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Maaseudun Tulevaisuus

UUTISET
Orpo: Capia on
pakko yksinkertaistaa
AIMO VAINIO
BRYSSEL

”Suomen maksuosuus ei saa

nousta, ja Suomen saamiset
maataloustuesta pitää maksimoida”, valtiovarainministeri
Petteri Orpo (kok.) kertoi
MT:n haastattelussa maanantaina Suomen linjasta EU:n
uuden rahoituskauden valmistelussa.
Maanantai-iltana Orpo vei
Suomen viestin EU:n maatalouskomissaari Phil Hoganille
Brysselissä.
Orpo kertoi Hoganille, että
maatalouden ja maaseudun
tukeminen on välttämätöntä
Suomelle. ”Tuotantoon sidotut tuet ja luonnonhaittakorvaus ovat isoja fundamentteja
meille”, Orpo sanoi.
Orpo tapasi Hoganin monta
kertaa maatalousministerinä
vuosina 2014–2015. Siksi asialistalla oli myös yhteisen maatalouspolitiikan uusi vuonna
2021 alkava kausi.
”Uuden cap-kauden fokus
täytyy olla yksinkertaistamisessa. Sitä on pakko lähteä puskemaan. Uskon, että Hogan on
sitoutunut yksinkertaistamiseen.”
Orpo nostaa keinoiksi viherryttämisen uudistamisen
ja ratkaisun peltolohkojen kokojen muuttumiseen. Samalla

myös tukien virheiden määrä
laskisi.
Rahoituskauden ja capin
valmistelusta tuskin tulee
helppoa, Orpo arvioi.
”Kukaan ei halua luopua,
mutta kaikki haluavat lisää.”
Esimerkiksi Itä-Euroopan
maat ovat luvanneet nostaa
esille maiden matalammat tuet
hehtaaria kohden. Niin ne tekivät edellisissä neuvotteluissa ja
saivat hieman tahtoaan läpi.
Suomi on tukien keskikastissa, joten sillä riidalla tuskin
on Suomeen vaikutusta.
Keskustelua syntyy varmasti myös Britannian EU:sta
eroamisesta. Se tulee jättämään noin viiden prosentin
aukon maatalousrahoihin.
Niihin voivat vaikuttavat
myös Ranskan presidentinvaalit, joiden lopputulos määrää,
mitä Ranska maatalouspolitiikassaaan painottaa.
”Nykypolitiikka ei tarjoa
keinoja vastata kriiseihin, esimerkiksi maitokriisiin. Siksi
pitää olla rohkea haastamaan
sitä. Budjetissa pitää olla
enemmän liikkumavaraa.”
Suomi vahtii omaa osuuttaan rahoista. ”Se on elinehto
Suomen maataloudelle ja maaseudulle”, Orpo linjaa.
Orpo tapaa maaliskuussa
budjettikomissaari Günther
Oettingerin.

Suomi pois EU:n
tarkkailuluokalta
AIMO VAINIO
BRYSSEL

Suomen talous sai 13 EU:n tark-

kailuluokan maasta ainoana
puhtaat paperit Euroopan komission vuosittaisessa arviossa.
Aikaisemmin komissio arvioi, että Suomen kilpailukyky oli
laskenut ja yksityisen sektorin
velka kasvanut. Siksi se vaati
Suomelta korjausliikkeitä.
Nyt Suomen kilpailukykysopimus sekä muut hallituksen
toimet nostivat Suomen pois
tarkkailuluokalta.
Komissio vahtii jäsenmaiden taloutta. Huolta on aiheuttanut esimerkiksi Ranskan ja
Italian velkaantuminen.
Komissio oli nyt hellä, eikä
rankaissut velkaantuneita maita. Komissio antaa ensin suosituksia ja ellei niitä toteuteta, se
voi määrätä sakkoja.

Italia sai kovimmat nuhteet.
Sen tulisi vähentää velan määrää 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta vuosittain. Maan
velka viime vuonna oli 132,8
prosenttia bruttokansantuotteesta.
Euroalueen pitkään lähellä nol-

laa matanut inflaatio on noussut 1,8 prosenttiin tammikuussa, EU:n tilastoviranomainen
Eurostat kertoo.
Suomessa inflaatio laski joulukuun yhdestä prosentista 0,8
prosenttiin tammikuussa, kertoo Tilastokeskus.
Korkein kuluttajahintojen
nousu oli Belgiassa, 3,1 prosenttia, alhaisin puolestaan Irlannissa, 0,2 prosenttia.
Euroopan keskuspankki
odottaa inflaation nousun olevan väliaikaista. Siksi siltä ei
odoteta reagointia.

