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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

Ukrainan opetukset

Viime vuonna 
vastaavassa 
kirjoitukses-
sani enna-

koin paluuta koronan 
jälkeiseen arkeen. 
Toisin kävi, kun Venäjä 
hyökkäsi Ukrainaan ja 
aiheutti suurimman 
humanitäärisen hädän 
toisen maailmansodan 
jälkeisessä Euroopassa.

Päällimmäisenä on 
inhimillinen huoli uk-
rainalaisista ja heidän 
kohtalostaan. Pysyykö 
maa itsenäisenä ja jää-
kö Venäjän interven-
tio Ukrainaan. Länsi 
auttaa taloudellisesti, 
mutta muutoin Uk-

raina on jäänyt soti-
laallisesti yksin taiste-
lemaan.

Kriisillä on vaikutuk-
sensa meille suomalai-
sille, Suomelle ja myös 
meille koneyrittäjille. 
Tilanne on saanut mo-
net ensikertaa oivalta-
maan, mitä omavarai-
suus ja huoltovarmuus 
tarkoittavat. Moni 
kansalaisista ja politi-
koista näytti luottavan 
ikuiseen rauhaan ja 
siihen, että markkinoil-
ta voidaan joka tilan-
teessa ostaa kulloinkin 
tarvittavat raaka-aineet 
ja tuotteet.

Puutteet energiaoma-
varaisuudessa tulivat 
iholle. Vielä viime 
vuonna kilvan ajettiin 
turvetuotantoa alas, 
ei vain energiatuotan-
nossa, vaan myös kas-
vu- ja kuiviketurvekäy-
tössä. Paradoksaalisesti 
Suomen Itsenäisyyden 
Juhlarahasto SITRA 
kunnostautui tässä.

Koneyrittäjille, jotka 
ovat perustoimintojen 
arkisia ahertajia, tämä 
merkitsee tavallaan ar-
von palautusta. Meitä 
tarvitaan, kun halutaan 
pitää kaupunkilaisten 
kerrostalot lämpiminä, 
tiet ja kadut liikennöi-



3

tävinä sekä vesi- ja 
muut yhdyskunta-
tekniset verkostot 
kunnossa.

Vaikeina aikoina 
kansakunnan yhte-
näisyys punnitaan. 
Vielä tätä kirjoittaessa 
keskuudessamme on 
lakkokirveitään teroit-
tavia ja työtaisteluis-
saan asemasotavai-
heeseen juuttuneita. 
Jokainen pohtikoon 
tykönään, miten tä-
hän suhtautuu.

Jos me Suomessa 
selviämme tästä Ve-
näjän liikkeelle pane-
masta vyörytyksestä 

vain taloudellisilla 
menetyksillä ja jon-
kinasteisella elintason 
laskulla, olemme on-
nekkaita.
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Ordförande   
Markku Suominen

Lärdomar av Ukraina 

Senaste år i min 
motsvarande 
skrivelse förut-
spådde jag en 

återgång till vardagen 
efter Corona. Det gick 
annorlunda när Ryss-
land anföll Ukraina och 
orsakade den största 
humanitära nöden 
i Europa efter andra 
världskriget. 

Främst ligger den 
mänskliga oron för 
ukrainarna och deras 
öde. Kommer landet 
att förbli självständigt 
och stannar Rysslands 
intervention med 
Ukraina. Väst stöder 
ekonomiskt, men i 

övrigt har Ukraina läm-
nats militärt ensamt 
att strida.

Krisen har sina verk-
ningar också på oss 
finländare, på Finland 
och också på oss ma-
skinföretagare. Den 
här situationen har fått 
många att för första 
gången inse vad själv-
försörjning och försörj-
ningssäkerhet betyder. 
Mången medborgare 
och politiker verkade 
lita på evig fred och på 
att vi i varje situation 
kan köpa de råvaror 
och produkter som be-
hövs från marknaden.

Självförsörjningens 
brister gällande energi 
kom till ytan. Ännu se-
naste år tävlade man 
om att köra ner torv-
produktionen, inte 
bara inom energipro-
duktionen, utan också 
för användning som 
växt- och strötorv. Pa-
radoxalt nog utmärkte 
sig Jubileumsfonden 
för Finlands självstän-
dighet, SITRA, i denna 
sak. 

För maskinföretagar-
na som stretar på med 
vardagens grundfunk-
tioner innebär det här 
på sätt och vis att vi 
återfår vårt värde. Vi 
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behövs när man vill 
hålla stadsbornas 
hus varma, vägar och 
gator farbara samt 
vatten- och andra 
samhällstekniska nät-
verk i skick. 

