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Vakuutus turvaa, etteivät maatilan työt pysähdy
Henkilöturva jää vielä liian helposti ottamatta maatilalla, vaikka tilat ja koneet olisivat vakuutuksen piirissä. LähiTapiola
kampanjoikin syyskuun loppuun
saakka, jotta myös henkilövakuutukset hoidettaisiin kuntoon.
Teksti ja kuva: Auni Vääräniemi
Ylitornion Kantomaanpäässä lypsykarjanavettaa ja lihakarjanavettaa
pyörittävä Kimmo Kantomaa loukkasi
polvensa. Diagnoosi oli tyly - polvesta meni nivelside. Edessä oli leikkausoperaatio ja kuntoutuminen.
Samaan aikaan oli molempien navettojen töiden jatkuttava.
”Tilanne olisi voinut olla katastrofi,
mutta onneksi oli LähiTapiolalta otettu
terveysvakuutus. Sen ansiosta sain
Ouluun leikkausajan yksityiselle puolelle. Taksi haki pihasta ja käytti leikkauksessa. Lisäksi sain päivärahan,
joka kattoi työntekijän palkan täysin”,
Kimmo kertoo.
Kimmo Kantomaa tekee navettatyöt
yksin, joten kattava henkilövakuutus
on maatilan töiden jatkuvuuden vuoksi
elintärkeä.
Kun vakuutus tehtiin, laski LähiTapiolan asiakkuusjohtaja Reino Keskitalo päivärahan riittävyyden vahingon
varalta.
”Maatilalla koneet ja tilat on vakuutettuja, mutta itseä ei välttämättä huo-

LähiTapiola Lapin Reino Keskitalo ja Kimmo Kantomaa vakuutusten parissa.
mata vakuuttaa. Jos kiivaana työaikana kesällä sattuu jotain koneiden tai
eläinten kanssa, on se ilman henkilöturvaa kauhea asia. Henkilökeskeytys
turvaa, jos ei voi tehdä töitä ja pitää
palkata esimerkiksi urakoitsija töihin”,
Keskitalo kertoo.
”Ainahan se tympii, kun vakuutuslasku tulee, mutta jos jotain sattuu, niin
korvaukset saa”.
Vakuutukset räätälöidään maatilalla
yksilökohtaisesti. Kimmo Kantomaa
hankki henkilöturvan itselleen, kun
hän rakensin toisen navettansa.
”Sitä ennen minulla oli kyllä henkivakuutus, mutta kun velat kasvoivat
navetan rakentamisen myötä, niin tuli

Reinon kanssa puheeksi, että nyt kannattaa päivittää oma turva. Onneksi
teimme niin. Jos tulisi pysyvä työkyvyttömyys, vakuutukseni kattaa myös
velat”.
Reino Keskitalo sanoo, että hän käy
mielellään tilallisten kanssa vakuutuksia läpi. Siten parhaiten huomaa, mitä
vakuutustarpeita viljelijällä on. Vahinkoasioissakin
Keskitalo kannustaa soittamaan
omalle yhteyshenkilölle, joka pystyy
katsomaan koneelta voimassa olevat
vakuutusturvat.
LähiTapiolalla on myös TerveysHelppi palvelu, jonka etälääkärivastaanotto auttaa sairastumisissa, tapaturmissa ja muissa terveyshuolissa.

Henkilöturvaa tehtäessä päivärahakauden pituuden esimerkiksi voi itse
määritellä.
LähiTapiola kartoittaa asiakkaan
säännölliset tulot ja menot sekä lainat
ja laskee niiden perusteella, minkälaista turvaa elämäntason säilyttämiseksi
tarvitaan.
Nykyisin jo lakikin vaatii kartoittamaan asiakkaan vakuutustarpeet.
Yleensäkin tilakäynnillä pitää kaikki

asiat ottaa huomioon vakuutuksia tarkastellessa, jotta varmistetaan tilalliselle oikea ratkaisu.
Vakuutukset kannattaa käydä läpi
kahden kolmen vuoden välein siltä
varalta, että muutoksia on tullut. LähiTapiolalla on nyt meneillään kampanja
uusille vakuutuksenottajille. Kampanja
kestää syyskuu loppuun saakka.
”Asiakkaamme saa nyt uuteen Perusturva-henkivakuutukseen 20 pro-

MTK-Ranua hankki päiväkotilasten
riemuksi polkutraktoreita leikkeihin

sentin jatkuvan hintaedun kuolemanvara- ja pysyvän työkyvyttömyyden
turviin”, Keskitalo kertoo.