JAANA KANKAANPAA

LYHYESTI
Urpilainen ei
SDP:n ehdokkaaksi
SDP:n kansanedustaja Jutta

Urpilainen ei lähde puolueen
presidenttiehdokkaaksi, hän
kertoo Demokraatti-lehdessä
julkaistussa kirjoituksessaan.
Hän perustelee päätöstään perhesyillä.
Urpilaisen ja Eero Heinäluoman kieltäydyttyä kokeneet
ja uskottavat ehdokkaat ovat
SDP:llä vähissä, arvioi Turun
yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku
Jokisipilä STT:lle. ”Takana pitäisi olla monen kauden eduskuntakokemus ja ministeri
vuorokausia.”

Kesko sulkee
51 Siwaa
Kesko on saanut päätökseen
Siwoja ja Valintataloja koskevat
yt-neuvottelut. Lopputuloksena 51 kauppaa sulkee ovensa ja
206 henkilön työsuhde päättyy.
Irtisanottaville on tarkoitus
tarjota työtä muista K-marketeista tai Keskosta. Siwoja ja Valintataloja on muutettu K-marketeiksi jo yli 320.

Kevan sijoitustuotto
7,4 prosenttia
eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen
sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat 7,4
prosenttia viime vuonna, kun
edellisenä vuonna tuotto jäi 4,8
prosenttiin.
Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan sijoitustulos oli
erinomainen ja ylitti selvästi
vuoteen kohdistuneet odotukset.
Kunta-alan

Langettava ja
vapauttava päätös
Julkisen sanan neuvosto (JSN)

on antanut Suomen Kuvalehdelle langettavan päätöksen
Yleä ja pääministeri Juha Sipilää (kesk.) koskeneesta jutusta.
Lehti laiminlöi samanaikaisen
kuulemisen, eli se ei antanut
Ylen päätoimittajalle Atte
Jääskeläiselle tilaisuutta esittää omaa näkemystään samassa
yhteydessä.
Yle sai vapauttavan päätöksen Terrafamea ja Sipilää koskeneesta uutisoinnistaan. Ylen
ei tarvinnut kuulla Sipilää ennen Terrafame-juttunsa julkaisemista.
JSN:n mielestä juttu oli Sipilälle kielteinen, muttei erittäin
kielteinen.
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Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) tutki ruuan alkuperämerkintöjä helsinkiläisessä K-market Rauhankadussa torstaina.

Ruuan alkuperä aina esiin
Maito- ja liha
tuotteiden ainesosien alkuperän
merkintäpakko luo
jalostajille painetta
siirtyä kotimaiseen
raaka-aineeseen.
NIKLAS HOLMBERG
Suomessa valmistettujen liha-

ja maitotuotteiden ainesosien
alkuperän merkintä tulee pakolliseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön on tarkoitus antaa asiaa
koskeva asetus kesäkuussa. Sen
jälkeen valmistajilla on kuuden
kuukauden siirtymäaika mer-

EIJA MANSIKKAMÄKI
”Elinkeinoelämän Keskusliitto

on asemoinut itsensä nyt niin,
ettei se ole enää työmarkkinajärjestö, vaan etujärjestö.”
Näin katsoo SAK-laisen Metalliliiton puheenjohtaja Riku
Aalto.
EK on ilmoittanut itsekin,
ettei se tee sääntömuutoksensa
seurauksena enää keskitettyjä
tulopoliittisia ratkaisuja eikä voi
olla osapuolena työmarkkinakysymyksiin liittyvissä keskusjärjestösopimuksissa.
Viime viikolla EK ilmoitti
luopuvansa keskusjärjestötason sopimuksista ja siirtävänsä
sopimisen liittotasolle. Liitot

ovat luvanneet kunnioittaa sopimuksia työehtosopimuskauden
loppuun. Esimerkiksi metallialalla sopimus päättyy lokakuun
lopussa.
”Me emme aloita neuvotteluja uusista työehtosopimuksista,
ennen kuin nykyisiin on kirjattu
samat asiat, joihin keskusjärjestösopimuksiin viitattiin. Se pitää tehdä tämän kevään aikana”,
Aalto sanoo.
koskevat muun
muassa luottamushenkilöiden
asemaa ja loma-ajan palkkaa, ja
ne puuttuvat pienempien alojen,
kuten kaivos-, huolto- ja eristysalojen sopimuksista.
”Kun työnantaja on nyt julkiKirjaukset

Ravilähdöstä ensi
kertaa rikostutkinta
Oulun poliisi kertoi keskiviik-
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tan kansanedustajan, Mikko
Kärnän, Eerikki Viljasen ja
Pertti Hakasen aloitteesta,
jonka allekirjoitti 108 kansanedustajaa.
Turhien kustannusten välttämi-

seksi Hyvää Suomesta -merkki
riittää edelleen todisteeksi raaka-aineiden kotimaisuudesta,
eikä päällekkäisiä merkintöjä
tarvita.
Hyvää Suomesta -merkkiä
saa käyttää lopputuotteessa,
joka on valmistettu ja pakattu
Suomessa ja jonka raaka-aineesta vähintään 75 prosenttia
on suomalaista. Lihan ja maidon
täytyy olla kokonaan kotimaista.
Ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa ilmoitettaisiin myös
silloin, kun ainesosana käytetään raakalihavalmistetta tai
lihavalmistetta, kuten kinkkua.