Under svåra tider 
mäts nationens 
sammanhållning. 
Ännu när det här 
skrivs finns det bland 
oss de som vässar 
sina strejkyxor och 
som blivit fast i ett 
ställningskrig i sin 
arbetskonflikt. Må var 
och en grunna på hur 
man ska förhålla sig 
till detta. 

Vi är lyckosamma om 
vi i Finland klarar oss 
från de här operatio-
nerna som Ryssland 
satt i gång, endast 
med ekonomiska för-
luster och i någon grad 
sänkt levnadsstandard. 
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Koronan toinen vuosi

Vuosi 2021 oli 
tottumista 
uutena nor-
maalina koro-

naoloihin: rokotukset 
saatiin ja etäpalaverei-
hin oli sopeutuminen. 
Loppukesästä jo miltei 
huokaistiin helpotuk-
sesta, mutta sitten iski 
omikron varianttei-
neen. Joulukuussa oli 
käynnissä jo viides kus-
tannustukipaketti.

Varaosien, tarvikkeiden 
ja polttonesteiden 
kustannukset nousivat 
koronan aiheuttamien 
tuotanto- ja logistiikka-
ongelmien takia.

Turvetuotannon 
alasajoon saatiin loi-
vennusta, kun kevään 
kehysriihen yhteydes-
sä oikeudenmukaisen 
siirtymän perusteella 
siihen osoitettiin 70 
miljoonan tukipaketti. 
Toimintavuoden aika-
na siitä ei vielä saatu 
senttiäkään maksuun 
yrittäjille saakka.

Keskeisimmiksi kunta-
vaaliteemoiksemme 
valitsimme kuntien 
energia- ja teknisen 
toimen hankinnat sekä 
vesihuollon korjausve-
lan esiin nostamisen. 
Korostimme kuntien 
omistajaohjauksen 

tarpeellisuutta näissä 
asioissa.

Keväällä saimme 
ajopiirturiasetuksen 
poikkeusten piiriin 
metsätalouden ko-
neiden siirrot sadan 
kilometrin enimmäis-
säteellä.

Syksyllä OTSOn kon-
kurssin myötä nos-
timme keskusteluun 
vaatimuksen metsän-
parannushankkeiden 
kokoon juoksemisesta 
julkisena palveluna. 
Olemme tätä asiaa 
esittäneet jo pitkään 
aiemminkin.

Toimitusjohtaja   
Matti Peltola
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Valmistauduimme 
saattamaan erään 
metsäyhtiön käyttä-
mät kohtuuttomiksi 
katsomamme maksu-
aikaehdot markkina-
oikeuteen.

Maarakennusalalla 
vuosi oli suhteellisen 
normaali. Tiestön kor-
jausvelka pysyi pitkäl-
ti aiemmalla tasolla. 
Teiden ja katujen tal-
vikunnossapito alkoi 
tökkiä loppuvuonna.

Turpeen käyttö ja 
etenkin turvetuotan-
to romahtivat pääs-
töoikeuden hinnan ja 
energiaveron nousun 

myötä. Jo yli puolet 
nostetusta turpeesta 
oli muuta kuin ener-
giaturvetta.

Puunkorjuussa hak-
kuiden määrä kohosi 
toiseksi korkeimmalle 
tasolle ikinä. Silti kone-
yritysten kannattavuus 
heikkeni merkittävästi 
nousseiden kustannus-
ten vuoksi. 

Työmarkkinat olivat 
murroksessa. Kone-
yrittäjät ovat valinneet 
linjakseen yhteistyön. 
Toistaiseksi näyttää 
siltä, että toiminta 
pienyrittäjien välisenä 
työantajajärjestönä on 

ollut viisasta ja kestä-
nyt myös aikaa.

Lämpimät kiitokset 
jäsenistölle luottamuk-
sesta. Jäsenmaksualt-
tius oli ennätyksellisen 
korkea. Tämä kertoo 
siitä, että vaikeina ai-
koina yhteistyön mer-
kitys korostuu ja sille 
annetaan arvoa. Kiitos 
tästä vastuunkannosta 
jäsenkunnalle.

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

År 2021 be-
tydde att 
vi vande 
oss vid det 

nya normala under 
Coronaförhållanden: vi 
fick vaccinationer och 
måste anpassa oss till 
distansmöten. På sen-
sommaren suckade vi 
redan av lättnad men 
sen slog omikron med 
sina nya varianter till. 
I december var redan 
det femte kostnads-
stödspaketet i gång.