Porovahinkolautakunta
asetettu ensi kertaa
Maa- ja metsätalousministeriö
on asettanut porovahinkolautakunnan toimikaudelle, joka päättyy 2.6.2025.

MTK Ranuan ja yhteistyökumppaneiden hankkimat traktorit saivat iloisen
vastaanoton ranualaislapsilta.Kuva: Aino Saukko

MTK Ranua yhteistyökumppaniensa Arla Pohjois-Suomen ja
Agco Suomen tuella hankki Ranuan varhaiskasvatuksen lasten
iloksi polku- ja potkutraktoreita
päiväkodille ja ryhmäperhepäiväkodille.
Leikkitraktorit toimitettiin perille traktorin etukuormaajan kauhassa sopivasti
kesäleikkien alkuun. Tuomiset saivat
lapsilta iloisen ja innokkaan vastaanoton.
Lahjoituksen mahdollisti MTK Ranuan parantunut kassatilanne, joka on
jäsenmaksu-uudistuksen ansiota, kertoo MTK Ranuan sihteeri-rahastonhoi-

taja Eija Nurmela.
”Pystyimme tälle vuodelle varaamaan rahaa kuluttajatyöhön ja jäsentoimintaan, ja sen kautta päätettiin
ilahduttaa kuntalaisia ja satsata lapsiin”.
”Mukana tempauksessa olivat myös
hyvät yhteistyökumppanit”.

Poronvahinkolautakunta on riippumaton asiantuntijaelin, jonka maa- ja
metsätalousministeriö asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan
jäsenet ovat sivutoimisia ja toimivat
virkavastuulla.
Porovahinkolautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin käräjätuomari Ahti
Kontturi ja varapuheenjohtajaksi tutkija Rauno Kuha.
Lautakunnan muiksi jäseniksi nimettiin saamelaiskäräjien toinen puheenjohtaja Leo Aikio, maaseutusihteeri Markku Heikkilä, varadekaani
Ilari Hovila, tutkija Juha Joona, projektipäällikkö Juha Järvenpää ja pormestari Harri Peltola.
Porovahinkolautakunta
asetettiin
nyt ensimmäistä kertaa. Lautakunta
antaa pyynnöstä asiantuntijalausuntoja mm. siitä, mikä on paliskunnan
poronhoitolaissa tarkoitettu aitaamisvelvollisuus ja vahingoista, joita porojen epäillään aiheuttaneen viljelyksille,
taimikoille ja asuntojen pihoille. Lautakunta tarjoaa myös sovittelupalveluja
vahinkoja ja aitaamista koskevien riitojen osapuolille.
Porovahinkolautakunnan asettaminen lakkauttaa nykyiset kuntakohtaiset arvioimislautakunnat.

