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MTK Pohjois-Suomi ry:n toimintasuunnitelma ja avaintavoitteet vuodelle 2019

Yleistä
MTK Pohjois-Suomi on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen
etujärjestö ja vaikuttaja, jonka toimialuetta ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.
Liiton jäseninä on 40 maataloustuottajain yhdistystä. Kattojärjestönä toimii Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto ry. MTK-Pohjois-Suomen tavoitteena on edistää alueensa
maa- ja metsätalouden sekä maatilapohjaisen maaseutuyrittämisen edellytyksiä. MTKPohjois-Suomella on vahvat sidosryhmäyhteydet alueellisesti / valtakunnallisesti koulutus- ja
kehittämisorganisaatioihin, rahoittajatahoihin, kuntiin ja elintarvikkeita jalostaviin yrityksiin
sekä tuottajaorganisaation eri tahoihin.
Tuottajaliiton tehtävä on tuoda hyötyä yhdistysten jäsenille ja varmistaa jäsenten edut
valtakunnallisessa, maakunnallisessa ja kunnallisessa edunvalvonnassa. Pääpaino on
maakunnallisessa edunvalvonnassa maakuntauudistuksen vuoksi. Tavoitteena on
ennustettava maatalouspolitiikka ja maatalouden edellytysten turvaaminen koko liiton
alueella.

Vaikuttaminen
Vaikutamme ennakoivasti kotimaisiin ja kansainvälisiin politiikkasisältöihin, kuten ympäristöja luonnonvarapolitiikkaan, ilmasto- ja energiapolitiikkaan, hyvinvointi- ja veropolitiikkaan
sekä liikenne- ja viestintäpolitiikkaan. Keskeisiä EU-vaikuttamisen kohteita ovat
monivuotinen rahoituskehys 2021-2027, keväällä 2019 pidettävät EU:n parlamenttivaalit
sekä tulevan komission työohjelma ja sen toimeenpano.

Vaikutamme EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen sekä maaseutu- ja aluepolitiikan
politiikan sisältöön ja niiden rahoituksen turvaamiseen.

Laadimme ja esittelemme vaaliohjelmat vuonna 2019 järjestettäviin eduskunta- ja EUvaaleihin sekä tavoitteet maakuntavaaleihin. Järjestämme yhteistyössä
metsänhoitoyhdistysten kanssa alueelliset vaalitilaisuudet eduskuntavaalien aikana.
Kannustamme jäseniä osallistumaan vaaleihin sekä ehdokkaina että äänestäjinä. Esitämme
MTK-järjestön tavoitteet eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa varten.

Otamme aikaisempaa aktiivisemman otteen suomalaisten elintarvikkeiden puolustamisessa
eri sosiaalisen median kanavissa. Tiedotus perustuu faktoihin ja ajankohtaisiin nostoihin
asiakokonaisuuksien yhteydessä.
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Kannustamme jäseniä toimimaan aktiivisesti tuottajien omistamien osuuskuntien suuntaan
ja vaikuttamaan osuuskuntien toimintaan viljelijöiden kannalta edullisesti.
Markkinat
Edistämme biotalouden investointeja Suomeen ja biotalouden ratkaisujen yleistymistä
vastauksena ilmasto- ja energiapolitiikan haasteisiin sekä kuluttajien tarpeisiin. Kiinnitämme
entistä enemmän huomiota investointien ja niiden raaka-ainehankinnan kestävyyteen.

Viestimme suomalaisen elintarviketuotannon vahvuuksista ja jäljitettävyydestä.
Edistämme maaseudulla vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden tarjonnan
kehittymistä markkinoiden kysyntää vastaavaksi.
Varmistamme uusien sähköisten markkinapaikkojen (puukaupan Kuutio, viljakaupan Viljatori
ja Ruokaa Suomesta) käyntiinlähtöä ja jatkokehitystä. Edistämme viestinnän keinoin
markkinapaikkojen tunnettuutta jäsenten ja markkinatoimijoiden keskuudessa.