Kostnaderna för re-
servdelar, tillbehör och 
bränsle steg på grund 
av produktions- och 

logistikproblem orsa-
kade av Coronapande-
min.

Nedkörningen av 
torvproduktionen blev 
mindre brant tack vare 
att man i vårens ramria 
fick in ett stödpaket på 
70 miljoner euro för att 
få till stånd en rättvis 
övergång. Under verk-
samhetsåret kom dock 
inte ännu en enda cent 
till utbetalning ända 
till företagarna.

Som centrala kommu-
nalvalsteman valde vi 
upphandling av kom-
munernas energi- och 

kommunalteknik och 
lyfte fram vattenför-
sörjningens efter-
satta underhåll. Vi 
betonade behovet av 
kommunernas ägar-
styrning i dessa frågor.

På våren fick vi 
in ett undantag i 
förordningen om 
färdskrivare. Det gäller 
flyttning av skogs-
bruksmaskiner inom 
en maximalt hundra 
kilometers radie.

På hösten i och med 
OTSO:s konkurs lyfte 
vi till diskussion kravet 
på att skogsförbätt-

Verkställande dirktör   
Matti Peltola
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ringsprojekt ska dri-
vas som en offentlig 
tjänst. Den här frågan 
har vi framfört redan 
länge.

Vi förberedde oss för 
att dra inför mark-
nadsdomstolen de 
av ett skogsbolag an-
vända, som vi anser, 
orimliga betalnings-
villkoren.

Inom jordbyggnads-
branschen var året 
förhållandevis nor-
malt. Det eftersatta 
underhållet hölls 
långt på tidigare nivå. 
Vinterunderhållet av 

vägar och gator gick 
trögt i slutet av året.

Användningen av torv 
och framför allt torv-
produktionen rasade 
på grund av att priset 
på utsläppsrätterna 
och energiskatten 
steg. Över hälften av 
den lyfta torven var 
redan av annat slag än 
energitorv.

Inom virkesdrivningen 
steg mängden avverk-
ningar till den näst 
högsta nivån någon-
sin. På grund av sti-
gande kostnader sjönk 
lönsamheten ändå 

märkbart för maskinfö-
retagen. 

Arbetsmarknaden ge-
nomlevde en brytning. 
Maskinföretagarna har 
valt samarbete som 
sin linje. Tills vidare ser 
det ut som att verk-
samheten som en ar-
betsgivarorganisation 
för småföretagare varit 
klok och också hållit 
över tid.

Varmt tack till med-
lemskåren för förtro-
endet. Beredskapen 
att betala medlemsav-
giften har varit rekord-
hög. Det här berättar 

att under svåra tider 
accentueras betydel-
sen av samarbete och 
att det värdesätts. Tack 
till medlemskåren för 
detta ansvarstagande. 

Tack också till alla 
förtroendevalda och 
tjänstemän för välgjort 
arbete och för insat-
sen för en gemensam 
framtid!
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Kaikki vaihtoehdot olivat toimintavuonna joustavasti käytössä: välillä kokoonnuim-
me oikeasti yhteen, välillä tapasimme etänä ja toisinaan toimimme hybridimallilla.

Huhtikuussa liittovaltuusto kokoontui Teams-etäyhteydellä. Niin ikään etänä pidet-
tiin toukokuinen puheenjohtajien neuvottelupäivä. Siellä käsiteltiin alkuvuonna 
yhdistyksille tehdyn yhdistystoiminnan kehittämiskyselyn tuloksia.

Lokakuussa koronatilanne salli liittokokouksen järjestämisen läsnä ja isolla joukolla. 
Vaasan liittokokouksen isäntäyhdistys oli Finlands Svenska Maskinföretagare. 

Järjestötoiminta

Jäsenmäärä vuoden lopussa 
2162 jäsentä 16 jäsenyhdistyksessä
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Liittokokous kutsui Simo Kuit-
tisen liiton kunniajäseneksi. 
Kokouksessa luovutettiin tasa-
vallan presidentin myöntämät 
kunniamerkit: Valkoisen Ruusun 
ansioristi Tommi Lahdelle sekä 
Suomen Leijonan ansioristit Jyrki 
Härköselle ja Pasi Mikkoselle. 
Liiton kultaisen ansiomerkin sai 
Ilkka Takayama.