Pääkirjoitus: Yhteistyö on voimavara
Epäilijöitä riitti aloittaessani
yksin lypsykarjanpidon ilman
omia peltotyökoneita luottaen
toisiin viljelijöihin. Vielä enemmän epäiltiin muutaman vuoden
päästä ottaessani yhteistä velkaa toisen tilan kanssa rakentaessamme yhteistä pihattoa.
Tottakai tiedostimme yhteistyön ongelmat, mutta enemmän löysimme etuja.
Ongelmissa pitää vaan pystyä tekemään kompromissejä ja tarvittaessa
pyytää ulkopuolinen asiantuntija kertomaan lisää näkökantoja. Täytyy haastaa omaa ajatteluaan ja vakiintuneita
mielipiteitä. Asioilla on aina monta
puolta eikä mikään niistä ole välttämättä oikea.
Tämä meidän pitäisi muistaa jokapäiväisessä elämässä. Riidoilla ei saada
aikaiseksi kuin katkera seuraavakin
sukupolvi.
On sitten kyse parisuhteesta, naapureista tai elinkeinojen yhteentörmäyksistä niin jatkuva riitely ei asioita
ratkaise. Laihakin sopu on aina parempi kuin lihava riita.
Osassa tarvitaan ulkopuolista neuvontaa ja jopa lakipykälien selventämistä. Aina ei tiedosteta omia vastuita
ja velvollisuuksia.
Mutta mitä nopeammin ja paikallisemmin erimielisyyksistä sovitaan,
sitä helpompi kaikkien on jatkaa eloansa ja elinkeinoansa.
Valitettavasti osa asioista on paisunut ja lähtenyt jo paikallisten käsistä
saaden suurta taloudellista ja henkistä
vahinkoa aikaan. Lapin metsäkiistat
ovat tästä surullinen ja varoittava esimerkki.
Osa meidän jäsenistä saa toimeentulonsa naudoista, osa metsästä, osa
poroista ja joku vaikkapa kaikista näistä. Jokaisen elinkeinolla on iso merkitys emmekä voi ajatella Lappia ilman

poroja, metsiä tai nurmiviljelyn mahdollistavaa karjataloutta.
Miksi sitten riitelemme? Ylivoimaisesti suurin osa yrittäjistä ei riitelekkään, vaan tulee hyvin toimeen keskenään. Myydään heinäsatoa toisille ja
sovitaan yhdessä molempia hyödyttävistä aidoista.
Puolisokin voi löytyä toisesta elinkeinosta. Se pieni riitelevä osa saa
vaan sitä näkyvyyttä medioissa. Vaikeahan siitä sopuisasta rinnakkaiselosta on myyviä otsikoita repiä.

Hanna-Mari Kasurinen on ivalolainen
maitotilallinen ja MTK-Lapin puheenjohtaja. Kuva: Essi Lappalainen
Mutta niitä hyviä käytäntöjä kannattaa ehdottomasti jakaa toisillemme tiedoksi. Viljelijä saattaa vaikkapa
vastustaa pellon aitaamista peläten
tukiseuraamuksia pinta-alan pienenemisen kautta.
Silloinhan on kyse aidan sijainnista,
eikä itse aitaamisesta. Tietenkään paliskunta ei voi tehdä aitaa esimerkiksi
tiealueelle ja jos peltoala yhdeltä sivulta tien vuoksi pienenee, niin voisiko se

joltain toiselta sivulta vastaavasti kasvaa?
Ely-keskus voisi ottaa kantaa tällaisiin tapauksiin myöntäessään rahoituksen aitaamiseen ja toisaalta
valvoessaan saman pellon tukia. Ratkaisuvaihtoehtoja on vietäväksi eteenpäin, jos niitä yhdessä pohditaan ja
avarretaan omaa ajattelua.
Kannustankin kaikkia osapuolia ennakkoluulottomasti
osallistumaan
Luken järjestämiin Peltovahinkojen
arviointi -koulutuksiin, jahka niitä pystytään järjestämään.
Tilaisuuksissa saa uusia näkökantoja eri elinkeinojen esittäessä tarkentavia kysymyksiä ja osaan löytyy samantien vastaus ihan lakitekstistä.
Mutta ennenkaikkea istumme saman pöydän ääressä ennakkoon, eikä
vasta sitten, kun riita on jo päällä. Tai
pyydetään vaikka sen oman paliskunnan poroisäntä yhdistyksen kokoukseen keskustelemaan.
Mie tiiän, että osaa ärsyttää tämä
minun rauhaa ja rakkautta -lässytys,
mutta kaikkia ei voi miellyttää.
Aina löytyy mielensäpahoittajia, jotka kaivavat asiasta kuin asiasta vain
huonot puolet esille. Sellaisella negatiivisuudella ei kuitenkaan mikään
edisty vaan oma potero syvenee ja
mieli mustenee.
Mustia pilviä meillä riittää muutenkin, ei aiheuteta niitä itse lisää.
Valoisaa kesää,

