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Koneyrittäjät ry on valtakunnallinen  
yrittäjä- ja työnantajajärjestö, joka kokoaa 

koneyrittäjät yhteistoimintaan jäsenkunnan  
toimintaedellytyksien parantamiseksi. 

Huolehdimme jäsentemme edunvalvonnasta,  
kehitämme jäsentemme osaamista, lisäämme  

jäsentemme yhteiskunnallista arvostusta ja  
sosiaalista turvallisuutta sekä tuotamme  

näitä tukevia palveluja ja työkaluja.
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Puheenjohtaja   
Markku Suominen

Paluu arkeen

Viime keväänä 
meillä oli 
takana on-
nistuneesti 

vietetty liittomme 
50-vuotisjuhlavuosi, 
kun korona tuli osaksi 
jokapäiväistä elä-
määmme. Tätä koro-
nan sävyttämää poik-
keustilaa olemme nyt 
kestäneet reilun vuo-
den ja sen loppu antaa 
toivetta itsestään roko-
tusten edetessä.

Kun korona on saatu 
taltutettua, edessä 
on paluu normaaliin 
arkeen. Taloudellisesti 
tämä merkitsee julki-
sen talouden sopeut-
tamista, kun koronan 

myötä, pakon edessä 
velaksi tehdyt toimet 
ja tuet lankeavat takai-
sin maksettaviksi.

Tämä yhdistettynä 
heikkenevään huolto-
suhteeseemme haas-
taa talouspolitiikan ja 
sen päätöksentekijät 
lähivuosina.

Samalla näemme, 
olemmeko osanneet 
käyttää mittavat velak-
si tehdyt elvytystoimet 
oikein. Oikein niin, että 
olemme saaneet ai-
kaan kestävää kasvua 
ja työllisyyttä tähän 
maahan.

Suuri vaara elvytystoi-
missa on niiden mah-
dollinen sirpaleisuus 
ja toisaalta se kiire, 
millä rahat koetetaan 
saada jakoon. Päätök-
sentekijöitä ei tässä 
käy kateeksi, koska 
asiaa arvostellaan 
jälkikäteen, jolloin 
viisautta tunnetusti on 
enemmän.

Koneyrittäjille turpeen 
kohtalo merkitsee 
paljon yksittäisten yrit-
täjien tasolla, monille 
elämäntyötä. Ison yri-
tyksen yhden tehtaan 
tai laitoksen lopetus-
päätös ja parinsadan 
työpaikan menetys 
saa ministerit paikan 
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päälle, mutta turvea-
lan parin tuhannen 
työpaikan lopetus 
poliittisella päätök-
sellä ei ministereitä 
saa liikkeelle. Paljon 
kertoo sekin, että 
ensimmäisessä ta-
pauksessa moititaan 
lakkautuspäätöksen 
tehnyttä yritystä, kun 
taas jälkimmäisessä 
pitäisi vain katsoa 
peiliin.

Yrittäjät ovat kek-
seliäitä, joten he 
löytänevät uuttakin 
toimeentuloa. Heidän 
työntekijöilleen to-
dennäköisyys on pal-
jon pienempi alueilla, 
joissa muutoinkin 

kärsitään työtilaisuuk-
sien vähyydestä.

Metsäsektorilla koti-
maiset investoinnit 
luovat toivoa siitä, 
että koneyrittäjien 
kapasiteetti saataisiin 
käyttöön ja päästäisiin 
eroon vajaatyöllisyy-
destä. Toivon mukaan 
myös teollisuuden 
jalostusaste saadaan 
käännettyä nousuun, 
mihin puu uusiutuva-
na luonnonvarana luo 
edellytyksiä.

Maarakennusalalla kor-
jausvelan taittaminen 
niin tiestöllä kuin vesi-
huoltoverkostossa ta-
kaa sinänsä kysynnän, 

mutta löytyykö mak-
sajia? Tässä kannattaa 
muistaa 1990-luvulta 
alkanut säästäminen 
korjauksissa ja yllä-
pidossa, niillä nämä 
mittavat korjausvelat 
on aikaansaatu. Pelkkä 
säästäminen ei kur-
juutta poista, se vain 
lisää sitä. 
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Ordförande   
Markku Suominen

Återgång  
till vardagen

Förra våren ha-
de vi ett lyckat 
femtioårs 
jubileumsår 

bakom oss då Corona-
viruset blev en del av 
vardagen. Nu har vi ut-
härdat detta av Corona 
präglade undantags-
tillstånd ett drygt år 
och hopp om ett slut 
ges allteftersom vacci-
nationerna framskrider.

