiseksi
Itä-Suomen luomuvaliokunnan tiedote luonnonmukaisen tuotannon ehdoista ja orgaanisen seleenin käytöstä
MTK-liittojen yhteinen esitys yhdessä maakuntaliittojen kanssa alemman asteisen
tieverkon rahoituksen turvaamiseksi

Valtiollisia kunniamerkkejä vastaanottamassa aiemmin mm. tuottajaliiton puheenjohtajana toimineet Paula
Pusa ja Tapani Lahti. Merkkejä luovuttamassa Keski- ja Itä-Suomen tuottajayhdistysten yhteisillä luottamushenkilöpäivillä Laukaassa valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila
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Sektorikohtainen edunvalvonta sekä valiokuntien toiminta ja asiat
Maaseutunuoret
Vuosi 2014 oli Maaseutunuorten teemavuosi, intohimon vuosi.
Intohimo teemavuodessa kuvastaa sitä tapaa, jolla nuoret suhtautuvat työhönsä ja järjestöön - suurella sydämellä.
Keski-Suomen maaseutunuorten valiokunta kokoontui yhteensä kolme kertaa, joista yksi oli yhteinen Itä-Suomen tuottajaliittojen nuortenvaliokuntien kanssa. Yksi kokouksista pidettiin
yhdessä MTK Keski-Suomen johtokunnan kanssa. 3.2.2014 klo
11:30-13.3013, To 3.4.2014 klo 9:30, To 24.9. 2014 klo 9:30
Kokouksien painopiste oli teemavuoden maakunnallisessa toiminnassa ja osallistujien aktivoinnissa. Teemavuoden aloitustilaisuus oli 24.-25.1. Vuokatissa, jossa keskisuomalaisia osallistujia oli 10. Maaseutunuorten kevätparlamentissa oli kaksi osallistujaa ja 10.-12.4. Maatalouden ympäristöteknologiaseminaarissa Venäjällä oli kolme keskisuomalaisosallistujaa. InToOkra –retki toteutettiin yhdessä Itä-Suomen alueen kanssa. Iltatapahtumassa oli n. 400
osallistujaa, heistä muutama meidän maakunnasta. Tammikuun lopussa kokoonnuttiin Jamk
–opiskelijakunta Tarmon kanssa yhteistyöteemalla, mutta se jäi vielä suunnitteluasteelle.
Teemavuoteen viritettiin yhdistyskilpailua, nuorten jäsenten ja oppilaitosyhteistyön ideoinnilla. Intohimonvuoden päätapahtuma oli marraskuun lopulla Peurungan Ysäri –bileet, jossa oli
osallistujia liki 60 keskisuomalaista maaseutunuorta. Intohimon vuoden Kesäkissa – kampanja
päättyi traktorin syntyseudulle Keski-Suomeen, jossa se oli Kone Agria näyttelyn vetonauloja.
Keskisuomalainen Intohimon vuoden lähettiläs oli Tomi Ahonen Uuraisilta. Vuoden viimeinen
tapahtuma on pitkä perinne. Kertomusvuonna paloivat Maaseutunuorten joulutulet 10 yhdistyksessä, toivottamassa Jouluun matkustaville hyvää matkaa.
Intohimon vuoden valtakunnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi MTK:n Maaseutunuorten valiokunta. Maaseutunuorten teemavuosi toteutettiin nuorilta nuorille –
ideologialla. Työ Maaseutunuorten parissa ja heidän nostaminen vahvasti osaksi järjestön
toimintaan ei ole vain yhteen vuoteen rajoittuva hanke.
Maaseutunuorten valiokunta tunnisti toiminnan kannalta keskeisiksi kehityskohteiksi Maaseutunuorten toiminnan avoimuuden, näkyvyyden, tiedotuksen ja koulutuksen. Maaseutunuoret haluavat olla helposti lähestyttävä osa järjestöä, nuorten tekeväisten ihmisten yhteisö, johon on mahtavaa kuulua. Näin osaksi Intohimon vuoden teemoja muodostui myös ilon
kautta vaikuttaminen ja ammattiylpeyden rakentaminen.
Maaseutunuorten näkyvyys, avoimuus ja tiedotus
Intohimon vuoteen kuului kolme näkyvyyshanketta: maakunnat kiertänyt ja lukemattomissa
selfieissä esiintynyt Valtran kanssa yhteistyössä toteutettu Kesäkissakiertue, Aito on kaunista
kalenteritempaus ja Maaseutunuorten omien kotisivujen avaaminen. Kesäkissakiertue ja Aito
on Kaunista -nakukalenteri toivat Maaseutunuorille myönteistä medianäkyvyyttä myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Maaseutunuorten kotisivujen kautta löytyi paikka kerätä yhteen ja
näkyville koko valtakunnan toiminta. Maaseutunuoret.fi- sivusto jatkaa Intohimon vuoden
jälkeen. Samoin jatkuu Intohimon vuonna herännyt Maaseutunuoret Facebook -ryhmä.
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Maaseutunuorten koulutus
Intohimon vuonna järjestettiin kolme nuorille suunnattua koulutustilaisuutta: Intohimon
vuoden lähettiläiden aloituskoulutus ja AMK- konferenssit osa kansainvälisinä tapahtumina.
Lisäksi Intohimon vuoden valtakunnallisiin tilaisuuksiin rakennettiin sisään koulutuksellisia
osuuksia. Vapaaehtoisvoimin liikkui maassamme Kesäkissakiertue, johon pelkästään kuskeina
osallistui 68 maaseutunuorta. Kesäkissan ympärillä järjestettiin yli 70 tapahtumaa.
Yhteistyön voima ja MTK:n muskelit tulivat todella esiin Aito on Kaunista- kalenterikampanjan
yhteydessä. Yhdessä kalenteria markkinoiden ja myyden keräsimme 20460€ lahjoitettavaksi
Syömishäiriöliitto SYLI ry:lle.
Sosiaali- ja veropolitiikka - Itä-Suomen MTK-liittojen sosiaalivaliokunta 2014
Viljelijän hallinnollisen taakan keventäminen
Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen sosiaalivaliokunta pitää välttämättömänä hallinnollisen
taakan viljelijöille aiheuttaman kuormituksen keventämistä. Maatalouden harjoittamiseen
liittyvien säädösten ja velvoitteiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja niiden noudattamista valvotaan tarkasti. Pieni ja täysin tahaton virhe ehtojen noudattamisessa voi viedä merkittävän
osan viljelijän tuloista tukileikkauksina ja pahimmassa tapauksessa vielä usealta vuodelta.
Tukiehdoissa ei tunneta inhimillistä virhettä eikä unohdusta. Viljelijät väsyvät ja ovat peloissaan toimeentulostaan.. Valvonnoissa havaittujen rikkeiden seuraamuksia on kohtuullistettava ja ennen sanktiointia on oltava mahdollisuus virheen korjaamiseen.
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Viljelijöiden työterveyden tukitoimien edistäminen
Maatalouslomitus on keskeinen karjatilallisen jaksamiseen vaikuttava tekijä. Karjataloustyö
sitoo kokonaisvaltaisesti, ja siitä on oltava mahdollisuus täysiaikaiseen irrottautumiseen lomituksen avulla. Lomitusjärjestelmiä kehittämällä ja hallintoa tarkastelemalla kustannukset on
voitava pitää kurissa siirtämättä niitä nykyistä enemmän yrittäjille.
Työterveyshuoltoon kuuluvien viljelijöiden lukumäärä on edelleen hyvin alhainen. Työterveyshuollon houkuttavuutta ja sen sisältöä sekä kuntoutukseen pääsyä on kehitettävä. Erityisesti tulevan sote -uudistuksen yhteydessä on huolehdittava siitä, että toiminnan muutoksista tiedotetaan ajoissa ja riittävästi. Myös palvelun tarjoajan mahdollisesti vaihtuessa, asiakkaan ja työterveyshuollon välisen sopimuksen ja palvelun on jatkuttava katkeamatta.
Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys tulee olla kunnossa, eikä
sitä pidä kilpailutuksella vaarantaa. Etenkin palveluun sisältyvässä työoloselvityksen tilakäynnillä mukana olevat asiantuntijat ovat monin paikoin puuttuneet tai vaihtuneet liian usein,
jolloin asiantuntemus maatilan työolosuhteista ja toiminnasta voi jäädä liian vähäiseksi. Työterveyshuollon yhteistoimintaryhmien aktiivinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää jatkuvuuden ja riittävän tiedottamisen turvaamiseksi. Nykyisenlainen, eri osapuolten yhteistyömalli
on hyvä toimintatapa ja toimii hyvin jatkossakin.
Lomitusjärjestelmää ei saa heikentää
Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen sosiaalivaliokunta (8.8.) yhtyy MTK:n hyvinvointivaliokunnan kantaan torjua EU:n komission suuntaviivat rajata maatalousyrittäjien lomaoikeutta valtiontukisäännösten perusteella ja siirtää maatalouden sosiaalipolitiikkaa osaksi EU:n maatalouspolitiikkaa.
Maatalousyrittäjän työ on monella tapaa erittäin kuormittavaa sekä tapaturma-altista. Lomituksen rajaaminen kolmeen kuukauteen olisi katastrofi monelle sairauden tai tapaturman
kohteeksi joutuneelle viljelijäperheelle. Sijaisavun rajaaminen raskauden, synnytyksen ja
isyysloman johdosta muutamaan kuukauteen loukkaisi syvästi kansalaisten tasavertaista kohtelua sosiaalipolitiikassa. Komission suunnittelemat rajoitukset vähentäisivät merkittävästi
myös lomittajien työpaikkoja ja vaikuttaisivat etenkin Keski- ja Itä-Suomen karjavaltaisella
alueella maaseudun elinvoimaisuuteen.
Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen sosiaalivaliokunta käsitteli 30.6.2014 kokouksessaan lomituksen ongelmia ja kehittämiskohteita ja vei ne MTK:n hyvinvointivaliokunnalle tiedoksi sekä
toimenpiteitä varten. Valiokunta kokosi kirjallista palautetta sähköpostikyselynä ajalla 3.6.16.6.2014 alueen tuottajaliittojen kautta ja se saatettiin tiedoksi myös kaikkiin liittoihin. Valiokunta toteaa, että valtion lomitusta koskeviin säästötavoitteisiin on pystytty vastaamaan ja
lisää säästöjä haettaessa palveluja heikentämällä ei tule säästää. Yrittäjäkunta on joutunut
säästöjen kohteeksi mm. vuosilomien pitämisen yhtaikaisuusvelvoitteen muututtua 16 päivästä 20 päivään, kun velvoitteen piiriin on otettu enemmän tiloja ja yrittäjiä perusteena uusi
eläinyksikön raja tai lomituspäivän kesto enintään 9 tuntia.
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Valiokunta esitti kehittämiskohteita:












Palvelusuunnitelmiin tulisi kirjata useampi lomittaja, jotta varmistettaisiin tilan
töihin perehtynyt lomittaja.
Tilan työtuntilaskelmiin tulee sisällyttää myös päivittäistä työtä harvemmin tehtävät työt, jotka tulevat vastaan muun muassa sijaisapulomituksissa.
Työajan mitoittamiseen tarvitaan selkokieliset ohjeet ja mitä töitä vuosilomaan ja
sijaisapuun sisältyy ja mitä ei. Kellotuksen puolueettomuus ja sen tekijöiden ammattitaito tulisi varmentaa ja dokumentoida. Kellotustilaisuuteen tulisi hallinnon
osallistua ja sallia lomituksen yhteistoimintaryhmän maatalousyrittäjäjäsenten
osallistuminen.
Lomituspalvelun kehittämiseksi lomitusrenkaiden perustamista ja toimintaa tulisi
edistää. Lomitusrenkaissa vuosilomaan oikeutetut suunnittelevat yhdessä lomittajan ja lomatoimen kanssa lomitusajan työt.
Lomitusrengasta toimivampana halutaan edistää laajempaa lomitusrenkaiden ja
lomittajien yhteistyötä. Kun 3-4 lomittajaa olisi perehdytetty saman tilan töihin,
niin tarvittaessa joku näistä olisi lomittamassa ja samassa ringissä olisi useampi tila. Valtakunnan tasolla on esiintynyt sana ”lomitustiimi” tässä yhteydessä.
Työnjohdon ammattitaidon kohottamiseksi koulutusta ja tutkintotavoitteellisuutta
sekä täsmäkoulutuksia tulee lisätä.
Lomittajien ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on osaamiseen kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Kaikissa paikallisyksiköissä on järjestettävä
säännöllisesti koulutusta vastaamaan yrittäjien ammattitaitoa.
Lomatoimen ja MELA:n tiedotusta tulee lisätä asiakkaille ja heidän etujärjestöilleen. Lomahallinnon työohjeet tulisi avata myös lomitettaville - mitään salaisia ohjeita ei saa olla.