Simo Kuittinen

Liittokokouksen yhteydessä pidettiin yhdistysten sihteerien tapaaminen sekä toi-
mialakokoukset maarakennus- sekä metsä- ja energia-aloilla.

Liittokokouksen illallisella palkittiin yhdistysten välisen jäsenhankintakilpailun me-
nestyjät. Kilpailun voitti Pirkanmaan Koneyrittäjät, toiseksi tuli Etelä-Suomen Kone-
yrittäjät ja kolmanneksi Kaakkois-Suomen Koneyrittäjät.

Yhdistysten vuosi- ja syyskokoukset pidettiin läsnäolokokouksina, kun tilanne sen 
salli, muutoin turvauduttiin etäyhteyksiin.

Syksyllä saivat Kaakkois-Suomen Koneyrittäjät ja Pirkanmaan Koneyrittäjät vihdoin 
pidettyä yhdistystensä 50-vuotisjuhlat. Juhlia oli jouduttu edellisenä vuonna siirtä-
mään koronan vuoksi.
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Yleinen edunvalvonta
Turvealan yrittäjien tilanteen helpottamisessa oli työsarkaa koko vuodeksi. Turpeen 
käyttö romahti nopeammin kuin sen alasajoa vaatineetkaan uskoivat. Alkuvuonna 
etsimme työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa turvetyöryhmässä keinoja turveyrit-
täjien tilanteen helpottamiseen. Kevään kehysriihessä luvattiin tukitoimiin rahaa 
70 miljoonaa euroa. Tukien käytännön toteutumista jouduttiin odottamaan koko 
loppuvuosi.

Alkuvuotta sävytti koronatukiin liittynyt epäselvyys puunkorjuun asemasta. Lop-
puvuodesta KHO tulkitsi, että puunkorjuu luetaan metsätalouteen ja oli näin kus-
tannustuen ulkopuolella. Marraskuussa saimme lakimuutoksen ja jatkossa vain 
alkutuotantona harjoitettava metsätalous jää yritysten kehittämistuen ulkopuolelle.

Kuntavaalien yhteydessä korostimme koneyrittäjille tärkeitä teemoja: kuntien ener-
gia- ja teknisen toimen hankintoja sekä vesihuoltoverkostojen saneeraustarvetta.

Keräsimme tietoja koneenkuljetuksia haittaavista silloista ja toimitimme niitä Väylä-
virastolle erikoiskuljetusreitistöjen päivittämisen pohjaksi.

Metsätalouden koneiden siirrot saatiin ajopiirturiasetuksen poikkeusten piiriin: alle 
100 kilometrin säteellä siirroissa ei tarvitse enää käyttää ajopiirturia.

OTSOn konkurssi nosti aiempaa selkeämmin esiin jo aiemmin esittämämme vaati-
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muksen siitä, että metsänparannushankkeiden kokoaminen pitää tuottaa julkisena 
palveluna.

Annoimme 26 lausuntoa toimintavuoden aikana. 

Ilkka Takayama, Pasi Mikkonen, Jyrki Härkönen, Tommi Lahti
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Maarakennuksessa koneyrittäjien palveluille oli kysyntää ja korona vaikutti toimi-
alaan odotettua vähemmän. Korona vaikutti kuitenkin toimitusketjuihin, minkä 
vuoksi joidenkin tarvikkeiden saatavuus heikkeni. 

Tilaamamme opinnäytetyö urakkatarjousten referenssivaatimuksista valmistui. 
Myös työstämämme aliurakointiopas valmistui ja se julkaistiin sähköisenä jäsensi-
vuilla.

Maarakennus ja konepalvelut
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Metsä ja energia
Puunkorjuussa vuoden työmäärä oli hyvä, mutta kustannusten nopea nousu söi 
yritysten kannattavuutta. Tilastokeskuksen konekustannusindeksin mukaan kus-
tannukset nousivat noin kymmenen prosenttia vuositasolla.

Sekä PEFC- että FSC-sertifioinnin kriteerien tarkistus jatkui. PEFC-kriteeristön päivi-
tys saatiin päätökseen vuoden aikana.

Jatkoimme säännöllisiä tapaamisia metsäalan koneyritysten asiakkaiden kanssa. 
Tapaamisissa keskustelimme jäsenten esiin nostamista aiheista. 

Otimme kantaa useisiin EU-tasolla valmistelussa oleviin metsäasioihin Ceettarin 
kautta. Ceettar on eurooppalainen urakointialojen järjestö. Lisäksi työn alla oli 

kansainvälisen metsä-
koneurakoitsijoiden 
yhteistyöverkoston ka-
saaminen. 