Då man tyglat Coro-
napandemin har vi en 
återgång till den nor-
mala vardagen framför 
oss. Ekonomiskt inne-
bär det att anpassa 
den offentliga ekono-
min som tvingats ta 
skuld för åtgärder och 

stöd. Dessa skulder ska 
nu betalas tillbaka. Det 
här kombinerat med 
vår försvagade försörj-
ningskvot kommer un-
der de närmaste åren 
att bli en utmaning för 
den ekonomiska poli-
tiken och dess besluts-
fattare. 

Samtidigt får vi se om 
de med lånade medel 
gjorda stimulans-
åtgärderna varit de 
rätta. Rätt på så sätt 
att vi åstadkommit en 
hållbar utveckling och 
sysselsättning i vårt 
land. En stor fara med 
stimulansåtgärderna 
är att de möjligen varit 
splittrade och å andra 

sida den brådska man 
haft för att kunna dela 
ut understöden. Man 
avundas inte besluts-
fattarna för frågan 
kommer att kritiseras 
i efterhand när man 
förstås är klokare.

För entreprenörernas 
del betyder torvens 
öde mycket för den 
enskilda företagaren, 
för många ett livsverk. 
För stora företags 
del betyder beslutet 
att stänga en fabrik 
eller anläggning och 
förlusten av ett par 
hundra arbetsplatser 
att en minister kom-
mer på plats men ett 
politiskt beslut att ta 
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bort ett par tusen 
arbetsplatser från 
torvbranschen får in-
te någon minister att 
reagera. Det berättar 
också mycket att i det 
första fallet anklagas 
företaget som gjort 
stängningsbeslutet 
men i det senare ska 
man bara se sig i spe-
geln. 

Företagarna är påhit-
tiga så de torde hitta 
ett nytt levebröd. För 
deras arbetstagare 
är sannolikheten att 
hitta jobb mycket 
mindre på områden 
där man också annars 
lider av brist på ar-
betstillfällen.

Inom skogsbranschen 
ger de inhemska in-
vesteringarna hopp 
om att entreprenö-
rernas kapacitet kan 
användas till fullo och 
att man kommer ifrån 
undersysselsättningen. 
Vi får hoppas att den 
förädlingsgrad som 
trä som förnyelsebar 
naturtillgång ger för-
utsättningar till, för-
bättras.

Inom jordbyggnads-
branschen garante-
rar avkortningen av 
reparationsskulden, 
både för vägnätet och 
vattenförsörjningsnä-
tet, efterfrågan, men 
finns det betalare? 

Här bör vi minnas de 
sparåtgärder som med 
början på 1990-talet 
gjordes för både repa-
ration och underhåll 
för det är med dessa 
som denna betydande 
reparationsskuld upp-
stått. Att bara spara 
avlägsnar inte eländet, 
det bara ökar det.
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Tautinen vuosi

Vuosi 2020 oli 
kirjaimelli-
sesti tautinen 
vuosi. Maalis-

kuusta alkaen korona 
hallitsi itse kunkin 
elämää tavalla taikka 
toisella, vaikka vaih-
telua niin alueellisesti 
kuin toimialoittainkin 
oli paljon.

Tammi–helmikuussa 
työmarkkinoilla meno 
oli varsin perinteistä 
eikä koronan vaiku-
tuksia kukaan osannut 
ennakoida. Vasta tou-
kokuussa tehdyissä 
rakennusalan sopi-
muksissa jo yritettiin 
varautua koronaan ja 
sen seurauksiin.

Turvetuotanto on 
tuskin koskaan saanut 
osakseen sellaista 
yleistä ja poliittista 
huomiota kuin vuonna 
2020. Valitettavasti jär-
jestys oli väärä. Ensin 
turpeelle kielteisessä 
mielipideilmastossa 
päätettiin turpeen 
alasajosta sen yritys- ja 
seurannaisvaikutuksia 
kunnolla kartoittamat-
ta sekä vielä veronki-
ristyksillä ryydittäen ja 
vasta sitten alkoi poliit-
tinen keskustelu siitä, 
mitähän tulikaan pää-
tettyä. Onhan se harvi-
naista, että aktiivisesti 
tehdään työllisyyttä 
tuhansilla heikentäviä 
ratkaisuja samalla, kun 

tavoitteena on nos-
taa työllisyysastetta. 
Puheet ja sanat ovat 
puhetta ja sanoja, ja 
teot ovat tekoja. Tätä 
ajatellen nostimme 
keskusteluun kuntien 
omistajaohjauksen 
niiden omistamien 
energialaitosten ja 
-yhtiöiden energiaraa-
ka-ainehankinnoissa.