Kuluttajatyö ja tapahtumat
Maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tärkeää saada tietoa kaupunkilaisille
paikallisen ruoantuotannon kaaresta pellolta pöytään. Kuluttajien ostopäätöksissä
suomalainen eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettu elintarvike vertautuu ulkomaiseen
bulkkituotantoon, mikä osaltaan johtaa tuottajan tuotteesta saaman katteen
heikentymiseen. Tuottajaliitto on mukana resurssien puitteissa maakunnallisissa
tilaisuuksissa välittämässä tietoa ruoantuotannosta. Tapahtumissa on etusijalla kuluttajatyö
ja järjestöllisen aktiivisuuden lisääminen. Kuluttajatyössä korostetaan kotimaisen tuotannon
eettisyyttä ja ympäristöarvoja. Tietoisuuden lisäys tuo mahdollisuuksia avata uusia
markkinapaikkoja lähiruoalle. Yhteistyö ja toiminta elävöittävät maaseutua ja tuovat edelleen
uusia mahdollisuuksia maatalouden uusille yritystoiminnoille.

Koululähettilästoimintaa jatketaan ja huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni
koululainen pääsee tutustumaan maataloustuotantoon ja saa siitä ajantasaista tietoa.

Tuottajaliiton järjestötapahtumiin on helppo osallistua ja ne kannustavat jäseniä
järjestöaktiivisuuteen.
Uudistuva järjestö
Kehitämme toimintamalleja siten, että organisaation sisäinen yhteistyö voimistuu ja
paikallisen toiminnan edellytykset paranevat jäsenmaksujärjestelmän uusimisen myötä.
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Uudistamme mtk.fi -sivujen sisällön tuotantomallin tuottajaliiton ja jäsenyhdistysten osalta.
Uudistus työ tehdään tiiviissä yhteydessä jäsenyhdistysten kanssa.
Vahvistamme yhdistysten nuorten tuottajien toimintaa järjestämällä matalankynnyksen
tilaisuuksia ja kannustamalla mukaan yhdistysten ja tuottajaliiton toimintaan.

Alueellinen vaikuttaminen
Vuoden 2019 olennaisimpiin asioihin kuuluu maakuntahallinnon vaalit ja maakunnallisiin
ohjelmiin vaikuttaminen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella. Vaikutamme
toimivan ja asiakaslähtöisen maaseutuhallinnon, lomitustoimen ja
ympäristöterveydenhuollon muodostamiseen maakuntahallintoon.
Johtokunta
Liiton johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana viisi kertaa. Johtokunnan työskentelyä
tukee työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Työskentelyä tehostetaan työvaliokunnan ja sähköisten kokousten avulla.
Valiokunnat
Valiokunnat kokoontuvat pääasiassa sähköisesti. Kokoontuminen pyritään järjestämään
muuten ajankohtaisten tilaisuuksien yhteyteen. Valiokuntien pöytäkirjat toimitetaan
johtokunnalle niiden valmistuessa ja valiokuntien esitykset menevät liiton johtokunnan
kautta eteenpäin.

Nuoret
Tavoitteena on aktiiviset ja osallistuvat maaseutunuoret. Liitto on mukana erilaisten
tapahtuminen ja keskustelukanavien järjestämisessä yhdessä yhdistysten kanssa nuorten
toiminnan aktivoimiseksi.

Kasvinviljely
Etsitään keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Kannustamme jäseniämme osallistumaan
maatalouden kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Edistetään Viljatori.fisivuston käyttöönottoa jäsenkunnassa. Edistetään tilojen välistä yhteistyötä ja varmistetaan
tasapuoliset kauppatavat viljakaupassa. Viestimme suunnitellusti ympäristöasioiden
keskeisestä osasta osana viljelytyön kestävää kehitystä.