Teetimme selvityksen 
erilaisten hakkuurajoi-
tusten taloudellisista 
vaikutuksista yhteis-
kunnalle ja metsäalan Metsävaliokunta
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yrityksille. Selvitystä rahoitti kanssamme useampi metsäalan järjestö. Selvityksellä 
toimme taloudellista näkökulmaa metsäkeskusteluun. 

Saimme vähennettyä öljy-yhtiöiden aikeita rajoittaa polttoaineiden työmaakulje-
tuksia. 

Metsänparannus
Suometsien hoidon ja metsäteiden perusparannusten työmäärät pienenivät edel-
leen. Osaltaan töiden vähenemiseen vaikutti OTSO Metsäpalveluiden hakeutumi-
nen ensin yrityssaneeraukseen ja vuoden lopulla konkurssiin.

Turve
Turpeen käyttö romahti nopeammin kuin alasajoa vaatineet osasivat odottaa. Taus-
tasyinä olivat veronkorotus ja ennen kaikkea päästöoikeuksien hinnannousu. 

Vaikutimme työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa turvetyöryhmässä, jonka tehtä-
vänä oli löytää keinoja turveyrittäjien ahdingon helpottamiseksi. Kevään kehysrii-
hessä luvattiin 70 miljoonaa euroa turveyrittäjien tilanteen helpottamiseksi. Tukien 
valmistelu venyi eikä tukia saatu toimintavuoden aikana käytäntöön.
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Työmarkkinatoiminta

Syksyllä solmimme uuden työeh-
tosopimuksen turvetuotantoalalle. 
Palkantarkistuksista on mahdollista 
sopia paikallisesti myös uudella sopi-
muskaudella. 

Loppuvuonna valmistauduimme 
edessä olevaan työehtosopimuskier-
rokseen.

Aloitimme työsuhdeasioita käsittele-
vän kaksitoistaosaisen webinaarisar-
jan. Sarja osoittautui suosituksi.

Ylläpidimme VAP-rekisteriä huol-
tovarmuus- ja sotilasviranomaisille. 
VAP-rekisterin pito päättyi vuoden lo-
pussa kestettyään runsaat 20 vuotta.

Metsäkone- ja turvetuotantoaloilla palkantarkistuksista oli mahdollista sopia paikal-
lisesti toimintavuonna. Ohjeistimme jäseniä paikallisesta sopimisesta.  
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Koneyrittäjien Datapankki -ohjelmaan kehitettiin kannustavan palkkauksen vaati-
mia ominaisuuksia.

Osallistuimme aktiivisesti useisiin metsäalan hankkeisiin.

Metsäalan konekustannusindeksi päivitettiin toimintavuonna Koneyrittäjien, ko-
neyritysten asiakkaiden ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Uutena indeksisarjaan 
luotiin jatkuvatoimisen maanmuokkauksen kustannusindeksi.

Kehittäminen

Ratkaisevat tekijät -seminaari, Tampere
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Viestintä ja markkinointi
Turve pysyi koko vuoden viestinnän aiheena. Alkuvuonna puhuttiin turpeen käytön 
alasajon ja romahduksen seurauksista yrittäjille ja kompensaation tarpeesta.  Lop-
puvuonna kiirehdimme luvattujen tukien toimeenpanoa.

Muita aiheita olivat muun muassa sorateiden kunnostustarpeet, maksuaikaveny-
tykset sekä teettämämme selvitys erilaisten hakkuurajoitusten taloudellisista seura-
uksista. Loppuvuonna nostimme esiin puunkorjuuyritysten kannattavuusongelmat. 
Hyvästä työmäärästä huolimatta puunkorjuuyritykset kärsivät Tilastokeskuksen 
konekustannusindeksinkin osoittamasta noin kymmenen prosentin vuositason 
kustannusnoususta.

Koronatiedottaminen jatkui läpi vuoden, samoin jäsenten ohjeistaminen useiden 
kustannustukikierrosten aikana.  Lisäväriä kustannustukihakujen tiedottamiseen toi 
tulkintaepäselvyys puunkorjuuyritysten kelpoisuudesta tuen saannissa. Tulkinta kus-
tannustuen suhteen saatiin loppuvuonna KHO:sta, jonka päälle vielä marraskuussa 
saatiin tilannetta selkiyttävä lakimuutos yritysten kehittämistuen rajauksesta. 