Maarakennusalalla 
vuosi oli suhteellisen 
normaali ja tieinves-
toinnit otettiin osaksi 
valtion elvytystoimia, 
kuten aiemminkin 
on viisaaksi havaittu. 
Tiestön korjausvelka 
pysyi pitkälti aiem-
malla tasolla. Toimme 

Toimitusjohtaja   
Matti Peltola
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esiin myös vesihuol-
toverkoston mittavan 
korjausvelan, se kun 
on yleisesti jäänyt 
puutteellisesti tiedos-
tetuksi ongelmaksi.

Edunvalvonnallises-
ti saimme maaliin 
metsäkonereitistöjen 
päivityksen vastaa-
maan aiempaa ras-
kaampia työkoneiden 
siirtokuljetuksia. Nyt 
koneyrittäjien kierrät-
tävänä on reilut 1 200 
siltaa, mikä kertoo 
jotain ongelman mit-
takaavasta.

Puunkorjuussa oli 
poikkeuksellisen 
vaikean vuosi kelien, 

työtaisteluiden ja ko-
ronan takia. Kevään 
vaikeuksista huoli-
matta ala jäi yleisen 
kustannustuen ensim-
mäisen hakukierroksen 
ulkopuolelle, pitkälti 
koska Metsäliitto ja 
Metsähallitus olivat 
laiminlyöneet toimi-
alatietonsa ajan tasalla 
pitämisen verottajalle. 
Menetys oli puunkor-
juuyrittäjille vähintään 
muutama miljoona eu-
roa. Ne olisivat olleet 
tuiki tarpeen. Onneksi 
puunkorjuu pitkälti 
normalisoitui kesästä 
alkaen.

Järjestötoiminnassa 
normaalia yhdistystoi-

mintaa ja kokouksia 
toteutettiin etäyh-
teyksin. Kesän suvan-
tovaihe mahdollisti 
kuitenkin FinnMETKO 
2020 -tapahtuman, 
mikä oli monella tapaa 
merkittävä alalle, ko-
neyrittäjille ja meille 
järjestönä.

Lämpimät kiitokset 
jäsenistölle luottamuk-
sesta. Jäsenmaksualtti-
us oli poikkeuksellisen 
korkealla tasolla. Tämä 
kertoo siitä, että vaikei-
na aikoina yhteistyön 
merkitys korostuu ja 
sille annetaan arvoa. 
Kiitos tästä vastuun-
kannosta jäsenkun-
nalle.

Kiitokset samoin kai-
kille luottamus- ja toi-
mihenkilöille tehdystä 
työstä ja panoksesta 
yhteisen tulevaisuu-
den eteen!
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Sjukdomsår

År 2020 var 
bokstav-
ligen ett 
sjukt år. Från 

början av mars styrde 
Coronaviruset på sätt 
eller annat över varje 
individs liv även om 
stora variationer före-
kom både regionalt 
och inom olika bran-
scher.

Under januari och 
februari förflöt livet 
på arbetsmarknaden 
helt normalt och ingen 
kunde då förutsäga 
Coronapandemins in-
verkan. Först i de avtal 
som i maj gjordes inom 
byggbranschen försök-
te man förbereda sig 

på Coronan och dess 
följder.

Torvproduktionen har 
knappast någonsin fått 
en sådan allmän och 
politisk uppmärksam-
het som år 2020. Ty-
värr var ordningsfölj-
den fel. I det för torven 
negativa åsiktsklimatet 
beslöt man först, utan 
att kartlägga följderna 
för företagsamheten 
och konsekvenserna 
av beslutet och dess-
utom kryddat med 
skatteåtstramning, att 
köra ner torvproduk-
tionen och sen först 
började en politisk dis-
kussion om vad man 
egentligen beslutat. 