Käytännössä kysymys on
esimerkiksi makkarasta tai
pyttipannusta, jotka tehdään
Suomessa ulkomaisesta lihasta.
Tähän asti lihan alkuperämaan
ilmoittaminen ei ole ollut pakollista.
Tiilikainen uskoo, että uusi
lainsäädäntö lisää suomalaisten tuotteiden menekkiä ja luo
ulkomaista lihaa käyttäville
yritykselle painetta siirtyä kotimaiseen raaka-aineeseen.
”Suomen tuodaan vuodessa
150 miljoonalla eurolla ulkomaista lihaa. Tähän asti on ollut
arvoitus, mihin se päätyy.”
MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi
kiittelee Tiilikaisen linjauksia.
Kuluttajien tietämys kotimaisuudesta on Syväniemen mukaan kasvanut, mutta moni
hämääntyy silti suomalaisesta

pakkauksesta, jonka sisällä onkin tuontiraaka-aineita.
”Tämä vaikuttaa erinomaisen
hyvältä. Olemme täysillä Hyvää
Suomesta -merkin takana.”
EU:n sisämarkkinasäädökset

eivät salli pakollista merkintää
toisissa EU-maissa valmistetuille tuotteille.
Tiilikainen toivoo, että myös
EU-tasolla edettäisiin ruuan
ainesosien pakollisissa merkinnöissä. Ainakin Ranskassa samantyyppinen vaatimus on käytössä. ”Mitä useampi maa ottaa
käyttöön kansallisia merkintöjä,
sitä suurempi paine on edetä
asiassa myös EU-tasolla.”
Ravintolaruuan alkuperän
ilmoittaminen olisi Tiilikaisen
mukaan luonteva seuraava askel.
”Siitä täytyy keskustella alan
kanssa. Toistaiseksi ei ole uutta
kerrottavaa.”

Metalli: EK ei ole enää työmarkkinajärjestö
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kintöjen toteuttamiseen.
”Kun Suomi täyttää sata
vuotta joulukuussa, kuluttajilla
on tieto liha- ja maitotuotteiden
alkuperästä”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoo MT:lle.
Kyseessä on kaksivuotinen
kokeilu, mutta tavoitteena on,
että vaatimuksista tulisi pysyviä.
Helsinkiläisessä K-market
Rauhankadussa asioineet Olli
Lehto ja Leena Lehto ovat tyytyväisiä alkuperän merkintäpakkoon.
”Ollaan ehdottomasti samaa
mieltä. Alkuperämaa on varsinkin lihan suhteen tärkeä asia.”
Leena Lehdon mukaan kotimaisen tuotannon turvaaminen on
tärkeä asia helsinkiläisellekin.
Alkuperämerkintöjen laajentaminen lähti liikkeelle
viime keväänä kolmen keskus-

kona käynnistäneensä esitutkinnan Äimäraution ravien
tapahtumista 9. tammikuuta.
Poliisi tutkii eläinsuojelurikoksena tapausta, jossa 6-vuotias suomenhevonen Katajan
Kunnari ohjastettiin loukkaantumisesta huolimatta maaliin
saakka.
Hevosen epäillään joutuneen eläinsuojelulain tarkoittamalla tavalla alttiiksi kivulle,
tuskalle ja kohtuuttomalle rasitukselle, tiedotteessa todetaan.
Tiedossa ei ole, että poliisi
olisi aiemmin aloittanut eläinsuojelusyistä esitutkintaa ravilähdön tapahtumista. Var-

sinainen rikostutkinta alkaa
vasta, jos rikosta voidaan epäillä esitutkinnan perusteella.
Lähdön jälkeen eläinlääkäri
totesi Katajan Kunnarin koukistajajänteen olevan 95-prosenttisesti poikki. Hevonen
lopetettiin heti.
Suomen Hippoksen sääntövaliokunnan mukaan lähdössä
ei rikottu sääntöjä.
Se kuitenkin täsmensi sääntöjä: ohjastajan vastuuta lisättiin siinä, että hevosen juoksu
pitää keskeyttää, jos se on väsynyt tai loukkaantunut (MT
10.2.).
Hippoksen johtaja eläinlääkäri Katja Hautala korosti
tuolloin, että tapaus käsitellään uudelleen, jos poliisi alkaa
tutkia eläinsuojelurikkomusta.