Lomituspalvelu kehittyy palautteen avulla ja palautteen säännöllinen, lomitusyksikkökohtainen keruu tulisi varmistaa toimeksiantaja Melan taholta. Palautteen antoon tulisi olla mahdollisuus sähköisesti välittömästi lomituspalvelun päättymisen jälkeen.
Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen sosiaalivaliokunta korostaa, että maatalouslomitus tukee
yrittäjien työhyvinvointia ja työssäjaksamista ja sen hallinnollinen paikka on edelleen STM,
sosiaali- ja terveysministeriö.
Vero - Itä-Suomen MTK-liittojen verovaliokunta 2014
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Juha Paajanen, varapuheenjohtajana Eero Heinonen ja
sihteerinä Jari Kauhanen. Valiokunta kokoontui kaksi kertaa.
Valiokunnan ensimmäinen kokous pidettiin 30.4. Juvalla. Valiokunta antoi julkisuuteen ja
kansanedustajille tiedotteen maa- ja metsätilojen yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävien
veroratkaisujen aikaansaamisesta. Valiokunnan näkemyksiä vietiin myös keskusliiton verovaliokunnalle.
Valiokunnan toinen kokous pidettiin 21.10 Varkaudessa. Timo Sipilä MTK piti kokoukselle
etäyhteydellä ajankohtaiskatsauksen ajankohtaisiin verokysymyksistä. Valiokunta päätti tiedottaa ja vaikuttaa osuuskuntien verouudistuksesta, pääomatulojen kiristymisen kohtuuttoVUOSIKERTOMUS 2014
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muudesta ja maatilojen varausjärjestelmien kehittämisestä. Valiokunta esitti lisäksi, että MTK
vaikuttaa kaikilla portailla tulevan hallitusohjelman veroratkaisuihin ja että veroasiat otetaan
esille MTK:n sisäisessä ja poliittisessa vaikuttamisessa. Eduskuntavaalien teemoissa tuodaan
esille pääomaverotuksen kiristymisen vaikutukset, energiaverotukseen liittyvät asiat, kiinteistöverotus ja perintö- ja lahjaverohuojennuksen saaminen metsätiloille. Verotuksen kehittämisen työkaluina olisi pääomatulojen laskenta nettovarallisuuden perusteella portaattomasti
0-20 % välillä ja tasausvaruksen kehittäminen Asiasta päätettiin tehdä oma tiedote lähempänä eduskuntavaalikampanjoiden käynnistymistä ja verotuksen kehittämisestä pidettiin yhteyttä myös verohallintoon.
Liha- Itä-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta 2014
Lihavaliokunnan puheenjohtajana toimi Jukka Kauppinen ja sihteerinä Jari Kauhanen. Valiokunta kokoontui kolme kertaa, valiokunnan toimesta järjestettiin liha-alan foorumi Jyväskylässä. Valiokunta teki esityksiä, aloitteita ja julkaisi tiedotteita ajankohtaista asioista.
Valiokunnan ensimmäisen kokous pidettiin 24.2. Rantasalmella JärviSydämessä. Kokouksessa
maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä kertoi valiokunnalle maa- ja metsätalousvaliokunnan terveiset maatalouspolitiikan ajankohtaista asioista. Kokouksen yhteydessä käytiin tilavierailulla Antti Lukkarisen nautatilalla. Mukana oli myös Ilkka Pohjamo
MTK:sta.
Valiokunta esitti, että lähiruuan tuottamista haittaavaa byrokratiaa tulee karsia edelleen.
Lähilihaketju tarvitsee tuottajia ja kuluttajia lähellä olevia teurastus- ja leikkaamopalveluja.
Näiden palvelujen synnyttämiseen tarvitaan myös taloudellista tukea investointeihin. Lihan
alkuperämerkinnät on saatava selvästi esiin kaikkiin lihaa sisältäviin elintarvikkeisiin. Alkuperämerkinnät pitää olla esillä myös ravintoloiden ja suurkeittiöiden käyttämässä lihassa ja lihavalmisteissa.
Tuottajien ja teurastamojen väliset tuotantosopimukset vaativat korjausta. Sopimukset ovat
teurastamojen lähtökodista rakennettu, sopimuksista irtautuminen on hankalaa ja taloudellisesti monesti mahdotonta. Lihavaliokunta esitti, että MTK ja teurastamot aloittavat välittömästi neuvottelut tuotantosopimusten yleisistä pelisäännöistä ja siitä miten tuottajienoikeusturvaa ja asemaa sopimuksissa voidaan parantaa.
Tuet tulee kohdentaa aiempaa tarkemmin. Suomen on otettava käyttöön aktiivitilan määritelmä. Tukia ei tule maksaa, jos tilan toiminta perustuu pelkästään maataloustukien nostamiseen ja myyntitoimintaa ei ole. Ikärajojen poistuessa on tuen saamisen ehtoihin kirjattava,
että tukea ei makseta vanhuuseläkkeellä oleville. Lihavaliokunta vaati, että tukikelpoisuus
pitää antaa 2004 jälkeen raivatuille ja viljellyille pelloille niin tilatukioikeuksien, kuin luonnonhaittakorvauksen ja ympäristökorvauksen osalta. Lisäksi valiokunta vaati, että Suomessa
ei tule ottaa käyttöön tukiporrastusta luonnonhaittakorvauksessa. Ympäristökorvauksessa on
huomioitava kotieläintilojen kovemmat velvoitteet ja lannanlevityksen vaatimukset.
Eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoissa on huomioitava paremmin käytännön asiat, jotka
todellisuudessa parantavat tuotantoeläinten hyvinvointia ja ovat myös toteuttamiskelpoisia.
Hyvinvointikorvauksen lopullisissa ehdoissa tulee ottaa huomioon tuottajien esittämät muu19
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tokset eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Alle 6kk:n ikäiset naudat ja alle vuoden ikäiset
lampaat on huomioitava tukien eläinyksiköiden ja eläintiheyden laskennassa.
Valiokunta päätti antaa esitettävistä toimenpiteistä tiedotteen julkisuuteen ja kansanedustajille sekä MTK johtokunnalle. Maaseutuohjelmaan annettiin vielä oma erillinen lausunto
muutettavista asioista.
Toinen kokous pidettiin 29.4. Varkaudessa. Valiokunta esitti kokouksessa maataloustukien
hakuajalle jatkoaikaa sähköisen haun teknisten ongelmien johdosta. Valiokunta päätti asettaa työryhmän valmistelemaan liha-alan foorumin järjestelyjä. Valiokunta teki tiedotteen
aktiivitilan määritelmästä. Tiedote laitettiin MTK:lle , kansanedustajille ja tiedotusvälineille.
Kolmas kokous pidettiin 29.9 Varkaudessa. Kokous otti kantaa liha-alan kannattavuuskriisiin
vaikuttamiseen. Valiokunta toi keskustelussa esille, että liha-alan kannattavuuskriisi on jatkunut jo seitsemän vuotta. Kannattavuuskriisin hoitamisessa toimenpiteinä on oltava tukien
kohdentaminen aktiivituotannolle, tukileikkausten peruminen ja kustannusten alentaminen.
Tukiuudistuksen vaikutuksesta tarvitaan tilatason laskelmat. Tilojen maksuvalmiuden turvaaminen on tärkeää. Keskustelua pankkien kanssa on käytävä elinkeinon tilanteesta ja saada
rakennettua luottamusta rahoittajiin päin. Vaikuttamista tehdään MTK:n sisällä, teurastamoihin päin ja poliittisiin vaikuttajiin. Valiokunta piti tärkeänä että kilpailulain uudistukset
viedään eteenpäin ja alkuperän merkintäpakko tulee jalosteisiin ja ravintolaruokiin. Valiokunta on antoi tiedotteen liha-alan kannattavuuskriisin hoitamisesta.
Valiokunta esitti myös MTK:n liha-alan edunvalvonnan kehittämistoimintaa. Lihantuottajilta
oli tullut jo pitkään palautetta, siitä että liha-alan edunvalvontaa pitää MTK:ssa uudistaa. Valiokunta antoi uudistuksen valmistelun ja eteenpäin viemisen Itä-Suomen MTK liittoryhmän
hoidettavaksi.
Maito - Itä-Suomen maitovaliokunta 2014
Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen maitovaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolme
kertaa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi maanviljelijä Mikko Heikkinen MTK-PohjoisSavosta ja sihteerinä Vesa Kallio MTK-Etelä-Savosta.
Maidontuotannon tulevaisuus turvattava (valiokunta 30.10.)
Maataloudella ja sen osana maidontuotannolla on erittäin suuri merkitys koko suomalaisen
yhteiskunnan kannalta. Kotimainen ruoka pitää yllä kotimaista työllisyyttä ja positiivista vaihtotasetta, minkä lisäksi huoltovarmuuden kannalta kotimainen maataloustuotanto on keskeisessä roolissa. Valtakunnallisesti maidosta saatava markkinahintainen myyntitulo on noin
miljardi euroa vuodessa (ei sisällä arvonlisäveroa), mikä muodostaa reilut 40 % koko maatalouden myyntituloista. Myös Suomen kansantalouden näkökulmasta maataloudessa liikkuvat
rahavirrat ovat merkittäviä, kun maataloustuotteiden myynnistä saatavia tuloja käytetään
tuotantopanosten ja –tarvikkeiden sekä erilaisten palvelujen hankintaan. Aluetaloudessa
maatalouden merkitys kasvaa sitä suuremmaksi mitä kauemmaksi kasvukeskuksista siirrytään.
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Itä-Suomessa maidontuotannon merkitys on suhteessa vielä suurempi. Vuonna 2013 EteläSavossa maidon osuus maatalouden myyntituloista oli 60 % (52 milj. €), Keski-Suomessa 65 %
(49 milj. €), Pohjois-Karjalassa 68 % (63 milj. €) ja Pohjois-Savossa 68 % (147 milj. €).
EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden ja Venäjän määräämän elintarvikkeiden tuontikiellon
seurauksena, maidon tuottajahintaa on laskenut neljä senttiä litralta. Lisäksi, kun huomioidaan mahdollinen osuuskuntien jälkitilin poistuminen, on näkyvissä yhteensä kuuden sentin
lasku maidon tuottajahintaan. Se tarkoittaa noin 14 % pudotusta maidon myyntituloon.
Kaikkia suomalaisia maatiloja tulee kohtaamaan vuonna 2015 merkittävät tukijärjestelmien
muutokset. Tämä tarkoittaa sekä tukileikkauksia että tukiehtojen muutoksia viljelijöiden kannalta epäedulliseen suuntaan. Maitokiintiöjärjestelmän lakkauttaminen tulee lisäämään maidontuotantoa EU:n alueella, mikä kiristää kilpailua maitotuotteiden markkinoilla. Suomessa
maidontuotannon lisääntyminen uhkaa pohjoisen tuen maksatuksia.
Itä-Suomen maitovaliokunta pitää välttämättömänä, että niin hallinto kuin koko elintarvikeketju ottavat vakavasti maidontuotannon ja koko maatalouselinkeinon kohtaamat ongelmat.
Hyvässä nosteessa oleva kotimainen ruoka, elintarvikeketjun läpinäkyvyys, laatu ja monet
muut positiiviset asiat eivät toteudu, mikäli ruoan raaka-aineen tuotannosta ei huolehdita.
Siihen tarvitaan toimia päättäjiltä niin politiikassa, hallinnossa kuin koko elintarvikeketjussa.
Itä-Suomen maitovaliokunta vaatii, että kaikki kansallisiin maatalouden tukiin esitetyt ja jo
päätetyt leikkaukset perutaan ja Venäjän pakotteista maatiloille aiheutuvat menetykset
kompensoidaan täysimääräisesti. Maaseutuviraston tulee myös perua kaikki sen tekemät
päätökset vuoden 2015 tukien maksatusten siirtämisestä.
Maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamisesta aiheutuvat ongelmat tulee korjata
Itä-Suomen maitovaliokunta (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) käsitteli kokouksissaan (14.3. ja 26.6.) maidontuotannon kehittymistä ja maitokiintiöiden lakkauttamiseen liittyviä ongelmia.
Itä-Suomen maitovaliokunta pitää välttämättömänä, että maidon pohjoinen tuki maksetaan
jatkossakin litrakohtaisena. Tuen maksaminen litrakohtaisena yhdessä tuotannonohjausjärjestelmien kanssa turvaa näiden rajoitteiden täyttymisen ja sitä kautta tuen jatkumisen. Se,
että maa- ja metsätalousministeriö päätti luopua maidontuotannon ohjausjärjestelmistä pohjoisen tuen alueella, tulee aiheuttamaan suuria uhkia alueen maidontuotannolle. EUkomissio tulee puuttumaan kiintiörajoitteiden ylittymiseen, mikä vaarantaa pohjoisen tuen
maksamisen nykyisellä tasolla. Tuotannon vapauttaminen ei ole maidontuotannon etu ja
vaarantaa koko pohjoisen tuen perusteet.
Itä-Suomen maitovaliokunta pitää välttämättömänä, että Suomessa valmistellaan maidon
tuotannonohjausjärjestelmä vuoden 2016 alkuun mennessä. Tämä järjestelmä tulee olla hallinnon ylläpitämä ja se tulee valmistella yhteistyössä MTK:n ja maitokentän kanssa.
Maitokiintiöjärjestelmän päättyminen tarkoittaa niiden markkinoiden häviämistä ja maitotiloilta katoaa satoja miljoonia euroja nettovarallisuutta. Tällä on erittäin suuri merkitys mm.
investointien rahoituksessa. Itä-Suomen maitovaliokunta edellyttää, että kiintiöiden arvon
lakkaaminen tulee kompensoida maitotiloille. Tässä voidaan käyttää esim. verotuksellisia
keinoja, kuten eläinpääoman huomioiminen nettovarallisuutta määritettäessä.
21
