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Jakelussa mainituille 

 

MMM; Peltorakenteen kehittämisohjelman laatimisen ja toteuttamisen seurantaryhmän 
asettaminen 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut peltorakenteen kehittämisohjelman laatimisen ja 
toteuttamisen seurantaryhmän. 

Seurantaryhmän toimikausi on 5.1.2021 -31.12.2022  

Vuorineuvos Reijo Karhinen ehdotti 7.2.2019 julkaisussaan UUSI ALKU käynnistettäväksi mm. 
peltoihin kohdistuvan laaja-alaisen ja tavoitteiltaan kunnianhimoisen kehittämisohjelman. 
Laadukkaalla ohjelmalla ja määrätietoisilla toimilla voitaisiin selvityksen mukaan säästää 
maatalouden kustannuksia ja lisätä tuottoja useamman kymmenen vuoden kehittämistyön jälkeen 
satoja miljoonia euroja vuodessa. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on selvityksen pohjalta kirjattu tavoitteeksi toteuttaa 
peltorakenteen kehittämisohjelma, jossa sujuvoitetaan prosesseja ja vauhditetaan tilusrakenteen 
kehitystä.  

Kehittämisohjelmaan liittyviä toimenpiteitä ja hankkeita voidaan rahoittaa MMM:n määrärahasta 
momentilta 30.20.48. 

Seurantaryhmän tehtävänä on: 
 

1. ohjelman laadinnan seuranta; 
2. ohjelmaan liittyvien toimenpiteiden sidosryhmäyhteistyötä edellyttävä innovointi, kehittäminen ja 

toteutuksen edistäminen; 
3. alueellisten näkökulmien tuominen ohjelmaan; 
4. kehittämisohjelman mukaisesti rahoitettavien hankkeiden arviointi; 
5. hankkeiden toteuttamisen seuranta; sekä 
6. ajankohtaisten asioiden, mm tulevan CAP-suunnitelmaan sisältöön liittyvä seuranta ja 

vaikuttaminen peltojen kiinteistörakenteen parantamisen näkökannalta. 
 
Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi maa- ja 
metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtajana tilusjärjestelyistä vastaava johtaja Timo Potka 
Maanmittauslaitoksesta.   
 
Ryhmän muina jäseninä toimivat: 
 

 Fager-Pintilä Noora, maaseutupäällikkö, Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 
 Häggblom Olle, vesitalousasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö 

Iivanainen Pertti, maaseutujohtaja, Joensuun seudun maaseutupalvelut 
Kaipainen Jaana, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö 
Korhonen Visa, tilusjärjestelypäällikkö, Maanmittauslaitos 
Knaapi Riikka, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö 
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Laxåback Johan, Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund rf SLC 
Lehtiniemi Timo, maaseutu- ja energiayksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskus 
Liinaharja Elina, aluepäällikkö, MTK-Satakunta 
Meurasalo Saara, maaseutuekonomisti, maa- ja metsätalousministeriö 
Rajalin Jere, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö 
Schulman Anna, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö 
 
Työryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Hannu Tölli maa- ja metsätalousministeriöstä. 
 
 Seurantaryhmässä mukana olevat tahot voivat osallistua kokouksiin sen mukaan, kun kokouksen 
aihe on relevantti edustetun tahon näkökulmasta. Seurantaryhmän jäsenen ollessa estynyt voi häntä 
edustaa puheenjohtajan suostumuksella tapauskohtaisesti toinen henkilö samasta organisaatiosta.  

Seurantaryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita mm. tutkimuslaitoksista, alueellisista 
viranomaisista, maakunnallisista toimijoista tai muita asiantuntijoita. 

Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kokouspalkkioita ei makseta, mutta työryhmän jäsenten ja 
asiantuntijoiden matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan lukuun ottamatta valtion 
viranomaisten ja laitosten palveluksessa olevien edustajien matkoja. Työryhmän työhön liittyvät 
välttämättömät kustannukset maksetaan maa- ja metsätalousministeriön toimintamenomomentilta 
30.01.01.  
 
Työryhmän työhön liittyvät laskut hyväksyy maatalousyksikön päällikkö Arja-Leena Kirvesniemi ja 
asiatarkastaa projektipäällikkö Hannu Tölli. 

 

Kansliapäällikön sijaisena ylijohtaja Pentti Lähteenoja 

 

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 

  
 

Jakelu seurantaryhmän jäsenet ja sihteeri 
         
 

Tiedoksi erityisavustaja Satu Haapaniemi 
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