suudessa viisastellut, että viittaukset ovat vain teknisiä, niin
ei voi olla vaikea asia tehdä näitä
teknisiä kirjauksia työehtosopimuksiin”, Aalto näpäyttää.
Sen sijaan tulevista työsopimus- ja palkkaneuvotteluista ja
niin sanotusta Suomen mallista
on nyt pohja pois EK:n uuden
roolin myötä, Aalto katsoo.
”Kenellä on mandaatti koordinoida neuvotteluja tai sopia
yhteisestä mallista? Ei kukaan
voi sanella JHL:lle, Pamille tai
meille, mitä mallia pitäisi noudattaa, kun osapuolet puuttuvat.”
Pääministeri Juha Sipilä
(kesk.) toivoi keskiviikkona Suomen mallin vielä syntyvän.

Palkansaajapuolelta toimihenkilöiden STTK ja koulutettujen Akava katsoivat, ettei mallia
tule.
Suomen mallilla haluttiin vetää

palkoille vientialojen maksuvaran määräämä katto, mutta EK:n
livettyä neuvottelurivistä malli
jäi liittojen välillä sovittavaksi.
Viimeinen niitti oli, kun metsäteollisuus ilmoitti, ettei se ole
mukana vientiliittojen yhteisrintamassa.
Vientialoja edustavat teknologia-, metsä-, paperi- ja kemianteollisuuden työnantaja- ja
työntekijäliitot.
Sipilän mukaan Suomen malli kytkeytyy hallituksen johdolla

Ylivieskan kirkon
suunnittelusta kilpailu
KAIJALEENA RUNSTEN
Ylivieskan kirkon suunnittelu

kilpailu on käynnistynyt. Kilpailuaika kestää toukokuun
puoliväliin.
”Ensi vuonna voittaneen
kilpailutyön pohjalta päästään varsinaiseen rakennuksen suunnitteluun, ja vuodet
2019–2020 kuluisivat rakentamiselle. Se on karkea arvio”,
kirkkoherra Timo Määttä
kertoo.
Syksyllä alkanut Kirkkotalakoot-kampanja jatkuu kiitettävästi. ”Keräystoimikunta on
aktiivinen, ja vapaaehtoisia on
paljon liikkeellä. He hoitavat
omaa sektoriaan.”
Viime tiedon mukaan vapaaehtoisella varankerä-

ystilillä on 230 000 euroa.
Lahjoituksia on saatu sekä
yksityishenkilöiltä, yrityksiltä
että eri tilaisuuksien tuotoista. Myös eri tuotteiden myyntiä on suunnattu lähes vuosi
sitten palaneen kirkon uudelleenrakennustyöhön.
Kirkon rakentamisrahasto
saa kartutusta myös Rysky-päivästä, joka järjestetään Ylivieskassa tänään perjantaina.
”Olemme sopineet koneliikkeiden kanssa, että tuotoista
lahjoitetaan 2 500 euroa kirkon keräykseen”, kertoo Väinö
Haapakoski urheiluseura Ylivieskan Kuulasta.
Myös Maaseudun Tulevaisuus ja Suomalainen Maaseutu
-liite osallistuvat konetapahtumaan.

tehtyyn kilpailukykysopimukseen (kiky). Aalto kyseenalaistaa
myös kikyn, koska siinä on EK:n
allekirjoitus.
Kikyssä sovittiin työntekijöiden auttavan yrityksiä, kun palkkoja ei koroteta, lomarahoja leikataan, työaikaa pidennetään ja
työntekijän maksuja nostetaan.
Metalliliiton jäsenistöstä 20
prosenttia on kuitenkin saanut
paikallisesti sovitun palkankorotuksen, osa jopa 3 prosenttia,
ja 16 prosenttia yrityksistä on
jättänyt työajan pidennyksen
tekemättä.
Aalto pitää oikeana, ettei
maan hallitus puutu työmarkkinakiistaan, kun EK on itse valinnut uuden roolinsa.

MT lähettää suoraa
ohjelmaa Ryskystä
JANNE IMPIÖ
Maaseudun Tulevaisuus toimit-

taa Ylivieskan Rysky-päivästä
suoran verkkolähetyksen klo
10.30–11.10. Ohjelmaa voi seurata MT:n verkkosivuilla.
Päätoimittaja Jouni Kemppaisen vetämässä ohjelmaosuudessa vierailevat muun
muassa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.),
MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila ja kansanedustaja
Juha Pylväs (kesk.).
Lisäksi ohjelmassa keskustellaan kone- ja maatalouskaupan
vaikuttajien kesken alan tulevaisuudesta.
Esillä ovat myös Ylivieskan
talousalueen maidontuottajat:
Arlan, Maitokolmion ja Valion
edustajat keskustelevat maidontuotannosta.