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Valiokunta käsitteli maitokiintiövaatimusta investointien yhteydessä. Itä-Suomen maitovaliokunta esittää, että maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa Maaseutuvirastoa sitovasti niin,
että maitokiintiövaatimuksesta luovutaan.
Navettatyyppi ei ratkaise eläinten hyvinvointia (valiokunnan kanta 26.6. ja 30.10.)
Valmistelussa oleva eläinsuojelulaki on nostanut keskusteluun parsinavetoiden aseman maidontuotannossa. Eläinsuojelullisiin syihin vedoten on esitetty, että maidontuotanto parsinavetoissa tulisi kieltää. Itä-Suomen maitovaliokunnan mukaan eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä ei ole tuotu esille sellaisia uusia perusteita, jotka puoltaisivat parsinavetoiden
kieltotarvetta.
Valtaosa suomalaisesta maidosta tuotetaan edelleen ja vielä pitkään parsinavetoissa. Uusista
navetoista lähes kaikki tehdään pihattoratkaisuina, mutta olemassa olevan rakennuskannan
kehittäminen perustuu edelleen suurelta osin parsinavetoiden peruskorjauksiin. Parsinavetan
peruskorjaaminen on sekä tuotannollisesti että taloudellisesti monelle tilalle järkevin vaihtoehto tilan kehittämiselle. Parsinavetta antaa myös mahdollisuuden taloudellisesti järkeviin
pienempien tuotantoyksiköiden kehittämiseen, joissa maidontuotantoa voidaan jatkaa.
Itä-Suomen maitovaliokunnan mielestä eläinten hyvinvointia ei paranneta jakamalla navetat
hyviin ja huonoihin lainsäädännön kautta. Eläimiä voidaan hoitaa hyvin sekä pihatoissa että
parsinavetoissa.
Eläinten hyvinvointia eivät takaa navettatyyppi eikä normiohjaus lainsäädännöllä. Eläinten
hyvinvoinnin perusta on kannattava tuotanto sekä tuotantoon kannustava toimintaympäristö. Kun yrittäjille on annettaan mahdollisuus panostaa kannattavaan tuotantoon ja järkevän
tasoiseen lainsäädäntöön, tulee myös eläinten hyvinvointi huomioiduksi.
Lomituksen kehittämisessä kuultava asiakasta
Itä-Suomen maitovaliokunta (30.10.) pitää hyvänä ratkaisuna, että sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt olla heikentämättä maatalousyrittäjien lomituspalveluita uusilla säästötoimilla. Itä-Suomen maitovaliokunta pitää välttämättömänä, että lomituspalveluja koskevien
lakien uudistaminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Lakien tärkein tavoite on turvata toimivat
lomitus- ja sijaisapupalvelut maatalousyrittäjille. Tämä tarkoittaa, ettei nykyistä lomitusjärjestelmää heikennetä millään muotoa ja nykyisessä lainsäädännössä olevat ongelmat ja epäkohdat korjataan. Lakien valmistelussa asiakkaan kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. ItäSuomen maitovaliokunta esittää, että sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan lomituksen
kehittämistä valmistelevaan työryhmään nimetään asiakkaiden edustaja, lomituspalveluja
käyttävä maatalousyrittäjä. Nimeäminen tulee tapahtua MTK:n kautta tehtävällä nimeämispyynnöllä.
Maidon pohjoista tukea ei ole varaa vaarantaa ja kaikki viljelijätuet on maksettava ajallaan
Itä-Suomen maitovaliokunta (30.10.) pitää välttämättömänä, että maidon pohjoinen tuki
maksetaan jatkossakin litrakohtaisena. Maidon tuotantotuen lisäksi myös muut maatalouden
tuet vaikuttavat merkittävästi tuotannon kannattavuuteen. Maaseutuviraston tekemä yksipuolinen päätös siirtää valtaosa vuoden 2015 tuista maksettavaksi vuoden 2016 puolella on
kestämätön. Toteutuessaan tukien maksatusten siirtyminen aiheuttaa tilatasolla kassakriisin,
minkä lisäksi niin tuotantopanosten hankinta kuin lainojen lyhennykset vaikeutuvat. MaksaVUOSIKERTOMUS 2014
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tusten siirrolla on myös suuri merkitys kuntatalouteen, kun arviolta 100 miljoonaa euroa
maataloudesta kertyviä verotuloja jää saamatta vuodelta 2015.
Itä-Suomen maitovaliokunta ei hyväksy viljelijöistä riippumattomista syistä tapahtuvaa tukien
maksujen viivästymistä. Hallinnon omat ongelmat eivät ole millään muotoa peruste siirtää
maksatuksia. Mikäli kyse on hallinnon resurssien vähäisyydestä, tulee resursseja lisätä. Mikäli
kyse on hallinnon haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä hoitaa asia, tulee siihen puuttua ongelmien poistamiseksi välittömästi.
Vilja - Itä-Suomen viljavaliokunta 2014
MTK-Etelä-Savon, -Keski-Suomen, -Pohjois-Karjalan ja -Pohjois-Savon yhteinen viljakasvivaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhteen kokoukseen Jyväskylässä Koneagrianäyttelyn yhteydessä. Kokouksessa käsiteltiin viljasektorin vaikeaa markkinatilannetta ja
maatalouspolitiikan ajankohtaisia asioita. Valiokunnan puheenjohtajana toimi maanviljelijä
Yrjö Ehrnrooth MTK-Etelä-Savosta ja sihteerinä Pertti Ruuska MTK-Keski-Suomesta
Valiokunta teki kokouksessa keskusliiton johtokunnalle kannanoton liittyen MTK:n valmistautumiseen tulevan kevään eduskuntavaaleihin. Kannanotossa oli myös vaatimus MTK-jäsenille
tarjottavan markkinainformaation seurannan ja analysoinnin kehittämisestä. Tämä koskee
sekä maatalouden tuote- että tuotanto-panosmarkkinoiden seurantaa.
Markkinakatsauksen piti MTK:n vilja-asiamies Schulman. Alkuvuodesta alkanut viljojen hinnanlasku jatkui kesällä. Heinäkuussa viljamarkkinat menivät täysin tukkoon. Puintikauden
sääongelmien vuoksi Suomessa ja Keski-Euroopassa markkinoille tuli ylimääräistä rehuvehnää, mikä painoi viljojen hintatasoa alaspäin. Suomessa noin puolet vuoden vehnäsadosta
arvioitiin menevän rehuviljaksi.
Venäjällä ja Ukrainassa saatiin tavanomaiset sadot sekä määrältään että laadultaan. Vienti
lähti sieltä normaalisti käyntiin, toisaalta Ukrainan poliittinen tilanne loi levottomuutta markkinoille. Maailman viljantuotanto ja kulutus seuraavat läheisesti toisiaan. Varmuusvarastot
ovat pienet, käytännössä varastot ovat viljelijöillä sikäli kuin kulloinkin on.
Tulevaisuudessa viljan laatuun tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. Vehnän kokonaismäärä ei liene ongelma jatkossakaan, mutta laadukasta myllyvehnää ei välttämättä saada
riittävästi. Suomessa saadaan tuotettua vielä laatuviljaa. Valiokunta kiinnitti huomiota siihen
epäkohtaan, että Suomi on jatkuvasti halvimman viljan aluetta, vaikka viljan laatu on usein
parempi kuin muualla Euroopassa.
Hintavaihtelut jatkunevat jyrkkinä maailmanmarkkinoiden mukaan. Myös kotieläintuotanto
joutuu aiempaa enemmän sopeutumaan markkinavaihteluihin. Suomessa olisi nyt tärkeää
kehittää tosissaan kasvinviljely- ja kotieläintilojen välistä viljakauppaa. Siten haettaisiin kustannussäästöjä, lisää ennustettavuutta viljamarkkinoille, tasaisempaa hintakehitystä ja parempaa kannattavuutta sekä kasvinviljely- että kotieläintiloille.
Valiokunta totesi, että maailmanmarkkinoiden seuraaminen on tärkeää, mutta Keski- ja ItäSuomen viljantuotannossa ja –markkinoilla on syytä paneutua erityisesti lähimarkkinoiden
toimintaan. Täällä ollaan karjatalouden ja pääasiassa rehuviljatuotannon alueella. Tilojen
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välisessä viljakaupassa on vielä paljon kehittämistä ja onnistuneita yhteistyökuvioita pitää
osata monistaa laajemmalle alueelle. Hyvistä käytännöistä löytyy esimerkkejä ja valiokunta
voisi olla aktiivisempi toimija hyvien käytäntöjen levittämisessä. Valiokunnan seuraava kokous päätettiinkin pitää vahvalla karjatalousalueella Kiuruvedellä tutustumalla samalla hyvin
toimiviin tilojen välisen viljakaupan malleihin.
Mavi ilmoitti syksyllä vuoden 2015 tukimaksatusten viivästymisestä aiempaa suuremmalta
osalta seuraavan vuoden puolelle. Tämän nähtiin aiheuttavan tuensaajille suuria maksuvalmiusongelmia ja jarruja maatilojen investointisuunnitelmiin. Valiokunta näki kuitenkin, että
tilojen kannattaa pyrkiä varmistamaan mahdollisuus laadukkaan sadon tuottamiseen mm.
oikeilla siemenvalinnoilla. EU:n maatalouspolitiikan osalta todettiin edelleen, että vuonna
2015 toimeenpantava tulotukijärjestelmän uudistuminen vaatii paljon tiedottamista ja kouluttamista tulevien kuukausien aikana, jotta viljelijöillä on mahdollisuus omaksua uudet asiat
riittävän ajoissa.
Luonnonmukainen tuotanto - Itä-Suomen luomuvaliokunta 2014
Itä-Suomen MTK - liittojen luomuvaliokunta kokoontui kaksi kertaa 21.3. Kaks’ Ruusua, Varkaus ja 14.11. Koivumäen kartano, Kuopio. Valiokunnan puheenjohtajana toimi maanviljelijä
Markku Hatakka MTK Keski-Suomesta ja sihteerinä Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjalasta.
Ensimmäisen kokouksen aiheena olivat Manner-Suomen maaseutuohjelma ja luonnonmukainen tuotanto sekä ajankohtaiset maatalouspoliittiset asiat. Ilkka Pohjamo MTK:sta alusti
aiheista. Valiokuntaa huolestuttivat miten huomioidaan tukioikeuksien siirrot maanomistajan
ja vuokralaisten välillä ohjelmakauden vaihtuessa, luomun myyntikasvivaatimukset erityisesti
maito- ja lihanautatiloilla sekä miten varmistetaan esimerkiksi luomumaitosopimukset teollisuuden ja tuottajien välillä tilanteessa, jossa luomumaitomarkkinat eivät vedä ylitarjonnan
vuoksi.
Viljelijöiden keski-ikä nousee ja tuensaajien yläikäraja poistuu komission edellyttämällä tavalla. Luonnonhaitta on samanlainen kaikilla viljelijöillä, jonka perusteella tuki pitää maksaa
ikään katsomatta. Ikärajan nosto hidastaa rakennekehitystä sekä sukupolvenvaihdoksia. Valiokunta keskusteli myös uusista tarkastusohjeista ja tarkastajien valtuuksista. Valiokunta
antoi tiedotteen luomutavoitteesta ja ehtojen tiukentamisesta ja luomutarkastuksesta sekä
maataloustukien maksatuksesta ajallaan.
Toisen kokouksen aiheena olivat ajankohtaiset maatalouspoliittiset asiat ja luomutuotannon
kehittäminen osana Manner-Suomen maaseutuohjelmaa. Alustuksen piti Jukka Markkanen
MTK:sta. Valiokunta piti ongelmallisena uuden ohjelman luomutuotantoehtoja ja niiden yhteensovittamista muiden tukien kanssa. Uusilla ehdoilla ei tulla saavuttamaan luomutuotannolle asetettuja tavoitteita mm. peltopinta-aloissa ja kotieläintuotannossa.
Valiokunnan mielestä nyt on ratkaistava luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen tehneiden viljelijöiden tuettomien peltoalojen saaminen tukien piiriin. Sitoumuksen tehneet viljelijät joutuvat viljelemään koko peltoalaa ns. korvauksetta luonnonmukaisentuotannonehtojen
mukaan säilyttääkseen tilansa luomustatuksen. Valiokunta antoi kokouksesta kaksi tiedotetta. Ensimmäinen kosketti tulevan ohjelmakauden luonnonmukaisentuotannon ehtoja koskien
sitoumusten tehneiden tilojen kaikkien peltojen saamista tukien piiriin sekä tiukentuneita
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lannanlevitysehtoja. Toinen tiedote koski orgaanisen seleenin hyväksymistä luomukotieläintuotannossa.
Kuluttajatyö - Itä-Suomen kuluttajatyöryhmä 2014
Liitto ei järjestänyt kertomusvuoden aikana omia kuluttajille suunnattuja tapahtumia tai
tempauksia. Liiton alueen tuottajayhdistykset järjestivät vuoden mittaan yksittäisiä kuluttajatapahtumia. Näihin tapahtumiin toimitettiin oheismateriaalia, oltiin tarvittaessa järjestelyapuna. Liiton toimihenkilöitä oli muutamissa tapahtumissa MTK:n edustajana paikalla, esimerkiksi heinäkuussa Kinnulan maaseutupäivässä ja Joutsan Joutopäivillä ja lokakuussa Viitasaaren lähiruokapäivässä.
Kuluttajasuhteisiin ja lähiruoan menekinedistämiseen liittyviin toimintoihin osallistuttiin
maakunnallisella tasolla myös sidosryhmäkumppanin roolissa. Toukokuussa (24.5.) tuottajaliitto oli mukana järjestämässä pääasiassa Valion organisoimaa lehmien laitumellelasku tapahtumaa, Keuruun Haapamäellä olevalle maitotilalle. Toukokuussa (13.5.) tuottajaliitto
osallistui omalla näyttelyosastollaan myös Jyväskylässä toteutettuun Pyörällä töihin –
tapahtumaan, jossa teemoina olivat mm. lähipalvelut, lähiruoka ja ympäristöllisesti kestävä
toiminta.