Visst är det sällsynt att 
man tar beslut som 
innebär försämrad 
sysselsättning för 
tusentals personer 
samtidigt som målet 
är att höja sysselsätt-
ningsgraden. Prat är 
prat och handling är 
handling. Med detta i 
åtanke lyfte vi upp frå-
gan om anskaffning 
av energiråvara i de 
av kommunerna ägar-
styrda energiverken 
och -bolagen.

Inom jordbygg-
nadsbranschen var 
året förhållandevis 
normalt och man 
tog med väginveste-
ringarna som en del 

Verkställande dirktör   
Matti Peltola
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av statens stimulans-
åtgärder, såsom man 
redan tidigare ansett 
vara klokt. Vägnätets 
reparationsunder-
skott förblev långt 
på tidigare nivå. Vi 
lyfte också upp den 
betydande repara-
tionsskulden för vat-
tenförsörjningsnätet 
eftersom det är ett 
problem som man 
informerat bristfälligt 
om. 

Inom intressebe-
vakningen fick vi 
rutterna för skogs-
maskinstransporter 
uppdaterade så att 
de motsvarar den 
tidigare för flyttning 

av tunga arbetsma-
skiner. Nu finns det 
drygt 1 200 broar som 
entreprenörerna mås-
te runda vilket säger 
något om storleken på 
problemet.

Året var exceptionellt 
svårt för virkesdriv-
ningen på grund av 
dåligt före, arbetskon-
flikter och Coronapan-
demin. Trots vårens 
svårigheter blev bran-
schen utanför den 
första omgången av 
ansökan om allmänt 
kostnadsstöd. Detta 
berodde till stor del 
på att Metsäliitto och 
Forststyrelsen försum-
mat att uppdatera sina 

branschuppgifter till 
beskattaren. Summan 
på minst några miljo-
ner euro för drivnings-
entreprenörerna skulle 
ha varit synnerligen 
välbehövlig. Lycklig-
tvis normaliserades 
drivningen med början 
från sommaren.

Inom organisationen 
förverkligades fören-
ingsverksamheten och 
mötena på distans. 
Sommarens lugnare 
fas möjliggjorde ändå 
FinnMETKO 2020, vil-
ket på många sätt var 
viktigt för branschen, 
entreprenörerna och 
för oss som organisa-
tion.

Ett varmt tack till med-
lemskåren för förtro-
endet. Viljan att betala 
medlemsavgift var 
osedvanligt stor. Det 
här visar att samarbe-
tets betydelse under 
svåra tider betonas 
och uppskattas. Tack 
till medlemmarna för 
denna ansvarskänsla.

Tack också till alla för-
troendevalda och alla 
tjänstemän för välgjort 
arbete och för insatsen 
för vår gemensamma 
framtid.
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Koronatilanteen vaihtelu vaikutti työskentelyymme ja tapahtumiimme. Maaliskuus-
ta alkaen siirryimme pääsääntöisesti etätyöskentelyyn ja etäkokokouksiin. 

Ennen korona-aikaa saimme helmikuussa pidettyä järjestökurssin, jolle osallistui 
21 uutta luottamushenkilöä, mutta jo kevään liittovaltuusto järjestettiin Teams-
yhteydellä. 

Järjestötoiminta
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Poikkeustilan takia yhdistysten 
vuosikokoukset toteutettiin ke-
väällä pääasiassa yhden henki-
lön pitäminä kokouksina. Lähes 
kaikki syyskokoukset saatiin 
pidettyä tavallisina läsnäoloko-
kouksina. 

Liittokokous järjestettiin loka-
kuussa Sotkamossa yksipäiväi-
seksi lyhennettynä ja perinteis-
tä pienemmällä väkimäärällä. 
Liittokokouksessa luovutettiin tasavallan presidentin myöntämä kunniamerkki 
Markku Haveriselle. Ari Pohjolan ja Marjatta Rasin kunniamerkkien luovutus jäi  
esteiden takia jäsenyhdistysten tilaisuuksiin. 

Joulukuussa tasavallan presidentti myönsi esityksestämme yli-insinöörin arvonimen 
eläköityneelle pitkäaikaiselle toimialapäälliköllemme Kari Happoselle.

