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KANNANOTTO METSÄNOMISTAJIEN MTK-JÄSENYYDESTÄ 

 

Metsätilanomistajayhdistykset ovat metsänomistajien yhteistyöjärjestöjä. Niissä metsänomistajat 

verkostoituvat asuinpaikkakunnallaan, ajavat yhteisiä etujaan sekä kehittävät yhdessä ammattitaitoaan. 

Etämetsänomistajien Liitto on metsätilanomistajayhdistysten valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. 

Metsätilanomistajayhdistyksien toimintatapa vastaa maatalouspuolen tuottajayhdistyksiä. 

Metsätilanomistajayhdistysten merkittävin etu on toimiminen asuinpaikkakunnalla. Ne ovat myös 

riippumattomia palveluntuottajista eli puhtaita metsänomistajien yhteistyöjärjestöjä. 

Metsätilanomistajayhdistykset pitävät MTK:n metsälinjan valtakunnallista edunvalvontaa tärkeänä ja 

haluavat tarjota jäsenilleen osallistumista MTK:n edunvalvontaan. 

Miksi MTK:n metsäjäsenyys ei toiminut? 

Metsänomistajalle ei ole toistaiseksi ollut tarjolla luontevaa tapaa olla mukana MTK:n metsälinjan 

edunvalvonnassa. Tarjolla ollut MTK:n metsäjäsenyys on ollut vaikea myydä ja perustella. Jäsenyys on ollut 

metsänomistajien liitossa, joka ei tarjoa paikallista toimintaa ja sijaitsee yleensä kaukana asuinpaikasta. 

Toisena ongelmana on ollut äänivallattomuus eli se, että liitoissa äänivalta on metsänhoitoyhdistyksillä 

riippumatta siitä, kuinka paljon metsänhoitoyhdistyksissä on MTK:n jäseniä. MTK:n metsäjäsenyys onkin 

tulkittu puhtaaksi kannatusjäsenyydeksi ilman toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Meneillään olevissa metsänhoitoyhdistyksien muutoksissa MTK:n jäsenyyttä ollaan nyt uudistamassa. Eräs 

tavoite on ollut liittää MTK:n jäsenyys mukaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyteen. 

Minkälainen MTK:n jäsenyys toimisi? 

Metsätilanomistajayhdistysten ja Etämetsänomistajien Liiton näkökulmasta tarjottavan MTK:n jäsenyyden 

tulee olla riippumaton siitä, mitä palveluntuottajaa metsänomistaja käyttää puukaupallisissa tai 

metsänhoidollisissa palveluissa.  Siksi MTK:n jäsenyyden tulee olla tarjolla joustavasti kaikille 

metsänomistajille ja metsänomistajalla tulee olla valta valita, mitä kautta hän haluaa olla MTK:n jäsen. 

Metsätilanomistajayhdistyksissä valta on jäsenillä. Myös päätös MTK:n jäsenyydestä on aina viime kädessä 

metsänomistajilla. Siksi on tärkeää, että metsänomistaja kokee MTK:n jäsenyyden luontevaksi ja 

hyödylliseksi. 

Mitä on helposti myytävä MTK:n jäsenyys? 

MTK:n jäsenyyden tulee olla mahdollinen metsänomistajalle riippumatta siitä, minkä 

metsänomistajajärjestön jäsen hän on tai minkä palveluntuottajan palveluita hän käyttää. 

Tämä tarkoittaa sitä, että MTK:n jäsenyys on mahdollinen sekä metsätilanomistajayhdistyksen jäsenelle 

että metsänhoitoyhdistyksen jäsenelle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että metsätilanomistajayhdistyksen 

kautta voi olla MTK:n jäsen riippumatta siitä, onko hän samalla metsänhoitoyhdistyksen jäsen. 
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MTK:n jäsenyyden tulee olla tasa-arvoinen muiden MTK:n jäsenten kanssa ja vaikuttamismahdollisuuksien 

tulee olla samat. 

Nykymallin mukainen hierarkkinen moniportainen vaikuttaminen on monimutkainen ja on omiaan 

hämärtämään vaikuttamismahdollisuuksia. Selkeämpi ja tasa-arvoisempi ratkaisu on suora jäsenvaali, jossa 

valitaan MTK:n metsälinjan ylin päättävä elin. Silloin kaikki eri kautta MTK:n jäsenenä olevat voivat 

varmistua, että vaikuttamisessa ollaan tasa-arvoisia ja että on mahdollista vaikuttaa. Tasa-arvoisuus 

edellyttää myös, että MTK:n jäsenyyden metsätilanomistajayhdistyksen kautta tulee olla samanlainen ja 

hinnaltaan sama kuin metsänhoitoyhdistyksen kautta tai MTK:n tuottajayhdistyksen kautta. Selvää on 

myös, että MTK:n metsätalouden edunvalvonnan on oltava itsenäinen ja tasa-arvoinen maatalouspuolen 

edunvalvonnan kanssa. 
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