Lähiruoka ja –palvelut esillä toukokuussa Jyväskylän Pyörällä töihin –tapahtumassa, heinäkuussa Kinnulapäivillä, Joutsan
joutopäivillä ja lokakuussa Viitasaaren lähipäivässä

Itä-Suomen tuottajaliittojen yhteinen kuluttajatyöryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana
kaksi kertaa (11.3. ja 14.10). Ryhmän puheenjohtajana toimi maanviljelijä Jukka Leikkonen
MTK-Etelä-Savosta ja sihteerinä Maija Kakriainen MTK-Pohjois-Savosta.
Lokakuussa pidetyn kokouksen yhteydessä Keski- ja Itä-Suomen MTK-liittojen yhteinen kuluttajatyöryhmä teki MTK:lle ja edustamilleen tuottajaliitoille aloitteen, että liittojen johtokunnat esittäisivät MTK:n valtuuskunnalle (sääntöjen mukaan), markkinavaikuttamisen ja kulut25
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tajatyön nostamisen keskeiseksi avaintavoitteeksi vuonna 2016 ja nimeäisi koko toimintavuoden kuluttajatyön teemalla. Perusteluna oli se, että tulotuet laskevat ja markkinoilta on
saatava lisää rahaa. Muina perusteluina on muuttuva eläinsuojelulainsäädäntö, ja kuluttajien
tarve saada asiantuntevaa tietoa kotimaisesta tuotannosta.
Edelleen esitettiin, että liittojen järjestöryhmän tulisi valmistella asiaa ennen liittojen vuoden
2016 toimintasuunnitelmien laatimista. Kuluttajatyöryhmä esitti liitoille myös, että yhteisen
kuluttajatyöryhmän nimi muutetaan kuluttajatyönvaliokunnaksi. Perusteluina on se, että
työryhmä nimenä viestii väliaikaisuutta ja valiokunta valmisteluelintä. Näin saataisiin jatkuvuutta ja lisää painoarvoa liittojen kuluttajatyölle.
Ympäristöasiat - Itä-Suomen maa- ja ympäristöpoliittinen valiokunta 2014
Vuonna 2014 Suomessa valmisteltiin useita säädöksiä ja ympäristöohjauksen keinoja, jotka
vaikuttavat myös keskisuomalaiseen maatilatalouteen. Tuottajaliitosta annettiin lausunto
mm. nitraattiasetusta korvaavan uuden säädöksen luonnoksesta. Liittoyhteistyöalueen sektorivaliokuntien kautta pyrittiin vaikuttamaan ympäristökorvausjärjestelmän valmisteluun
tuomalla esiin Keski- ja Itä-Suomen karjatalousvaltaisen maatalouden näkökulmia valmisteluprosessiin.
Maakunnassa jatkettiin vuosille 2016-2021 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman valmistelua Keski-Suomea koskevien vesienhoitoalueiden osalta. Tuottajaliitolla
oli edustus vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja maatalouden tavoitteita ja toimenpiteitä
suunnittelevassa työryhmässä.
Kertomusvuoden aikana esillä olivat myös lukuisat yksittäisten maanomistajien oikeuksia tai
toimintaedellytyksiä rajoittavat ja ohjaavat maankäytölliset ja ympäristön-/luonnonsuojelun
kysymykset. Tällaisia ovat esimerkiksi johtoalueiden korvauksiin ja lunastuksiin liittyvät asiat,
tuulivoimapuistojen aluevaraukset, maankäyttösopimukset, riista- ja suurpetoasiat, Metsoohjelma.
Jyväskylän uuden yleiskaavan ehdotusvaiheessa tuottajaliitto, yhdessä kaavan vaikutusalueen
tuottajayhdistysten ja metsänhoitoyhdistyksen toivat esiin kaavaehdotuksen maaseutuvaikutuksia ja vaativat kaavaan niiltä osin muutoksia. Tuottajaliitossa pyrittiin seuraamaan myös
muiden kuntien yleiskaavavalmisteluja. Seurantaverkon tiivistämisessä tarvitaan apua metsänhoito- ja tuottajayhdistysten sekä paikallisten maanomistajien apua ja yhteydenottoja.
Lausunto annettiin mm. Kyyjärven pienvesistöjen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Jyväskylän Neste-rallin yleisöön vedottiin julkisesti ympäristö- ja eläinsuojelunäkökulmasta,
että ralliyleisö välttäisi pelto- ja erityisesti laidunalueiden roskaamista ja huomioisivat viljelykasvustot. Kannanotot tehtiin myös alemman asteisen tieverkon ja toimivien tietoliikenneyhteyksien puolesta.
Ympäristöasioiden hallinnan ja yhteistyön kehittämiseen tuottajaliitto osallistui näkyvimmin
hanketyön kautta. Liiton hallinnoima ja yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen Yvastuualueen kanssa toteuttama Tarkka-hanke järjesti kertomusvuonna yhteensä neljä pelVUOSIKERTOMUS 2014
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lonpiennar- ja ympäristöinfotapahtumaa sekä 18 yrityskohtaista ympäristövalmennusta. Liitto teki yhteistyötä myös maakunnan muiden maatalouden ympäristöhankkeiden kanssa.
Keski- ja Itä-Suomen maa- ja ympäristövaliokunta piti yhden kokouksen vuonna 2014. Kokouksessa oli vieraana Leena Penttinen MTK:sta, hän piti kokouksessa ympäristö- ja maapoliittinen katsauksen. Ajankohtaista on Ympäristönsuojelulain uudistus: ongelmana nykyesityksissä turvetuotanto, mutta jatkossa voi ulottua muuallekin. On myös esitetty valvonnan tulemista maksulliseksi. Samoin on menossa Vesihuoltolain uudistus, jossa ulotetaan verkoston
liittymispakotetta taajaman ulkopuolelle. Komissiolta on tullut ilmasto- ja energiapaketti –
”vastatoimiin” ryhdytty MTK:ssa. Ympäristökorvausohjelma on menossa valtioneuvoston
käsittelyyn samoin vireillä maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarviointi. Keskusteltiin nitraattiasetuksesta ja lannanlevityksestä. Valiokunnan mielestä MTK:lla on hyvä esitys asiassa.
Alueellisesti on ajankohtaista Jyväskylän valmisteilla oleva yleiskaava on rajoittamassa hajaasutusalueelle rakentamista ja Kuopiossa nelos- ja viitosvyöhykkeellä rakennusoikeus alkaisi
valmisteilla olevan maapoliittisen ohjelman mukaan neljän hehtaarin tonteista. Suonenjoen
Lintharjun yleiskaavan valmistelua käsiteltiin esimerkkinä siitä, että valmistelu ei välttämättä
etene hyvin.
Sähkölinjojen siirto on maatalouden laajennusten yhteydessä yritetty siirtää täysimääräisesti
maanomistajan maksettavaksi. Yhteinen suositussopimus sähkölinjoista olisi hyvä olla olemassa. MTK on tekemässä oman yksipuolisen suosituksen. Tuottoarvon mukainen korvaus
sähkölinjoista olisi tietysti oikea, mutta ei liene mahdollinen. Lunastuslain uudistus vaikuttaa
asiaan. Metsänhoitoyhdistysten ja sähköyhtiöiden välillä on menossa kokeiluja linjanvarsien
hoitamisesta ja hakkaamisesta. Ns. säävarmalinja on uutena kokeiluna P-Karjalassa. METSO –
suojelu vapaaehtoiselta pohjalta eteni v. 2013 tavoitteiden ja määrärahojen mukaan – 7600
hehtaaria yksityismetsiä suojeltiin; melkein kaikki pysyvästi. Lisäksi tulee ympäristötuen kautta 10 vuodeksi suojellut kohteet. Hyvin ajankohtainen ympäristöasia on metsien sertifioinnin
toteutus jatkossa – toimintamallit valmisteilla MTK:ssa.
Maaseutupolitiikka ja yrittäjyys - Itä-Suomen maaseutuyrittäjävaliokunta 2014
Valiokunta kokoontui kerran kertomusvuonna 25.4.2014 Etelä-Savossa, Joroisissa. Kokouksessa käsiteltiin Maaseutuohjelman keskeisimmät yrittäjyyteen liittyvät sisällöt. Maaseutuohjelman hyödyntämiseksi on liitoissa ja liittoryhmittymässä tiedotettavaa yrittäjille sekä on
huolehdittava tulevan asetuksen ja toimeenpanon yrittäjälähtöisyydestä. Leader -ryhmien
kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, siellä on vakiintuneet toimintatavat ja rahoituksen painotukset. Valiokuntaa pohti laajentuvatko rahoituksen myönnöt tulevana kautena maaseutuohjelman mahdollistamaan uusia toimialoja koskeviksi?
Maaseutuohjelman neuvonta -toimenpide parhaimmillaan edistää ohjelman rahoituksen
tunnettuutta. Maaseutuyritysten asiakasvastaava –tyyppinen toimintatapa on tulevalla kaudella todennäköisesti hyödyllinen ja maaseutuyrittäjyyttä edistävä. Maaseudulla olisi paljon
hyviä yrityksiä ja niiden tuotteita brändiksi saakka. Lähiruoka ja suoramyynti ovat Maaseutuohjelman edistämistyön keskeistä sisältöä. Se olisi otettava MTK:n organisaatiossa kaikkien
linjojen ja tuotantosuuntakohtaisten valiokuntien asiaksi.
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Käsiteltiin Timo Sipilän esitys maaseutuyrittäjyyslinjan keskeisimmistä sisällöistä. MTK nähtiin
katto-organisaationa eri toimialajärjestöille ja näin voitaisiin paremmin turvata jäsenten palvelut ja toimialojen edunvalvonta. Samalla olisi mahdollisuus saada maaseutuyrittäjien edunvalvontatarpeita kootummin esiin. Matkailutoimiala toimii jo nyt em. tavalla. Siitä voisi siirtää
toimintatapaa muille keskeisille toimialoille. Green care –toiminta sisältää paljon mahdollisuuksia. Keskusteltiin tulevaisuuden maaseutuyrittämisestä.
MTK liittojen näkemyksen mukaan alueellinen yhteistyö Yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa
on MTK -lähtöistä. Yhteistyö on toimivaa, edelleenkin kuitenkin suhteellisen vähäistä. KeskiSuomessa on alkanut yhteistyö Yrittäjien hankinta-asiamies -hankkeessa.
Keskusteltiin erilaisista merkinnöistä ja niiden harhaanjohtavuudesta. Aitoja Makuja PohjoisKarjalasta merkin alla on myyty ulkomaista alkuperää olevia tuotteita, jotka on valmistettu
maakunnassa. Saman tapaista on ollut myös Erinomaista Etelä-Savosta –merkin kanssa.
C-alueen liittojen yhteistyö vuonna 2014
Vuonna 2014 pohjoisen tukialueen eli C-alueen tuottajaliitot pitivät kaksi yhteistä kokousta.
C-alueen tuottajaliittojen uudeksi puheenjohtajaksi kevään kokouksessa valittiin MTK Pohjois-Savon puheenjohtaja Jarmo Nykänen ja uudeksi sihteeriksi MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Tarja Bäckman.
C-liittojen kevätkokous pidettiin MTK:n valtuuskunnan kokousta edeltävänä päivänä 22.4.
Espoon Hanasaaressa. Kokouksessa oli paikalla 16 edustajaa. Kokouksen pääasioita olivat Calueen omien henkilövalintojen lisäksi MTK:n järjestöuudistus. Kevään kokouksessa valtuuskunta käsitteli toisen kerran metsänhoitoyhdistysten tuloa MTK:n jäseneksi ja hyväksyi sen.
C-alueen kokouksessa järjestöuudistuksesta käytiin perusteellinen keskustelu, jossa tuotiin
esille mm. näkökulmia uudistuksen talous- ja jäsenyysvaikutuksista yhdistys- ja liittotasolla.
Kokouksessa peräänkuulutettiin jäsenmaksumallin aukaisemista koko MTK-järjestössä ja jäsenmaksu-uudistuksen tekemistä kokonaisuudessaan.
Todettiin, että metsän merkitystä tuottajayhdistysten jäsenmaksuperusteena ei ehkä uudistuksessa ole riittävän hyvin ymmärretty. Lisäksi kokouksessa käytiin keskustelua ajankohtaisesta maatalouspoliittisesta tilanteesta. Kokous vaati, että tilamallilaskelmia uuden tukijärjestelmän taloudellisista vaikutuksista on saatava valtuuskunnalle. Kokous kannatti yksimielisesti, että entiset C-alueen edustajat valtuuskunnan puheenjohtajistossa jatkavat eli Tommi
Lunttila puheenjohtajana ja Harri Peltola varapuheenjohtajana.
Toinen C-liittojen kokous pidettiin hyvissä ajoin ennen syksyn valtuuskuntaa 7.11. Ylivieskassa. Osallistujia oli kokoussalin täydeltä, 23 henkilöä. Marraskuun kokouksessa käsiteltiin
MTK:n syksyn valtuuskunnan luottamushenkilövalintoja, MTK:n metsäuudistusta ja siihen
liittyvää taloustyöryhmän suunnitelmaa uudeksi jäsenmaksumalliksi sekä ajankohtaista maatalouspoliittista tilannetta. Kokouksessa ajankohtaisista kysymyksistä alusti MTK:n johtokunnan varapuheenjohtaja Mauno Ylinen. Ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä kokouksessa käsiteltiin erityisesti maidontuotannon kansallisten ja EU:n kriisitukien neuvottelutilannetta sekä keinoja, joilla pystyttäisiin helpottamaan uuden ohjelmakauden tukimaksatusten siirtymisen vaikutusta tilojen talouteen. Kokouksessa tuotiin esille lihantuottajien ja mm. ruokaVUOSIKERTOMUS 2014
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perunanviljelijöiden hankala tilanne. Korostettiin, että uuden tukijärjestelmän monimutkaisuus edellyttää viljelijöiden koulutukseen panostamista keväällä.
Liiton valiokunnat, liittojen yhteiset valiokunnat ja työryhmät
kokoontuivat vuonna 2014 seuraavasti:
3.2.

K-S Maaseutunuorten valiokunta

20.2.

Itä-Suomen liittojen ympäristö- ja maapoliittinen valiokunta

24.2.

Itä-Suomen MTK liittojen lihavaliokunta

11.3.

Itä- Suomen MTK liittojen kuluttajatyöryhmä

14.3.

Itä-Suomen maitovaliokunta

21.3.

Itä-Suomen luomuvaliokunta

21.3.

Tuottajaliiton työvaliokunta

3.4.

K-S Maaseutunuorten valiokunta

22.4.

C- tuotantoalueen MTK liittojen pj. tj. kokous

25.4.

Itä-Suomen liittojen maaseutuyrittäjävaliokunta

29.4.

Itä-Suomen MTK liittojen lihavaliokunta

30.4.

Itä- Suomen MTK liittojen verovaliokunta

5.5.

Itä-Suomen MTK liittojen järjestöryhmä

10.6.

Tuottajaliiton työvaliokunta

26.6.

Itä-Suomen maitovaliokunta

30.6.

Itä-Suomen MTK liittojen sosiaalivaliokunta

8.8.

Itä-Suomen MTK liittojen sosiaalivaliokunta

24.9.

K-S Maaseutunuorten valiokunta

29.9.

Itä-Suomen MTK liittojen lihavaliokunta

10.10.

Itä-Suomen MTK liittojen viljavaliokunta

14.10.

Itä- Suomen MTK liittojen kuluttajatyöryhmä

21.10.

Itä- Suomen MTK liittojen verovaliokunta

28.10.