Jäsenmäärä

2211 jäsentä 16 jäsenyhdistyksessä vuoden lopussa
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Yleinen edunvalvonta
Puunkorjuuyritykset tulkittiin ensin alkutuotannoksi ely-keskusten kautta jaetussa 
yritysten koronatuessa, näin ne jäivät tuen ulkopuolelle. Kustannustuen haussa 
puolestaan tilastovirhe vei tuen metsäkonealan yritysten ulottumattomiin. Teim-
me paljon töitä näiden virheiden oikaisemiseksi ja puunkorjuuyritysten aseman 
korjaamiseksi. Avustimme hylkäyspäätöksiä saaneita jäsenyrityksiämme hallinto-
oikeusvalituksissa.

Reilun kahden vuoden urakka metsäkonereitistöjen päivittämiseksi 30 tonnista 33 
tonnin kolmiakselisille telipainoille saatiin päätökseen. Päivitystyö poisti satojen 
metsäkoneiden siirroista tarpeen hakea yksittäistä erikoiskuljetuslupaa siirrolle. 

Toinen pitkäaikainen urakka tuli päätökseen, kun metsätraktoreiden nosturitarkas-
tuksista luopuminen tuli viimein voimaan maaliskuussa.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksella haluttiin lisätä työpaikoilla tapahtuvaa op-
pimista. Julkaisimme maaliskuussa selvityksen ongelmista, joita työssäoppimiseen 
konetyöaloilla liittyy. Oppimassa ohjaamossa -selvitystä jatkettiin syksyllä käytän-
nön ratkaisujen löytämiseksi ongelmiin.

Valmistauduimme tulevaan kuntavaalivuoteen teettämällä selvityksen, jossa keski-
tyttiin teemoihimme: kuntien energiahankintoihin sekä teknisen toimen hankintoi-
hin ja vesihuoltoverkoston korjausvelkaan.
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Energiaturpeen käytön alamäki muuttui hallitsemattomaksi vuoden mittaan. Vas-
tustimme turveveron korotusta, sillä turpeen käyttö väheni jo päästöoikeuden 
hinnan kallistumisen vuoksi nopeasti muutoinkin. Tehty turveveron korotus sysäsi 
energiaturpeen käytön vähenemisen entistä rajumpaan luisuun. Teettämämme sel-
vitys laski turvealan alasajon hinnaksi yrittäjille 800 miljoonaa euroa. Suuri summa 
ja alan kehitys herättivät myös päättäjiä vuoden loppupuoliskolla etsimään keinoja 
turvealan ahdingon helpottamiseksi. Saimme edustajamme mukaan jo aiemmin 
perustettuun alan tulevaisuutta pohtivaan turvetyöryhmään. 

Annoimme 20 lausuntoa toimintavuoden aikana.
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Maarakennuksen kysyntää pitivät yllä 300 miljoonan euron tasokorotus perus-
väylänpitoon, aluerakentamiskohteet sekä vilkas asuntorakentaminen. Kilpailu oli 
kireää aliurakoinnissa ja konepalveluiden tarjonnassa. Työmäärät vaihtelivat paljon 
eri puolilla Suomea.

Kiinnitimme huomiota urakkakokoihin ja tarjouspyyntöjen referenssivaatimuksiin. 
Urakkakokojen monipuolisuus antaisi myös maarakennusalan pk- ja mikroyrityksille 
paremmin mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Laitoimme liikkeelle opinnäyte-
työn referenssivaatimuksista.

Keväälle valmisteltu Maarakennuspäivä jouduttiin perumaan koronatilanteessa. 

Maarakennus ja konepalvelut
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Metsä ja energia
Alkuvuosi oli puunkorjuuyrityksille hankala teollisuuden työtaisteluiden, kelirikko-
kauden ja koronan tuoman epävarmuuden vuoksi. Tukkipuun vahva kysyntä vil-
kastutti puunkorjuuta kesän ja syksyn aikana. Vuoden lopussa märkyys ja sula maa 
vaikeuttivat puunkorjuuta osassa maata. 

Energiapuun kysyntä parani alkuvuonna. Turpeen käytön vähenemiseen varautu-
minen lisäsi metsähakkeen kysyntää, mutta kysynnän kasvuun vastattiin tuontihak-
keella. Kotimaan haketuskalusto oli vajaakäytössä.

Pohjustimme METKA 2020 -työryhmässä tulevaa metsätalouden tukijärjestelmää. 

Osallistuimme metsäsertifiointikriteerien uudistukseen sekä PEFC- että FSC-kritee-
reitä uudistaneissa työryhmissä.
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Metsänparannus
Edellisvuosien tapaan metsänparannustöiden määrät vähenivät. Koronatilanne 
vaikeutti tiekuntien kokousten pitämistä, ja se vähensi yksityisteiden työmääriä 
edelleen.