Hanna-Mari Kasurinen

MTK-Lapin puheenjohtaja

MTK:n metsäedunvalvonta on sinua ja metsiäsi varten
MHY-kenttä on ollut Lapissa viime vuonna muutoksessa. Metsäkeskustelu käy vilkaana, joka
on merkki edunvalvonnan tarpeesta, pohtii MTK Metsälinjan
Lapin kenttäpäällikkö Annakaisa
Heikkonen.
Lapin alueella toimii kuusi metsänhoitoyhdistystä, joilla on yhteensä noin
13 500 jäsentä. Lapin metsänhoitoyhdistyksissä metsänomistajia palvelee
47 toimihenkilöä kaikkiaan 17 toimistolla.
Palvelu pelaa paikallisten toimistojen lisäksi myös uusissa kanavissa,
esimerkiksi OmaMetsässä. Yhdistysten puoleen voi kääntyä kaikissa metsäomaisuuden hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
EU on tuonut uusia avauksia metsäkeskusteluun,
metsäpolitiikkaan
ja MTK:n edunvalvonnan ytimeen.
EU:n vihreän kehityksen ohjelma
(Green Deal), biodiversiteettistrategia, metsästrategia, LULUCF, uusituvan energia direktiivit ja kotimaassa
luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja
rakennuslain uudistukset ovat pitäneet
metsäedunvalvonnan asiantuntijat kiireisinä.
Osin kunnianhimoisten EU:n ilmasto- ja suojelutavoitteiden ja Lappiakin
koskettavien metsäteollisuuden investointiuutisten myötä keskustelu metsien käytön kestävyydestä, monimuotoisuudesta ja ilmastonäkökulmasta
on kiihtynyt.
Osansa on saanut myös metsänhoitoyhdistysten jäsenetuna tarjottava
PEFC-metsäsertifiointi, jonka vaatimuksia on päivitetty. Jatkossa vesistöjen suojakaistat levenevät, säätö-

Annakaisa Heikkonen. Kuva: Juha Heikkonen
puiden järeys ja määrä kasvavat, ja
mahdolliseksi tulee myös metsien keruutuotteiden sertifiointiin.
Uudistetut PEFC:n vaatimukset
otetaan käyttöön vuosien 2022-2023
aikana. PEFC-standardiluonnoksen on
jo allekirjoittanut yli 60 eri tahoa. ELYkeskukset, SYKE ja Saamelaiskäräjät
jättäytyivät työstä lopulta pois eivätkä
allekirjoittaneet standardia.
Yli puolet Euroopan tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suomessa.
Lapissa metsä- ja kitumaista on suojeltu yli 27 %. Puuntuotannon piirissä
Lapin pinta-alasta on liki 3,8 miljoonaa
hehtaaria.
Talousmetsissä tehtävä luonnonhoito, tiukentuvat metsäsertifioinnin
kriteerit ja vapaaehtoinen suojelu on
vaikuttavia keinoja edistää näillä alueilla myös luonnon monimuotoisuutta
rinta rinnan puuntuotannon ja muiden
käyttömuotojen kanssa.

Lapin metsistä valtaosa on nuoria
ja kovassa kasvussa olevia. Metsämme voivat tarjota kestävästi ja jopa
nykyistä enemmän kantorahatuloja ja
verotuloja aluetalouteen, arvonlisää,
työllisyyttä ja raaka-ainetta bio- ja kiertotalouden tarpeisiin.
Ajurina on siirtyminen fossiilisista
yhä enemmän uusiutuviin vaihtoehtoihin. Samaan aikaan metsämme toimivat myös hiilinieluina ja -varastoina.
Metsänomistajat -ketjuna teemme
joka päivä töitä sen puolesta, että metsänomistajalla on nyt ja tulevaisuudessa oikeus päättää metsäomaisuutensa käytöstä ja harjoittaa kestävää
ja kannattavaa metsätaloutta omien
tavoitteidensa mukaan. Olemme osa
ratkaisua, emme ongelmaa.
Metsäterveisin,

Annakaisa Heikkonen

MTK Metsälinjan kenttäpäällikkö
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