Itä-Suomen MTK liittojen viestintätyöryhmä (nettikokous)

30.10.

Itä-Suomen maitovaliokunta

7.11.

C- tuotantoalueen MTK liittojen pj. tj. kokous

14.11.

Itä-Suomen luomuvaliokunta

18.12.

Itä-Suomen MTK liittojen järjestöryhmä

Taulukko 2. Valiokuntien ja työryhmien toiminta vuonna 2014

Järjestötyön ja toimialavastaavien koulutus
Järjestötyön peruskoulutuksen sekä yhdistysten toimialavastaavien koulutukset on koordinoitu Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueen neljän tuottajaliiton kesken järjestötyöryhmässä,
joka kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kukin alueen liitoista vastaa vuosittain tiettyjen
peruskoulutuspakettiin kuuluvien kurssien järjestämisestä. Koulutukset on tilattu MTK:n järjestökoulutusryhmältä. Toimialavastaavien koulutukset koordinoidaan aluevaliokunnissa yhteistyössä keskusliiton asiantuntijoiden kanssa. Yhdistysten yksittäiset paikalliset koulutus29
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tarpeet täytetään liiton ja yhdistysten yhteistyönä. Tuottajaliitosta osallistuttiin myös MTKkeskusliiton koordinoiman koulutustiimin työskentelyyn. Tiimin avulla kartoitetaan luottamushenkilöiden ja jäsenten koulutuksellisia tarpeita ja suunnitellaan koulutussisältöä.
Järjestön peruskoulutukseen osallistujien rekrytointi osoittautui kertomusvuonna jälleen
haasteelliseksi. Esimerkiksi Koulutuksen tarjontatapoja on sen pyrittykin monipuolistamaan.
Esimerkiksi perustiedot MTK-järjestössä vaikuttamiseen voi nykyisin hankkia verkkokurssin
kautta.
Liittojen sosiaalivaliokuntien koulutuspäivät järjestettiin 7.-8.8. Tampereella. Keski-Suomen
alueen tuottajayhdistysten lomitusvastaaville ja lomituksen yhteistoimintaryhmien jäsenille
järjestettiin koulutus 1.10. Maatilayrittäjien mediataitoja valmennettiin marraskuussa yhteistyössä Tarkka!- hankkeen kanssa marraskuussa kahden päivän valmennuskokonaisuutena
(4.11. ja 21.11.). Riistanhoitoyhdistyksen hallitusten maanomistajajäsenten koulutus järjestettiin 17.12.

Tarkka!-hankkeen marraskuussa järjestämän maatilayrittäjien mediataitovalmennuksen osallistujia kuulemassa
palautetta tv-haastatteluharjoituksen otoksista
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MTK Keski-Suomen TARKKA! –hanke vuonna 2014

Muu

Osallistujat, kpl

Yhteensä
osallistujat, kpl

Yhteensä
yritykset, kpl

73

55 0

18

0

160

1 469

1 166

SPV

Yritysvalmennuksien
määrä, kpl

Yritys*

1 309 1 093

Ympäristö

50

Yhteistyö

1.1.-31.12.2014

Osallistujat, kpl

TARKKA!

Ryhmätilaisuuksien
määrä, kpl

TARKKA! –hanke on vienyt vuosikertomusvuonna eteenpäin maakunnan maatalouselinkeinoja edistämällä sukupolvenvaihdoksia, ympäristöosaamista ja yhteistyötä. Vuoden 2014 aikana
on järjestetty yhteensä 123 tilaisuutta, joista ryhmätilaisuuksia on ollut 50 ja yritysvalmennuksia 73. Osallistumiskertoja on ollut yhteensä 1469 kpl, joista ryhmätilaisuuksissa yhteensä
1309 ja yritysvalmennuksissa 160 kpl. (Osallistumiskerta on eri tilaisuuksiin osallistuneiden
yhteismäärä, jolloin summa voi sisältää saman henkilön useamman osallistumiskerran). Yritysvalmennuksista sukupolvenvaihdosvalmennuksia oli 55 kpl ja ympäristövalmennuksia 18
kpl. Muita yritysten elinkeinojen kehittämiseen liittyviä valmennuksia ei ollut.

Taulukko 3 Yhteenveto TARKKA! –hankkeen osallistujista vuonna 2014

Alkuvuodesta 2014 hankkeen tilaisuudet painottuivat vero- ja sukupolvenvaihdosinfoihin.
Veroinfoja pidettiin yhteensä 12 kpl. Sukupolvenvaihdos ja investointituki-infoja pidettiin
yhteensä 11 kpl. Heinäkuun alussa järjestettiin opintoretki Okra-maatalousnäyttelyyn. Osallistujia retkellä oli 38. Marraskuun lopulla järjestettiin Kannonkoskella Maatilan sopimus- ja
lakipäivä yhdessä Voimakas-hankkeen kanssa.
Viljelijätukien hakuinfoja järjestettiin kevään aikana neljä tilaisuutta. Sähköistä tukihakua
koskevia tilaisuuksia järjestettiin myös 4 kpl. MAVI:n sähköisen järjestelmän viivästyminen
vaikutti, ettei kahta tilaisuutta pystytty järjestämän. Tulotukijärjestelmän uudistumisen takia
pidettiin loppusyksyllä infotilaisuuksia tulevan järjestelmän muutoksista (8 tilaisuutta) yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä kuntien YTA-alueiden kanssa. Tuki-infokierros oli
tarpeellinen, sillä osallistujia oli tilaisuuksissa yhteensä 675 kpl.
Hanke järjesti myös Neuvo2020 -järjestelmän info neuvontatyön kohderyhmälle. Marraskuussa järjestettiin kaksiosainen Maatilayrittäjän mediataidot -valmennus. Valmennuksissa
keskityttiin parantamaan maatilayrittäjien media-, esiintymis- ja ilmaisutaitoja asiantuntijoiden ohjauksessa sekä kriisiviestinnässä että tavallisissa haastattelu- ja mediatilanteissa.
Ympäristöaiheisia infotilaisuuksia pidettiin toimintavuoden aikana yhteensä neljä ja yritysvalmennuksia 17. Keväällä 2014 ympäristöaiheista toimintaa suunnattiin erityisesti maatalouden vesiensuojelun kannalta tärkeälle Saarijärven reitille, Kalmarin kylän alueelle. Valuma-aluetason selvityksessä alueelta kartoitettiin yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden maatalousyrittäjien kanssa peltojen eroosioherkkyyttä, mietittiin viljelytapojen vaikutusta vesistökuormitukseen sekä selvitettiin suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen paikkoja.
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Edellisen toimintavuoden aikana aloitetut yhteistyöaiheiset opinnäytetyöt valmistuvat vuodenvaihteeseen 2015. Konneveden maatilojen yhteisen työntekijän hankkimista koskevaa
opinnäytetyö ja keskisuomalaisia hankintarenkaita käsittelevä opinnäyte on esillä Tarkka! hankkeen sivuilla. Molempien opinnäytetöiden aihepiiri oli esillä myös Tarkka! -hankkeen
marraskuussa ilmestyneessä tiedotuslehdessä.
Vuoden 2014 aikana on tuotettu kaksi tiedotuslehteä, maaliskuussa ja marraskuussa. Molemmat lehdet jaettiin Maaseudun Tulevaisuus-lehden liitteenä Keski-Suomen alueelle. Lehtien ansiosta sekä hanke että elinkeino ja yrittäjät saivat runsaasti näkyvyyttä.

Metsänomistajien maakunnallinen edunvalvonta 2014
Metsänomistajien maakunnallisesta ja alueellisesta edunvalvonnasta kantoi päävastuun Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi. Joissakin asioissa metsänomistajien liitto hoiti myös valtakunnallista edunvalvontaa. Vastaavasti mm. kaavoituksessa ja vesiensuojelussa edunvalvonta
on yltänyt paikallistasolle eli kuntatasolle saakka.
Vuosi 2014 oli metsänomistajaliittojen viimeinen toimintavuosi. Vuoden lopussa alueelliset
liitot purettiin ja niiden jäseninä olleet metsänhoitoyhdistykset liittyivät MTK:n organisaatiouudistuksen myötä 1.1.2015 alkaen suoraan MTK-keskusliiton jäseniksi.
Metsänomistajien liitto Järvi-Suomessa oli kertomusvuonna 4 metsätoimihenkilöä (4htv) ja 2
toimistohenkilöä (1,5 htv) yhteensä neljän maakunnan alueella. Edunvalvonnalliset vastuut
jaettiin asiasta riippuen joko sektorivastuisiin tai aluevastuisiin. Keski-Suomessa liiton resurssina toimi aluejohtaja Pauli Rintala Jyväskylä toimipisteessä.

Edustajat Keski- ja Itä-Suomen tuottajaliittojen valiokunnissa2014
Maaseutunuorten valiokunta MTK Keski-Suomi
Eteläaho Oskari
Kauppinen Piia, vpj.
Lahti Tero, pj., johtok.ed.
Mäkinen Tuomas
Veitonmäki Mikko
I-S Maitovaliokunta
Heinonen Tiina
Kainu Hannu
Pusa Paula

Keurusseutu
Konnevesi
Karstula
Jyväskylä
Jämsän seutu

Luhanka
Kyyjärvi
Keurusseutu

I-S Maaseutuyrittäjävaliokunta
Kallio Markus
Laukaa
Lehmuskoski Jussi
Uurainen

Hölttä Samuel
Laulajainen Henna
Tuukkanen Antti
Laahanen Maija

Joutsa
Laukaa
Kyyjärvi
Viitasaari

I-S Viljavaliokunta
Hankamäki Kalle
Lunttila Tommi
Pakkanen Jarkko

Jämsän seutu
Äänekoski
Jyväskylä

I-S Sosiaalivaliokunta
Mäkelä Martti
Muurasjärvi
Pusa Paula
Keurusseutu
I-S Kuluttajatyöryhmä
Oksanen Anna
Laukaa
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I-S Luomuvaliokunta
Hatakka Markku
Hankasalmi
Poikonen Toivo
Karstula
I-S Ympäristö- ja
maapoliittinen valiokunta
Lahti Tero
Karstula
Kallio Mikko, varajäsen Saarijärvi

I-S Lihavaliokunta
Jalkanen Juhana
Kauppinen Jukka
Mäkelä Simo

Lievestuore
Hankasalmi
Kannonkoski

I-S Verovaliokunta
Heinonen Tiina
Vuoriniemi Hannu

Luhanka
Keurusseutu

Edustajat MTK:ssa 2014
Valtuuskunta
Kauppinen Jukka
Lunttila Tommi

Valtuuskunnan varajäsenet
Hankamäki Kalle
Jämsän seutu
Heinonen Tiina
Luhanka

Hankasalmi
Äänekoski

Aluekehitysvaliokunta
Pakkanen Jarkko
Jyväskylä

Maaseutuyrittäjävaliokunta
Lehmuskoski Jussi
Uurainen

Luomuvaliokunta
Hatakka Markku

Maitovaliokunta
Kainu Hannu

Kyyjärvi

Sikajaosto
Mäkelä Simo

Saarijärvi

Hankasalmi

Maaseutunuorten valiokunta
Ahonen Tomi
Uurainen

Keski- ja Itä-Suomen luottamushenkilöneuvosto – yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivät
Peurungassa tammikuussa
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yli 150 ha

metsätilat

24

8

1

32

Joutsa

10

23

19

9

0

3

28

Jyväskylä

14

21

16

11

3

0

29

Jämsän seutu

80

50

44

36

10

4

97

Kannonkoski

8

17

12

11

3

0

18

Karstula

12

23

27

13

7

1

15

Keurusseutu

33

48

38

26

6

0

97

Kinnula

3

30

14

12

1

0

2

Kivijärvi

5

11

8

5

0

1

12

Konnevesi

58

39

28

8

1

0

70

Korpilahti-Muurame

40

38

37

22

3

2

96

Kyyjärvi

8

24

9

12

2

2

35

Laukaa

23

39

45

29

6

1

64

Leivonmäki

9

9

3

3

0

1

11

Lievestuore

3

8

9

9

0

0

14

Luhanka

16

17

8

3

1

0

25

Muurasjärvi

4

7

11

9

3

2

21

Petäjävesi

12

26

9

6

0

2

22

Pihtipudas

11

10

20

18

4

2

31

Saarijärvi

41

72

72

33

2

2

61

Toivakka

10

12

9

5

3

0

13

Uurainen

7

19

9

10

4

0

26

Viitasaari

28

32

36

17

4

4

51

Äänekoski

51

52

24

8

3

2

62

172
92
94
321
69
98
248
62
42
204
238
92
207
36
43
70
57
77
96
283
52
75
172
202

270

15

110

7

100

26

408

18

152

0

162

6

354

19

54

6

70

8

245

16

285

20

136

7

213

11

71

4

69

8

84

4

122

22

99

10

128

5

322

20

50

0

127

11

223

17

371

27

Tilattomat (lh, yhteisöjäs.)
505 673 549 339
74
30
Yhteensä 24 yhdistystä
Taulukko 4. MTK Keski-Suomen jäsenyhdistykset ja jäsenmäärät

932

3102

4225

287

457
209
220
747
221
266
621
122
120
465
543
235
431
111
120
158
201
186
229
625
102
213
412
600
38
7652

Muutos 2013/2014

100,00-150,00 ha

42

kaikki jäsenet yht.
2014

50,00-99,99 ha

46

muut henkilöjäsenet

25,00-49,99 ha

19

perheenjäsenet

10,00-24,99 ha

Hankasalmi

jäsentilat
yhteensä

Paikallisyhdistys

0,01-9,99 ha

MTK Keski-Suomen jäsenet 31.12.2014

-2
-5
-3
-18
0
-11
-22
2
-5
-14
-8
-3
-10
1
2
-3
-1
-12
7
-13
1
-5
0
-4
-1
-127

Yhteisöjäsenet
Osuuskunta Maitosuomi, Alueosuuskunta Itämaito, Osuuskunta Pohjolan maito, Osuuskunta
Tuottajainmaito, Osuuskunta Maitomaa, Osuuskunta Lihakunta, Metsäliitto Osuuskunta, Itikka Osuuskunta, Osuuskauppa Keskimaa, Keski-Suomen Osuuspankki ja Lähi Tapiola.
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MTK Keski-Suomen tilinpäätös
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.