OTSO Metsäpalvelut hakeutui yrityssaneeraukseen syksyllä. Useat jäsenyrityksem-
me ovat velkojia OTSOn saneerauksessa.

Turve
Turvetta tuotettiin kesän aikana noin 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Energiaturpeen 
käytön väheneminen vauhdittui vuoden aikana ja erityisesti turveveron korotus 
syksyllä veti tunnelmat turvealalla mataliksi. 

Jatkoimme pienten turvesoiden ympäristöluvitushanketta. Julkaisimme mallihake-
muksen ja ohjeistimme turvetuottajia teettämään lupahakemuksia yhteishankinto-
jen tapaan. 

Tammikuussa järjestimme perinteisen turveristeilyn.
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Työmarkkinatoiminta
Kaikki kolme työehtosopimustam-
me olivat katkolla toimintavuoden 
aikana. 

Keväällä solmimme metsäkonealan 
kaksivuotisen työehtosopimuksen 
Teollisuusliiton kanssa ja kesällä 
maarakennusalan kaksivuotisen 
työehtosopimuksen Rakennusliiton 
kanssa. Syksyllä jatkoimme Teolli-
suusliiton kanssa turvetuotantoalan 
sopimusta optiovuodella. 

Metsäkonealan työehtosopimuksessa lisättiin huomattavasti paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksia. Nyt myös palkantarkistuksista, pekkaspäivien käytöstä ja vuosilo-
mapalkan perusteista on mahdollista sopia paikallisesti. Kiky-tuntien poisto porras-
tettiin kolmelle vuodelle.

Kevään koronatilanteessa sovimme Rakennusliiton ja Teollisuusliiton kanssa no-
peutetuista lomautuksista. Kesällä menettelyä jatkettiin vuoden loppuun asti, tur-
vetuotannossa kuitenkin vain lokakuun loppuun asti.
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Kehitimme Koneyrittäjien Datapankki -seurantapalvelua. 

Olimme mukana useissa hankkeissa, teimme kannattavuusselvityksen ja aloi-
timme jäsenyritysten luottoluokitusseurannan. Mekki-konekustannusindeksien 
päivitys aloitettiin. Siihen lisätään uutena jatkuvatoimisen maanmuokkauksen 
-konekustannusindeksi.

Kehittäminen
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Viestintä ja markkinointi
Alkuvuonna viestimme  paljon puunkorjuuyritysten heikosta tilanteesta. Kevään 
yritystukihakujen myötä nousivat esiin puunkorjuuyritysten aseman määrittely 
alkutuotannosta palveluliiketoiminnaksi ja puunkorjuuyritysten koronatukien vir-
heelliset hylkäykset. 

Turvetuotanto oli vahvasti esillä koko vuoden. Korostimme turpeen merkitystä 
energiahuollolle ja huoltovarmuudelle ja vastustimme turveveron korotusta. Lop-
puvuodesta saimme näkyvyyttä Taloustutkimuksella teetetyn selvityksen ansiosta. 
Selvitys antoi energiaturpeesta luopumiselle selkeän hintalapun.

Alkuvuonna jäsenviestinnän pääosassa olivat tehdyt tes-ratkaisut ja erityisesti 
metsäkonealalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisääntyminen. Paikallisen 
sopimisen käytäntöjä ohjeistettiin jäsenille.

Mittava työsarka oli jäsenkunnan pitäminen ajan tasalla monista koronaepidemian 
mukanaan tuomista muutoksista ja uusista säädöksistä.  Myös yhdistyksille laadit-
tiin ohjeita ja neuvoja vuosi- ja syyskokousten järjestämiseksi turvallisesti ja kullois-
tenkin määräysten mukaisesti. 

Vuoden ainut messutapahtuma oli syyskuun alussa järjestämämme FinnMETKO 
2020 -näyttely, johon tietysti osallistuimme myös Koneyrittäjät-osastolla.

Tiedotussavotta-palkinnon voitti Kainuun Koneyrittäjät. Kannustuspalkinnon saivat 
Keski-Suomen ja Pohjanmaan Koneyrittäjät.
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Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 3 131 595,50 euroa. 