Järjestimme jäsenille useita ajankohtaiswebinaareja vuoden aikana sekä kaikille toi-
mialoille yhteisen Ratkaisevat tekijät -seminaarin Tampereella lokakuussa.

Yhdistysten Tiedotussavotta-kilpailussa voitto jaettiin Etelä-Pohjanmaan Kone-
yrittäjien ja Karjalan Koneyrittäjien kesken. Kannustuspalkinnon sai Etelä-Suomen 
Koneyrittäjät. 
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Liiton talous oli vakaa toimintavuonna. Taseen loppusumma oli 3 212 930,58 euroa.

Talous

Koneyrittäjien toimintakertomus 2021  
on julkaistu kokonaisuudessaan  
osoitteessa: www.koneyrittajat.fi

Yhdistysten Tiedotussavotan palkitut: 
Karjalan Koneyrittäjät Jenni Räsänen, Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäjät  

Riitta Lukkaroinen ja Etelä-Suomen Koneyrittäjät Siru Taavila
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Hallinto
Liittokokous 
Varsinainen liittokokous pidettiin 30.–31. lokakuuta 2021 Vaasassa.  
Kokouksessa oli läsnä 61 virallista edustajaa.

Liittovaltuusto 
Sääntömääräinen liittovaltuuston kokous pidettiin etäyhteydellä 23. huhti-
kuuta. Kokoukseen osallistui 16 liittovaltuuston jäsentä, liiton puheenjohtaja, 
toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä järjestö- ja viestintäpäällikkö. 

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Risto Miikkulainen Tero Mahkonen 
Jukka Storberg  Tatu Kimpanpää 
Heikki Niittylä  Pasi Kerällä 
Jussi Mikkola  Antti Sorri 
Timo Laiho  Janne Kangassalo 
Eero Jurvanen  Tommi Kinnunen  
Antti Ihalainen  Tomi Reinikainen  
Riku Mikkonen  Petri Hyvönen  
Marko Saastamoinen Jussi Hakkarainen 
Teemu Myller  Veini Matikainen 
Mikko Varis  Pasi Kilpeläinen 
Matti Siikki  Vesa Kärkkäinen 
Heikki Korpi   Jukka Vainionpää 
Harry Luokkamäki Janne Vainionpää 
Tarmo Laitinen   Esko Pelto-Arvo 
Janne Tornio-Marttila Heikki Ahola  
Olli-Matti Korja  Marko Pyykkönen   
Janne Kaihua  Mikko Ruokamo
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Hallitus kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa, joista viisi etäyh-
teyksin. 

Markku Suominen  puheenjohtaja 
Mika Jormakka   varapuheenjohtaja 
Marko Vainionpää  varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Laura Hämäläinen   Timo Pyykkö 
Pasi Mikkonen    Hannu Hokkanen  
Seppo Saarelainen  Tomi Hautala 
Jyrki Härkönen    Seppo Pulkkinen 
Teemu Tolppa    Teemu Suvanto

Työvaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa, joista kaksi 
etäyhteydellä.

Markku Suominen  puheenjohtaja 
Mika Jormakka 
Matti Peltola 
Marko Vainionpää 
Seppo Saarelainen

Energiavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.

Marko Vainionpää  puheenjohtaja 
Laura Hämäläinen   varapuheenjohtaja

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

Seppo Saarelainen  puheenjohtaja 
Heikki Korpi    varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Toni Hautala   Mika Meriläinen 
Jyrki Härkönen    Jari Laitinen   
Juha Mykrä   Martti Leppinen 
Heikki Niittylä   Jarmo Rautio 

Metsävaliokunta piti kertomusvuonna viisi varsinaista kokousta, joista kaksi 
etänä. Lisäksi metsävaliokunta piti vuoden aikana yksitoista ”viikkopalaveria”. 

Mika Jormakka    puheenjohtaja 
Teemu Tolppa    varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet  Varamiehet 
Hannu Hokkanen   Teemu Myller 
Kimmo Kulojärvi    Tarmo Laitinen 
Pasi Mikkonen    Mikko Varis 
Juho Pihlajaviita   Simo Tiainen

Vaalivaliokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa, joista kaksi etänä.

Marko Nummijärvi  puheenjohtaja 
Pasi Heino 
Esko Pelto-Arvo 
Marko Pyykkönen  2.6. asti 
Jari Vento
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Metsänparannustyöryhmä kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa.  
Kokouksista viisi järjestettiin etänä.

Jari Vento   puheenjohtaja 
Tommi Kellosaari 
Ville Laamanen 
Antti Meriläinen 
Mika 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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