2014

2013

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot
Hankerahoitus
Tuotot yhteensä

54 116,64
142 111,37
196 228,01

72 083,57
104 740,91
176 824,48

Kulut
Varsinaisen toiminnan kulut
Hanketoiminnan kulut
Kulut yhteensä

-378 461,11
-155 257,08
-533 718,19

-341 425,38
-163 782,87
-505 208,25

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-337 490,18

-328 383,77

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot
Varainhankinnan kulut
Varainhankinta yhteensä

318 515,49
0,00
318 515,49

307 132,18
0,00
307 132,18

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

22 515,24
-10 523,34
11 991,90

22 999,52
-9 125,71
13 873,81

Muut avustukset

4 600,00

1 500,00

Tilikauden tulos

-2 382,79

-5 877,78

2014

2013

4 165,07
552 080,75

5 138,13
576 443,36

99 276,87
15 006,20

162 105,92
31 354,81

670 528,89

775 042,22

453 338,75
35 103,17
-2 382,79
486 059,13

453 338,31
40 980,95
-5 877,78
488 441,48

148 461,86
36 007,90
184 469,76

243 584,53
43 016,21
286 600,74

670 528,89

775 042,22

TASE 31.12.
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Rahastopääoma
Ed. tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiö
Toimintakertomus 2014
Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiön hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa.
Säätiön hallitukseen kuuluivat mv. Reijo Pelto-Arvo (pj.) Jämsästä (varaedustaja mv. Rauno
Hyvönen Laukaasta), mv. Mikko Survo Petäjävedeltä (varaedustaja mv. Minna Häkkinen
Muuramesta), mv. Tiina Heinonen (vpj) Luhangasta (varaedustaja mv. Jarkko Pakkanen Jyväskylästä) sekä mv. Simo Mäkelä Kannonkoskelta (varaedustaja mv. Juhana Jalkanen Lievestuoreelta). Sihteerinä ja varainhoitajana toimi projektipäällikkö Hannu Vuoriniemi.
Säätiö omistaa metsää 157 ha Sumiaisissa ja Petäjävedellä. Metsät ovat hyvässä kasvukunnossa ja vuosikasvu on vuodelta 2006 olevan metsäsuunnitelman mukaan 865 m3. Sumiaisten Luotovälin tilalla toteutettiin pieni hakkuu vuoden 2014 vuoden puolelle. Niin Petäjäveden kuin Sumiaisten tiloilla suoritettiin taimikon perkaustoimenpiteitä ja Sumiaisten Luotoväli-tilalla istutusta. Puunmyyntisuunnitelmat tehtiin syksyllä, mutta puumarkkinatilanteen takia puun myyntiä ei suoritettu. Säätiö osti 24.11.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla JärviSuomen Metsänomistajaliitolta Kiinteistö Oy Maatalon toimistohuoneiston osakkeet ja vuokrasi kyseisen tilan MTK ry:lle 1.1.2015 lähtien.
Vuoden aikana myönnettiin stipendi yhdelle Pohjoisen Keski-Suomen ammattioppilaitoksessa
viljelijän ammattitutkinnon suorittaneelle keskisuomalaisnuorelle. MTK:n Maaseutunuorten
teemavuonna 2014 säätiö tuki keskisuomalaisten maaseutunuorten toimintaa yhteensä
4 880 eurolla. Avustettavia kohteita olivat mm. maaseutunuorten opintomatka, syysparlamentti ja tapahtuma Peurungassa.
Säätiön tilinpäätös osoittaa tilikaudelta alijäämää 1 832,11 euroa. Alijäämäinen tilinpäätös
johtuu yleisen taloustilanteen tuomasta sijoitustoiminnan tuottojen pienenemisestä sekä
isosta panostuksesta maaseutunuorten toimintaan. Yleinen taloudellinen tilanne aiheuttaa
edelleen haasteita tulevalle tilikaudelle. Korkotaso oli koko vuoden 2014 erittäin alhainen ja
pysynee matalalla tasolla koko vuoden 2015. Säätiö hakee parempaa tuottoa omaisuudelle
hajauttamalla sijoitusomaisuutta.
Säätiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin MTK Keski-Suomen syyskokouksessa 8.12.2014
Tilintarkastus Riuttanen Oy ja KHT Jukka Sorjonen sekä varatilintarkastajiksi SYS Audit Oy ja
KHT Anssi Tikkanen.

Keski-Suomen Maataloustuottajain Säätiön hallitus
Jyväskylä 30.3.2015
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Maatalouden rakenne Keski-Suomessa
Keski-Suomen maakunnassa oli 3067 maatilaa vuonna 2014. Tilamäärä on vähentynyt edellisvuodesta 63 tilaa. Keskisuomalaisista maatiloista 66 %:lla päätuotantosuunta on viljojen ja
muiden viljelykasvien tuotanto. Kotieläintiloja on yhteensä 1 033 kpl, joka on 69 kpl edellisvuotta vähemmän. Suurimman kotieläintuotantotilojen ryhmän muodostavat maitotilat, joita
on 17 % Keski-Suomen tiloista ja puolet maakunnan kotieläintiloista. Nautakarjatalouden
tiloja on 26 % kotieläintiloista. Sikatiloja Keski-Suomessa oli 34 kpl, joka on 8 kpl edellisvuotta
vähemmän.

Kuvio 1. Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain vuonna 2013(Rahavirta, MT/MTK)

Keski-Suomen peltoviljelyala oli 97 072 ha vuonna 2014, ja aktiivitilojen keskipeltoala oli runsaat 31 hehtaaria. Viljojen kokonaisviljelyala Keski-Suomessa oli noin 33 000 ha, josta rehuviljojen osuus oli 90 %. Öljykasvien viljelyala 840 ha pieneni kolmanneksen edellisvuodesta.
Nurmen viljelyala on 41 % kokonaispeltoalasta, ollen 39 600 hehtaaria. Kesanto ja luonnonhoitopeltoalan jatkoi edelleen kasvuaan. Keski-Suomen ruokohelpiala jatkoi edelleen vähentymistään, vuonna 2013 se oli vajaa 2 000 hehtaaria.
pinta-ala
Leipäviljat
ha
2009
2 200
2010
2 500
2011
3 100
2012
2 700
2013
2 614
2014
3 169

Ohra

Kaura

Rypsi &
rapsi

Nurmet
alle 5v.

Ruokohelpi

Kesannot,
LH-pellot

Muut

Yhteensä

16 500
13 300
13 200
13 600
13 984
15 152

16 700
14 000
14 800
16 100
16 369
14 509

1 600
2 800
2 000
1 400
1 263
842

37 900
39 000
39 300
39 600
39 388
39 599

4 800
4 500
4 000
2 300
1 974
1 967

13 900
16 700
15 600
16 500
16 665
17 231

4 800
4 500
4 300
4 400
4 350
4 603

98 400
97 300
96 300
96 600
96 607
97 072

Taulukko 4. Pellon käyttö Keski-Suomessa vuosina 2009-2013 (Rahavirta, MT/MTK)

Keskisuomalaisten viljelijöiden keski-ikä oli 49 vuotta. Keski-iällä mitattuna nuorimmat viljelijät ovat Kivijärvellä (45,9 vuotta) ja vanhimmat Multialla (51,3 vuotta). Myel -vakuutettujen
keskimääräinen työtulo oli 18 730 €. Keskisuomalaiset viljelijät ovat vuoden 2014 aikana kohottaneet kokonaistyötuloaan 380 € edellisvuoteen verrattuna.
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Vakuutetut
kpl

Tilat
kpl

Hankasalmi

238

Joutsa

MYEL-tilasto

Tila

Työtulo
€/vuosi

Keskiikä

Eläkkeen
saajia/
vakuutettu

Maksetut
korvaukset
milj.€

Työterveyshuoltoon
liittyneet,%

pel toa ,
ha

mets ä ä ,
ha

187

32

74

19 270

48,9

2,2

3,6

58 %

180

132

27

95

20 470

50,0

2,5

3,1

41 %

Jyväskylä

334

191

30

84

16 200

49,1

2,3

5,0

29 %

Jämsä

305

233

34

87

17 460

49,0

2,5

5,6

27 %

Kannonkoski

80

54

33

74

19 580

48,2

2,0

1,0

54 %

Karstula

184

145

35

81

19 240

48,8

2,3

3,0

49 %

Keuruu

169

123

33

112

19 140

48,5

2,6

3,3

47 %

Kinnula

105

79

28

71

18 330

49,1

1,9

1,4

52 %

Kivijärvi

43

36

26

88

17 120

45,9

3,3

1,1

56 %

Konnevesi

134

116

21

101

17 580

49,4

2,2

2,1

37 %

Kuhmoinen

77

60

28

131

20 790

49,6

2,8

1,5

43 %

Kyyjärvi

74

54

37

92

20 030

49,4

2,8

1,7

64 %

Laukaa

235

177

36

76

20 160

50,0

2,1

3,7

46 %

Luhanka

40

36

23

84

18 970

48,0

3,4

1,0

38 %

Multia

77

66

21

105

18 000

51,3

2,6

1,3

36 %

Muurame

44

29

25

109

18 050

50,1

1,8

0,6

34 %

Petäjävesi

94

74

29

108

19 170

49,2

2,3

1,4

33 %

Pihtipudas

226

146

43

94

19 680

46,8

1,9

3,1

66 %

Saarijärvi

294

234

30

68

19 800

49,6

2,5

4,9

60 %

Toivakka

48

39

32

77

17 460

49,5

3,3

1,1

33 %

Uurainen

99

68

33

81

19 930

48,7

2,0

1,4

48 %

Viitasaari

194

153

31

194

19 200

49,0

2,9

4,0

47 %

Äänekoski

183

138

32

70

16 580

48,2

2,5

3,4

26 %

Keski-Suomi

3457

2570

31

87

18 730

49,0

2,4

58

44 %

Taulukko 5. Keski-Suomen MYEL-vakuutetut, korvaukset ja työterveyshuoltoon liittyneet viljelijät 31.12.2014 (www.mela.fi)

Maatilojen rahavirrat Keski-Suomessa
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n tuorein maatilojen rahavirtatilasto on vuodelta 2013.
Tuolloin Keski-Suomen maatilojen bruttotulot olivat yhteensä 281 miljoonaa euroa. Maatalouden myyntitulot olivat yhteensä 78 miljoonaa. euroa, joka vastaa 28 % maatilojen bruttotuloista. Maatalouden tulotukia maksettiin yhteensä 75 milj. euroa. Maatilojen muusta yrittäjätoiminnasta ja sivuansiosta saadut tulot olivat yhteensä vajaat 87 miljonaa euroa, joka oli
31 % maatilojen tuloista. Viljelijöiden metsätulot olivat vuonna 2013 vajaat 42 miljoonaa euroa.
Maidon osuus oli 65 % maatalouden myyntituotoista. Keski-Suomen alueen maitotiloille kertyi maidosta noin 51 miljoonan euron myyntituotot vuonna 2013. Naudanlihan tuotannon
myyntitulot olivat 14 miljoonaa euroa ja sianlihan myyntitulot runsaat 3 miljoonaa euroa.
Viljasta kertyi vajaan 5 miljoonan euron myyntituotot. Keski-Suomessa viljelykasvien myynneistä myyntituottoa kertyi yhteensä noin 9,2 miljoonaa euroa. (Suomen Gallup Elintarviketieto Oy)
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Lomituspalvelut Keski-Suomessa
Keski-Suomessa toimii Hankasalmen, Keuruun ja Karstulan paikallisyksiköt. Sysmän paikallisyksikkö hoitaa maakunnastamme Joutsan, Luhangan ja Toivakan kuntien alueella lomitusta.
Keski-Suomen maakunnan alueella on yhteensä 1 099 lomaan oikeutettua viljelijää, joista 1
069 käyttää lomitusta. Vuoden takaisesta lomaan oikeutettujen määrä on vähentynyt 78
henkilöä. Vuonna 2014 lomituspalveluiden määrä oli 51 470 päivää, joka on 3 804 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lomituspäivä oli keskimäärin 6,3 h/pv, joka on 0,4 h lyhyempi kuin koko maan keskimääräinen lomituspäivän pituus.
Keskisuomalaiset lomituspalveluiden käyttäjät pitivät kesimäärin 25,4 päivää vuosilomaa.
Sijaisapulomituksien kesto on ollut keskimäärin 40 pv/käyttäjä. Sijaisavun määrä on vähentynyt edellisvuodesta neljällä päivällä/käyttäjä. Valtakunnan keskiarvoon verrattuna sijaisavun
määrä Keski-Suomessa on kolme päivää pienempi. Sijaisapulomituksia on ollut 43 %:lla vuosilomaoikeuden käyttäjistä. Tuettua maksullista lomitusta on käyttänyt 618 lomaoikeutettua.
Tuetun maksullisen lomituksen määrä on ollut 177 h/käyttäjä. Täysin maksullista lomitusta
on käyttänyt 45 lomituspalveluiden käyttäjää.
Vuosiloma
Vuosilomaan oikeutetut
Vuosilomaa käyttäneet
Päivät
Päiviä/käyttäjä
Päivän pituus h/pv
Sijaisapu
Käyttäjät
Päivät

Hankasalmi Karstula Keuruu
294

511

294

Sysmä
584

KeskiKoko maa
Suomi
1 099
21 343

289

499

281

567

1 069

20 811

7 468

12 508

7 148

15 141

27 124

530 206

25,8

25,1

25,4

26,7

25,4

25,5

6,7

6,3

5,6

5,7

6,2

6,5

Hankasalmi Karstula Keuruu

Sysmä

125

218

117

224

KeskiKoko maa
Suomi
460
8 398

5 247

8 410

4 772

10 335

18 429

359 767

Päiviä/käyttäjä

42

39

41

46

40

43

Päivän pituus h/pv

6,8

6,7

6,1

6,5

6,5

6,9

43 %

44 %

42 %

40 %

43 %

40 %

50 %

65 %

53 %

60 %

17 %

13 %

Sijaisavun käyttäjät/
vuosiloman käyttäjät
Tuettua maks.käyttäneiden osuus
vuosilomaa käyttäneistä
Lomituspalvelut yhteensä
Päivät yhteensä
Päivän pituus h/pv
Paikallisyksikön
järjestämä lomitus
Käyttäjät
Päivän pituus h/pv
Itse järjestetty lomitus