Talous

Koneyrittäjien toimintakertomus 2020 
 on julkaistu kokonaisuudessaan  
osoitteessa: www.koneyrittajat.fi
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Hallinto
Liittokokous 
Varsinainen liittokokous pidettiin 24. lokakuuta Sotkamossa.  
Kokouksessa oli läsnä 33 virallista edustajaa.

Liittovaltuusto 
Sääntömääräinen liittovaltuuston kokous pidettiin Teams-etäyhteydellä  
24. huhtikuuta. Kokoukseen osallistui 17 liittovaltuuston jäsentä sekä liiton 
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. 
 
Varsinaiset jäsenet   Varamiehet 
Risto Miikkulainen           Jari Hörkkö 
Jukka Storberg    Tatu Kimpanpää 
Jarmo Mäki-Uuro    Pasi Kerällä 
Markku Miikkulainen   Jussi Mikkola 
Timo Laiho    Mika Blomqvist 
Eero Jurvanen    Jarmo Rautio  
Antti Ihalainen    Tomi Reinikainen  
Petri Hyvönen    Ari Ruottinen 
Marko Saastamoinen   Jussi Hakkarainen 
Teemu Myller    Veini Matikainen 
Mikko Varis    Pasi Kilpeläinen 
Matti Siikki    Vesa Kärkkäinen 
Jouni Takala    Harry Luokkamäki 
Jukka Vainionpää    Heikki Korpi 
Heikki Ahola    Kalevi Vilppola 
Tarmo Laitinen     Esko Pelto-Arvo  
Mathias Backlund   Bengt Holmström 
Olli-Matti Korja    Marko Pyykkönen 
Janne Kaihua    Mikko Sirviö 
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Hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa, joista kaksi etä-
yhteyksin.

Markku Suominen  puheenjohtaja 
Mika Jormakka   varapuheenjohtaja 
Marko Vainionpää  varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Jyrki Härkönen    Seppo Pulkkinen 
Tommi Lahti    Heikki Niittylä 
Pasi Mikkonen    Hannu Hokkanen  
Seppo Saarelainen  Toni Hautala 
Teemu Tolppa    Timo Pyykkö

Työvaliokunta kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa, joista kolme 
etäyhteydellä.

Markku Suominen  puheenjohtaja 
Mika Jormakka 
Matti Peltola 
Seppo Saarelainen 
Marko Vainionpää

Energiavaliokunta kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa, joista yhden 
kokonaan etäyhteydellä ja kaksi ns. hybridikokouksena.

Marko Vainionpää  puheenjohtaja 
Tommi Lahti   varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Veli-Matti Haanperä  Tero Mahkonen 
Laura Hämäläinen  Pasi Uusi-Kraapo 
Timo Pyykkö   Roope Rissanen 
Matti Siikki    Timo Pihlaja 
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Maarakennusvaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa.

Seppo Saarelainen  puheenjohtaja 
Heikki Korpi    varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Toni Hautala   Juha Mykrä 
Petri Hyvönen    Martti Leppinen 
Jari Laitinen    Jyrki Härkönen 
Heikki Niittylä    Kari Kupiainen

Metsävaliokunta piti kertomusvuonna seitsemän kokousta. Lisäksi korona-
aikana pidettiin Teams-palveri viikoittain tai joka toinen viikko. 

Mika Jormakka    puheenjohtaja 
Teemu Tolppa    varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Hannu Hokkanen   Seppo Pulkkinen 
Kimmo Kulojärvi    Tarmo Laitinen 
Pasi Mikkonen   Antti Ihalainen  
Juho Pihlajaviita   Jarmo Ruokolainen

Vaalivaliokunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa, joista kolme etänä.

Simo Kuittinen   puheenjohtaja 
Pasi Heino 
Marko Nummijärvi 
Esko Pelto-Arvo 
Jari Vento
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Metsänparannustyöryhmä kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa.

Jari Vento   puheenjohtaja 
Ville Laamanen 
Antti Meriläinen 
Antti Sorri

 
Senioritoimikunta

Reijo Laaja   puheenjohtaja 
Hemmo Auvinen  
Yrjö Laukkala 
Mikko Tuominen 
Urpo Vanhalakka

Liiton tilintarkastaja 
KHT Jyri Salojuuri varalla KHT-yhteisö KPMG Oy Ab 

Liiton toiminnantarkastaja 
Koneyrittäjä Kari Kangaspeska varalla Koneyrittäjä Jukka Vainionpää
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