Maidontuotanto
Etsitään keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Kannustamme jäseniämme osallistumaan
maatalouden kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Lomitusasiat ovat
ajankohtaisia lakimuutoksen valmistelun vuoksi ja vaativat edunvalvontatyötä. Viestimme
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suunnitellusti ympäristöasioiden keskeisestä osasta osana maidontuotannon kestävää
kehitystä.

Lihantuotanto
Etsitään keinoja kannattavuuden parantamiseksi. Kannustamme jäseniämme osallistumaan
maatalouden kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin hankkeisiin. Lomitusasiat ovat
ajankohtaisia lakimuutoksen valmistelun vuoksi ja vaativat seurantaa. Viestimme
suunnitellusti ympäristöasioiden keskeisestä osasta osana lihantuotannon kestävää
kehitystä.

Luomu
Luonnonmukainen tuotanto on vahvassa kasvussa tuottajaliiton alueella. Lisätään kuluttajien
tietoutta luomutuotannosta. Vaikutetaan luonnonmukaisen tuotannon byrokratiaan, niin
että se vähentää tuottajan kustannuksia ja joustavoittaa toimintaa.

Porotalous
Edunvalvonnassa korostetaan poronhoitolain noudattamista ja varmistetaan vahinkojen
korvaaminen maanomistajille. Etsitään keinoja yhteistyön parantamiseksi.

Metsä
Toiminnassa korostuu metsien taloudellisen ja kestävän käytön edellytysten turvaaminen.
Eloperäisten maiden metsien käyttöön emme hyväksy heikennyksiä.
Maankäyttö ja ympäristö
Kaavoitusasiat ja erilaiset lunastusasioita seurataan aktiivisesti ja jäseniä kannustetaan
käyttämään Arviontikeskuksen palveluita. Tilusjärjestelyitä pyritään edistämään ja niiden
riittävä rahoitus turvaamaan
Uusiutuvan energian kestävyyskriteereiden esitys vaikuttaa kaikkeen turvemaan käyttöön ja
tämän hoidossa ollaan aktiivisia. Vaadimme toimintaedellytysten turvaamista eloperäisillä
mailla ja riittävän resurssin kohdistamista eloperäisten maiden päästöjen tutkimiseen ja
viljelyn sekä metsätalouden kehittämiseen. Haluamme olla aktiivisesti mukana
tutkimustyössä ja etsimässä keinoja ympäristön kannalta parhaaseen ratkaisuun. Emme
hyväksy viljelytoiminnan rajoittamista miltään osin osana EU:n päästöpolitiikkaa.
Julkaisut
Toimintakertomuksen sisältö, taitto ja tulostus järjestetään liiton omana työnä. Uutisjyvät
lehteä toimitetaan kaksi toimintavuoden aikana.
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Järjestölliset toimenpiteet
Järjestöllisiin toimienpiteisiin osallistutaan mahdollisimman laajasti. Tuottajaliiton tehtävänä
on aktivoida osallistujia ja järjestää käytännön osallistuminen yhdessä yhdistysten kanssa.
Hankkeet
MaaseutuHarava-kehittämishankkeen toiminta-aikaa on 10/2019 saakka.
Lupa muutokseen-kehittämishankkeen toiminta-aikaa on 2/2019 saakka. Liitto toimii
hankkeen osatoteuttajana.
Valmisteilla on ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on auttaa viljelijöitä
yritystoiminnan muutostilanteessa saamaan uusia mahdollisuuksia toimintaan.
Hankehakemus jätetään helmikuun 2019 aikana.

Sidosryhmätyö
Teemme tiivistä yhteistyötä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen vaikuttavien tahojen
kanssa. Toteutamme ja olemme kumppaneina jäsenten hyvinvointia edistävissä toimissa.

MTK:n yhteiset avaintavoitteet huomioidaan toiminnassa liiton ja yhdistysten tasolla.