Hankasalmi Karstula Keuruu
13 979
6,7

24 188 13 303
6,4

5,8

Hankasalmi Karstula Keuruu

Sysmä
28 873
6
Sysmä

229

476

261

539

6,8

6,4

5,8

6

Hankasalmi Karstula Keuruu

Sysmä

Käyttäjät

60

22

21

28

Päivän pituus h/pv

6,6

6,2

4,9

6,6

KeskiKoko maa
Suomi
51 470 991 158
6,3

6,7

KeskiKoko maa
Suomi
966
18 814
6,4

6,7

KeskiKoko maa
Suomi
103
1 997
6,2

6,7

Taulukko 6. Maatalouslomituksen tilastoa 2014 Keski-Suomen alueella toimivista paikallisyksiköistä (www.mela.fi)
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Yhteisöjäsenen katsaus
Atrialaisten yhtiöiden vuosi 2014
Atrian viime vuoden toiminnan keskiössä oli edelleen perusliiketoiminnan kannattavuuden
parantaminen, liikevaihdon kasvattaminen kannattavien tuotteiden ja uutuuksien kautta sekä
Venäjän liiketoimintojen tervehdyttäminen. Tavoitteet etenivät Suomen ja Skandinavian
osalta, mutta Venäjän kehitys oli edelleen pettymys. Erityisen ilahduttavaa oli liikevaihdon
merkittävä kasvu kotimaassa niin että liiketulos jopa hieman koheni sekä Skandinavian liiketoiminnan kannattavuuden koheneminen. Suomen osalta on tosin todettava, että liikevaihdon kasvu tuli Saarioisilta ostetun lihaliiketoiminnan kautta sekä hyvin sujuneen broilerin
rehujen myynnin kautta. Atrian liikevaihto koheni viime vuonna ollen 1.426,1 M€ (1.411,0) ja
liikevoitto oli ilman kertaeriä 39,6 M€ (37,0). Tunnusluvut liiketoiminta-alueittain olivat seuraavat: Atria Suomen liikevaihto oli 945,5 M€ (886,8), Skandinavian 371,9 M€ (395,0) Venäjän
98,8 M€ (121,5) ja Balttian 34,5 M€ (32,9). Atria Suomen liikevoitto oli 33,6 M€ (32,9), Skandinavian 14,9 M€ (12,2), Venäjän -6,2 M€ (-3,5) ja Balttian 0,0 M€ (0,1). Merkittävä asia oli,
että yhtiö pystyi vähentämään nettovelkaa 305,9 miljoonasta eurosta 250,7 miljoonaan euroon. Parantuneiden tunnuslukujen ja liiketoiminnan tervehtymisen vuoksi Atrialla onkin paremmat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa ja investoida keskeisiin kehittämiskohteisiin. Atria jatkoi vuoden 2014 aikana mittavaa lihan alkuperään liittyvää mainoskampanjaa
jonka tarkoituksena on kiinnittää kuluttajien huomio liharaaka-aineen alkuperään ja tuotantoketjun läpinäkyvyyteen. Suomalainen lihantuottaja on mainonnan keskiössä ja vähittäiskaupan tuotevalikoimissa lisääntyvät edelleen ne lihatuotteet joissa on mainittu tuottajan
nimi ja kotipaikka. Se on Atrian tapa vastata lisääntyneeseen kiinnostukseen lähiruuasta.
Vuoden 2015 tammikuussa Atria ilmoitti investoivansa Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen noin 36 miljoonaa euroa. Uusia tuotantotiloja rakennetaan noin 4500
neliötä lisää. Lisäksi maaliskuussa 2015 Ruotsin kilpailuviranomaiset kertoivat, että ne hyväksyvät Atrian juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle noin 34 miljoonan euron hinnalla.
A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy
Alkutuotantoon keskittyneet Atrian tytäryhtiöt pärjäsivät viime toimintavuonna hyvin. Erityisen hyvin meni rehuliiketoiminnassa. A-Rehu kykeni edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan ja sen liikevaihto kipusi jälleen uuteen ennätykseen ollen 98,2 (79,5) miljoonaa euroa.
Toimitettujen tonnien kasvu oli peräti 22,7 % verrattuna edellisvuoteen. A-Rehun viime vuoden kasvu tuli broilerrehuista, joita tuotettiin huhtikuusta alkaen lähes täydellä kapasiteetilla.
Molemmat rehutehtaat (Varkaus ja Koskenkorva) kävivät keskeytymättömässä kolmivuorossa ja tehtaiden kapasiteetti oli lähes täyskäytössä. A-Rehun suosimat komponenttiruokintaratkaisut lisäävät myös osuuttaan kaiken aikaa. A-Tuottajien osalta vahvinta meno oli naudan
hankinnassa.
Lihankulutus on ollut kotimaassa nousussa jo useita vuosia. Viime vuonna kulutuksen kasvu
jäi lähes nollaan kun taloustaantuma painoi kuluttajien mieltä ja kukkaroa. Kuluttajien kiinnostus vähähiilihydraattiseen ruokavalioon on noussut voimakkaasti ja siinä on lihalla hyvin
keskeinen rooli. Lihan ja lihavalmisteiden kulutus on ollut koko 2000-luvun kovassa kasvussa
lukuun ottamatta vuotta 2009. Suomalaiset kuluttivat vuonna 2014 lihaa 406,4 (405,4) miljoonaa kiloa, lisäystä 0,25 %. Lihan tuotanto laski -1 %, ollen 383,2 Mkg (387,4). Suomalaiset
söivät lihaa 23,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin sitä tuotettiin. Sianlihan tuotanto oli 186,1
(194,5) Mkg (-4 %) ja kulutus 188,8 (193,6) Mkg (-3 %), naudanlihan tuotanto 82,3 (80,4) Mkg
(+2 %) ja kulutus 101,3 (99,1) (+2 %) Mkg, siipikarjan tuotanto 113,4 (111,1) Mkg (+2 %) ja
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kulutus 110,0 (106,2) Mkg (+4 %) ja karitsan tuotanto 0,8 (0,7) Mkg (+9 %) ja kulutus 1,6 (1,4)
Mkg (+6 %). Atrian hankintaosuudet vuonna 2014 olivat seuraavat: sika 41,6 (39,6) %, nauta
46,1 (40,5) %, siipikarja 49,9 (40,5) % ja yhteensä kaikki lihalajit 44,9 (39,9) %. Atrian hankintaosuus kasvoi edellisvuodesta, johtuen pääosin Saarioisten lihaliiketoiminnan ostosta. Atrian
porsasvälityksen osuus kasvoi ollen 52,5 (50,8) %, mikä tarkoitti 798 906 (788 094) välitettyä
porsasta. Vasikoita välitettiin 66 640 (58 729) kpl ja välitysosuudet olivat seuraavat: ternivasikka 58,3 (53,4) %, pihvivasikka 57,6 (53,6) % ja normaali välitysvasikka 40,6 (28,9) %. Vasikkavälitys nousi merkittävästi edellisvuodesta.
A-Tuottajien maksamat tuottajahinnat laskivat vuoden aikana -5,4 %, mutta olivat 2,7 % korkeammalla kuin vuonna 2012. Hinnan lasku oli erityisen voimakasta sianlihan osalta, jota painoi Venäjän vientikielto. Sikaa oli koko EU:n alueella runsaasti yli kysynnän. Lihantuotannon
suurin tulevaisuuden uhka on yksinkertaisesti liian alhainen tulonmuodostus lihantuotantotiloille ja myöskin teollisuudelle. Ruuan tuotannon verotusta tulisi Suomessa laskea EU:n keskitasolle. Lisäksi ruuan arvostusta tulisi kyetä nostamaan. Lisäksi kotimaista lihanhintaa painaa
maailman keskittyneimmän kaupparakenteen keskinäinen kilpailu paikasta auringossa.
Osuuskunnat
Itikka osuuskunnan jäsenmäärä laski prosentuaalisesti vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Jäseniä oli 31.12.2014 yhteensä 1.729 (1.829) kpl, vähennystä edellisvuodesta -100 (-5 %)
jäsentä. Lihakunnan jäsenmäärä laski hieman enemmän kuin Itikan. Jäseniä oli 31.12.2014
yhteensä 3.190 (3.396) kpl, vähennystä edellisvuodesta -206 (-6 %) kpl. Jäsenmäärien laskussa heijastuu suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja sen oletamme jatkuvan vielä muutaman vuoden. Itikan omistusosuus Atriasta oli vuoden vaihteessa 29,92 % ja Lihakunnan
omistusosuus 27,80 %. Osuuskuntien äänivalta on sen sijaan merkittävästi suurempi. Itikka
osuuskunnan ääniosuus on 47,42 % ja Lihakunnan 39,55 %. Molemmat osuuskunnat tekivät
kertomusvuonna kohtuullisen tuloksen. Itikka osuuskunnan tulos oli noin 2.149 miljoonaa
euroa ja Lihakunnan 1.593 miljoonaa euroa. Itikka osuuskunta maksoi osuuspääomalle korkoa 10 % ja Lihakunta 7 %. Itikka osuuskunta vietti osuuskunnan 100-vuotisjuhlia elokuun
alussa koko jäsenistön voimin Seinäjoella Seinäjoki Areenalla järjestetyssä tilaisuudessa. Juhlavieraita oli pitkälti yli tuhat. Osuuskunnat ovat olleet tuottajien arjessa mukana yhteensä
211 vuotta.
Kiitämme kaikki tuottajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivomme menestystä vuodelle 2015.
Reijo Flink
toimitusjohtaja
Itikka osuuskunta/Lihakunta
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MTK Keski-Suomen toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Järjestön toimintaa ohjaa strategiaan sisältyvä visio
Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva
ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskunta-vaikuttaja.

Toiminta-ajatus
MTK Keski-Suomi toimii maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjien maakunnallisena etujärjestönä. Toiminnan painopisteet ovat toimintaedellytysten kehittämisessä, jotka lisäävät maaseudun elinkeinojen kasvua ja kilpailukykyä, turvaavat jäsenistön elinkeinotoiminnan sekä maanomistusoikeuden
ja luonnonvarojen kestävän käytön. Liiton toimintaa ohjaa päämäärä, jossa maaseutuyrittäjät ovat
biotalousketjun perusta, jossa voidaan taloudellisesti ja henkisesti hyvin ympärillään elinvoimainen
keskisuomalainen maaseutu.

Järjestön yhteiset avaintavoitteet vuonna 2015
Liittokokouksen vuonna 2012 hyväksymä Vihreää kasvua ja menestystä maalle -ohjelman mukaiset
tavoitteet ovat: markkinavaikuttaminen, yhteiskunnallisen vaikuttaminen ja järjestön kehittäminen.
Yhdessä toimien ja toimintaa kehittäen voimme vastata tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisiin ja markkinavaikuttamisen haasteisiin yhteisin avaintavoittein.
Avaintavoite 1. Lisää rahaa markkinoilta
Avaintavoite 2. Uutta voimaa järjestön yhteistyöstä
Avaintavoite 3. Koko maa kasvuun -eroon keskittävästä politiikasta
Keskusliiton toimintasuunnitelmassa 2015 vahvistetaan avaintavoitteille konkreettiset toimenpiteet
järjestön kaikille tasolle. MTK Keski-Suomen toimintasuunnitelma on laadittu myötäillen keskusliiton
tavoitteita.

MTK Keski-Suomen toiminnan maakunnalliset ja alueelliset avaintavoitteet
Avaintavoite 1. Lisää rahaa markkinoilta
Vaikutetaan poliittisiin ja markkinatoimijoihin elinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi kasvua
ja kehitystä mahdollistavaksi. Huolehditaan tasapuolisten kehittymismahdollisuuksien toteutumisesta
liiton toimialueella. Pidämme yhteyttä jäsenten omistamien yritysten toimijoihin ja hallintohenkilöihin
jäsentemme aseman esiintuomiseksi elintarvikeketjussa.
Luottamushenkilöinä toimivien viljelijöiden osaamista kehitetään tehtävässä toimimisen tueksi.
Edistämme laadukkaan lähiruoan tunnettuutta ja kysyntää sekä selkeitä alkuperämerkintöjä helpottamaan kuluttajan ja ruokapalveluiden käyttäjien valintoja.

Toimenpiteet
Kannattavan toiminnan edellytyksien turvaamiseksi tehdään työtä reilujen kauppatapojen ja sopimuskäytäntöjen vakiinnuttamiseksi elintarvikeketjussa.
Kotimaisen ruoan ja viljelijän työn arvostusta kohotetaan olemalla mukana keskusliiton järjestämissä
kotimaisuuskampanjoissa. Toteutamme yhdessä tuottajayhdistysten kanssa kuluttajatyöhön liittyviä
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tapahtumia. Viestimme kunnille ja hankintarenkaille julkisten hankintojen merkityksestä alue- ja paikallistalouksille. Tuomme esiin kotimaisten tuotteiden ja palveluiden mahdollisuudet elinkeino ja
hankintapolitiikassa.
Edistämme jäsenten mahdollisuuksia vaihtoehtoisiin markkinakanaviin ja edistämme mahdollisuuksia
niiden hyödyntämiseen sekä pyrimme lisäämään markkinatiedon hyödyntämistä.

Avaintavoite 2. Uutta voimaa järjestön yhteistyöstä
Järjestöuudistus vahvistaa jäsenistön edunvalvontaa ja jäsenlähtöistä toimintatapaa. Edunvalvonnan
työnjako on selkeä järjestön eri tasojen välillä. Liitto on asiantunteva ja yhteistyökykyinen toimija
alueellaan ja tuottajayhdistysten tuki ja kannustaja.
MTK -jäsenyys on maaseutuyrittäjän väylä vaikuttaa oman elinkeinon asioihin ja yhteisöllisyyden antaja. Jäsenet ymmärtävät etujärjestön tarkoituksen ja tavoitteet. Jäsenmäärä liiton alueella säilyy
vähintään nykyisellä tasolla. Järjestäytymisaste kertoo järjestön vaikuttavuuden. Jäsenet ovat valmiita
suosittelemaan MTK:n jäsenyyttä.
Toiminnallinen ja taloudellinen erilaisuus vähenee tuottajayhdistysten välillä. Jäsenellä on mahdollisimman tasapuoliset palvelut ja edut. Organisaation toiminta koetaan mielenkiintoiseksi, ja luottamustoimiin haluavat maakunnan parhaat kyvyt. Maaseutunuorten toiminnalla rakennetaan järjestötyön tulevaisuutta.
Järjestön sisäinen työnjako on toimiva MT-liittojen ja MTK aluevastaavien välillä sekä MHY:n kanssa.
Työnjaolla edistämme järjestäytymistä ja tiivistämme paikallista edunvalvontaverkostoa.

Toimenpiteet
Tuemme yhdistysten jäsenhankintaa ja yhdistysten jäsenilleen tarjoamien palveluiden kehittämistä.
Edistämme jäsenrekisterin ajantasaistamista. Käytämme jäsenrekisteriä ja hyödynnämme rekisteriä
jäsenpalvelussa ja jäsenyyden varmistamisessa. Yhdistysten jäsensihteereille tarjotaan jäsenrekisterisovelluksen käyttökoulutusta.
Huolehdimme, että luottamushenkilöt ovat aktiivisia ja osaavia yhteistyössä järjestökoulutuksen
kanssa. Yhdistyksen luottamushenkilöiden väliset suhteet ovat luottamukselliset ja he tuntevat toisensa hyvällä tasolla. Tuottajayhdistysten johtokunnat tapaavat säännöllisesti esim. seutukunnittain.
Liitto järjestää tarvittaessa seutukunnallisia yhdistystoiminnan kehittämisseminaareja. Edunvalvonnan
tehostamiseksi yhdistysten johtokuntia kannustetaan myös tekemään selkeä sisäinen työnjako ja
vastuuttaminen johtokunnan kaikkien jäsenten kesken.
Jäsenhankinnan aktiivisuus, se on erityisen tärkeää alueilla, joilla järjestäytymisaste on alhainen tai
jäsenmäärä on viime vuosina kehittynyt alueen keskimääräistä tasoa huonompaan suuntaan.
Maaseutunuorten toiminnan suuntaamisesta vastaa Keski-Suomen Maaseutunuorten valiokunta.
Uusia osallistujia haetaan järjestämällä kohderyhmälle maakunnallinen tapahtuma vuosittain. Järjestämme nuorille omaa koulutusta yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Maaseutunuoret jatkavat kansanedustajien kummimaatilatoimintaa seuraavalla vaalikaudella.
Valiokuntatoimintaa jatketaan Itä-Suomen yhteisvaliokunnissa ja maaseutunuorten valiokunnassa.
Keski-Suomen Metsävaliokunta aloittaa toimintansa maakunnassa. Tuottajayhdistysten puheenjohta-
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ja-sihteeripäivät järjestetään helmikuussa yhteistyössä MTK Etelä-Savon, MTK Pohjois-Karjalan ja MTK
Pohjois-Savon kanssa.

Viestintä osana järjestötoimintaa
Viestinnän kehittäminen on avainasemassa, jotta olemassa olevat ja mahdolliset uudet jäsenet saadaan tietoisiksi järjestön työstä ja jäsenyyden eduista. Jäsenviestinnän painopistettä siirretään sähköisesti toteutettavaksi kustannustehokkuuden takia.
Kokeiluna vuoden 2014 lopulla aloitetun MTK Keski-Suomen sähköisen viikkoviestin palaute on ollut
hyvä. Viikkoviesti kokoaa järjestön ajankohtaisen edunvalvonnan ja toiminnan sekä antaa kokanaistilannekuvan MTK:n toiminnasta Keskusliiton ja MTK Keski-Suomen osalta. Viikkoviestin lähettämistä
jatketaan ja sitä kehitetään yhdistyksiltä saadun palautteen avulla.
Sähköpostia ja sosiaalista mediaa pyritään hyödyntämään jäsenviestinnässä. Tuottajayhdistyksiä kannustetaan hyödyntämään MTK Keski-Suomen viikkoviestiä jäsensuhteenhoitamisessa. Jäsenviestinnän
minimitaso on vuonna 2015 kaksi kontaktia kaikille jäsenrekisterin sähköpostillisille jäsenille.
Jäsenviestintää tehdään maaliskuussa ilmestyvän jäsenlehti Mainion liittoliitteellä sekä liiton nettisivujen aktiivisella ylläpidolla. Yhdistyksille tarjotaan konkreettisia työkaluja, joilla yhdistys voi lähestyä jäseniä ja toteuttaa myös ulkoista viestintää. Niitä ovat jäsenkirjepohjat, sähköiset uutiskirjeet ja
tiedotepohjat. Lisäksi olemme mukana keskusliiton luottamushenkilöille suunnatun sähköisen uutiskirjeen käyttöönotossa.
Tuottajayhdistyksien aktiivisuus jäsenrekisterin ajan tasalla pitämiseen on merkittävä viestinnän onnistumisen kannalta. Liitto edistää toiminnallaan jäsenten tietojen ajantasaisuutta ja pyrkii edistämään koko järjestön tasolla tehtävää kampanjointia yhteystietojen saamiseksi.
Yhdistysten jäsenviestinnän käytännön osaamista kohotetaan. Liitto järjestää tarpeen mukaan koulutuksia nettisivujen laadintaan ja ylläpitoon sekä päivittää tarvittaessa tuottajayhdistysten sivujen perustietoja ostopalveluna.
MTK Keski-Suomen viestinnässä korostuu jäsenkunnan yritystoiminnan merkittävyys maakunnassa.
Viestimme jäsenkunnan etujärjestönä tavoitteistamme aktiivisesti sidosryhmille puolueille, ehdokkaille ja medialle. Viestinnässämme on lähtökohtana myös suomalaista alkuperää olevien maaseudun
tuotteiden; ruuan, puun ja uusiutuvan energian tuotannon ja kulutuksen merkityksestä koko maan
talouskasvulle, työllisyydelle ja huoltovarmuudelle.

Avaintavoite 3. Koko maa kasvuun -eroon keskittävästä politiikasta
Osallistumme kevään 2015 eduskuntavaalikampanjointiin ja vaikutamme osaltamme uuden hallitusohjelman
tavoitteisiin ja sisältöön. Parannamme uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalouden kasvun edellytyksiä
politiikan eri aloilla, kuten maatalous- ja metsäpolitiikassa, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikassa sekä koulutus-,
elinkeino- ja liikennepolitiikassa. Huolehdimme jäsentemme hyvinvoinnista.

Toimenpiteet
Järjestämme alueellamme järjestön vaalitavoitteita tukevan tilaisuuden yhteistyötahojen kanssa. Tarjoamme alueemme eduskuntavaaliehdokkaille MTK:n vaalimateriaalia ja Kuntapäättäjän opasta sekä
tietoa alueen maaseutuelinkeinojen asioista. Kannustamme jäseniä äänestämään. Pidämme yhteyttä
valittuihin kansanedustajien ja kannustamme maaseutunuoria kansanedustajien kummitilatoimintaan.
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Pidämme yhteyttä Maatalouslomituksen paikallisyksiköihin ja kokoamme käyttäjien palautetta palveluista. Tiivistämme lomituksen yhteistyöryhmän viljelijäjäsenten yhteistyötä palvelunkäyttäjien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.
Edistämme maatilayrittäjien sitoutumista työterveyshuoltoon. Varmistamme yhteydenpidolla toimijoihin palveluiden kehittymisen ja toimivuuden parantumisen.
Edistämme maatilayrittäjien sosiaaliturvan ja Myel - työtulon positiivista kehittymistä.

Hanke- ja kehittämistoiminta kasvun mahdollistajana
MTK Keski-Suomi on aktiivinen toimija maatalouselinkeinon kehittymiseksi tehtävässä työssä. Oman
hanketoiminnan käynnistäminen vuoden 2015 aikana suhtaudutaan myönteisesti. Kehittämistyötä
tehdään myös aktiivisella osallistumisella maataloushankkeiden ohjaukseen. Tuottajaliiton kehittämistyön tavoitteena on jäsenkunnan elinkeinojen edellytysten ja tulevaisuuden turvaaminen. Kehittämistoiminnan lähtökohta on jäsenkunnan palvelu siten, että se sopii liiton toiminta-ajatukseen ja
strategisiin päämääriin.
Kehittämistoiminnan pääpaino tullee olemaan maatalouden jatkuvuuden turvaaminen onnistuneiden
omistajanvaihdosten edistämisellä. Hankeviestinnällä rakennetaan myönteistä kuvaa maaseudun
yritystoiminnasta sekä kohotetaan yrittäjyyden arvostusta. Yrittäjien tiedonsaantia voidaan lisätä
tiedotustoiminnalla.
Yhteydenpidolla sidosryhmiin ja viranomaisiin edistetään hanketoiminnan kehittymistä sekä hankkeiden välistä yhteistyötä maakunnassa. Jäsenkuntaa aktivoidaan mukaan osallistumaan kehittämishanketyöhön.

Seuranta
Liiton johtokunnan jäsenet ja toimihenkilöt seuraavat toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista vastuualueidensa mukaisesti. Vastuualueet jaetaan johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.
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MTK-Keski-Suomen talousarvio vuodelle 2015
2015

2014

9 900,00
8 000,00
2 000,00
13 700,00
9 000,00
42 600,00

5 300,00
4 000,00
4 000,00
6 250,00
158 890,00
178 440,00

Kulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot
Vuokrat
Koulutus- ja valistustoiminta
Matkakulut
Kokoukset
Painatuskulut
Johtokunta ja valiokunnat
Toimistokulut
Huoneistokulut
Suhdetoiminta
Jäsenmaksut
Vakuutukset
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Kulut yhteensä

128 400,00
33 000,00
1 200,00
13 600,00
6 800,00
13 500,00
12 500,00
5 000,00
17 500,00
24 700,00
4 400,00
2 700,00
123 000,00
4 100,00
1 000,00
391 400,00

180 613,00
53 478,00
1 250,00
12 800,00
9 000,00
22 743,00
19 500,00
4 950,00
20 094,00
51 850,00
3 800,00
4 500,00
119 471,00
1 200,00

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutuotot

330 000,00

315 400,00

3 000,00
4 200,00
18 000,00
25 200,00

3 500,00
4 250,00
16 200,00
23 950,00

6 400,00
6 400,00
0,00

6 250,00
6 250,00
6 291,00

TALOUSARVIO
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Koulutus- ja valistustoiminta
Riskienhallintayhteistyö
Tilaus- ja ilmoitustuotot
Saadut korvaukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
Osinkotuotot
Vuokratuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Yhtiövastikkeet
Kulut yhteensä
Tilikauden yli-/alijäämä
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505 249,00

MTK Keski-Suomen jäsenetuja
Kylpylähotelli Peurungan jäsenedut MTK Keski-Suomen alueen jäsenille
1. Jäsenetusopimushinnat liikunta- ja kylpyläpalveluista sekä Personal Trainer – palveluista.
2. Jäsenetusopimushinnat majoituksesta Kylpylähotelli Peurunkaan
3. MTK-yhdistysten vuosikokousten arvontapalkinto.
Lue lisätietoa Peurungan jäseneduistamme: www.mtk.fi/keskisuomi >jäsenedut >Peurunka
AGA hitsauskaasut ja kaasupullot
MTK-Keski-Suomen alueen MTK-jäsenet saavat Keski-Suomen AGA palvelupisteistä
merkittävät alennukset AGA-hitsauskaasuista ja kaasupullovuokrista. Alennusprosentin
suuruus vaihtelee tuoteryhmittäin.
Würth Center
MTK:n jäsenille on sovittu tuoteryhmäkohtaiset alennukset, joita voi hyödyntää esittämällä MTK-jäsenkortin Keski-Suomen Würth Center -palvelupisteissä Äänekoskella,
Jämsässä sekä Jyväskylän Seppälässä ja Savelassa. Würthin tuotevalikoimaan kuuluvat
kiinnitystarvikkeet, työkalut, huoltotarvikkeet ja kemikaalit, hiomatarvikkeet, poranterät, kierretyövälineet, työsuojaimet sekä muut asennustarvikkeet. Lisätietoa:
www.wurth.fi
ETRA Megacenter
MTK-Keski-Suomen alueen jäsenet saavat merkittävät tuoteryhmittäin vaihtelevat
alennukset ETRA Megacenterin toimipisteistä Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella.
Hyödyntääksesi jäsenedun, kerro että olet MTK:n jäsen, esitä jäsenkortti. Lisätietoa
tuotevalikoimasta löydät osoitteesta www.etra.fi.
Asianajotoimistojen palvelua jäsenetuhintaan
Jos tarvitset asianajajaa, MTK-Keski-Suomi suosittaa käyttämään alla olevien toimistojen asianajopalveluja. Näiden jäsenetukumppanien kautta MTK:n jäsenet voivat saada
neuvontaa ja lakipalveluja alennetulla tuntiveloituksella. Asioidessasi ilmoita aluksi
MTK-jäsennumerosi tai näytä jäsenkortti
Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy (http://www.hltlaki.fi):
puh. 010 3221 890, toimisto@hltlaki.fi
Asianajotoimisto Urtti (www.urtti.fi):
Erkki Urtti, 0400 565 361, erkki@urtti.fi
Elina Saari, 050 336 9326, elina.saari@urtti.fi
Lisätietoa jäseneduistamme : www.mtk.fi/keskisuomi >jäsenedut
Omasta tuottajayhdistyksestä kannattaa kysyä mahdollisista paikallisista jäseneduista.
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