Kuvaus jäsenmaksuista vuonna 2021
Maatilan jäsenmaksu
Maatilan maksun osat:
1. Edunvalvontamaksu, jolla mahdollistetaan MTK:n edunvalvontatyö maakunnissa,
valtakunnan tasolla ja EU:ssa.
2. Oman, paikallisen MTK-yhdistyksen osuus, joka tulee yhdistyksen omaan käyttöön. Tällä
mahdollistetaan kuntatason edunvalvonta, jäsenillat ja muu paikallinen hyöty ja huvi.
3. Metsänhoitoyhdistyksen jäseniä koskeva MHY:n jäsenmaksu.
Edunvalvontamaksu koostuu:
• perusmaksusta (12 €)
• maatalousperusteisesta maksusta, joka on luokiteltu peltoalan ja kotieläinten lukumäärän
mukaan
• metsäedunvalvontamaksusta metsänomistajille (6€)
Maatalousperusteinen edunvalvontamaksu
ha/ey-luokkarajat Pelto-ha, €
Eläinyksiköt, €
3-19,99
60
30
20-49,99
120
60
50-99,99
240
120
100-199,99
360
180
200420
180
Esimerkki:
Maatilalla on 75 hehtaaria peltoa, 40 kotieläinyksikköä ja 80 hehtaaria metsää.
• Edunvalvontamaksu / perusmaksu 12 €
• Edunvalvontamaksu / maatalousperuste / pelto 240 €
• Edunvalvontamaksu / maatalousperuste / kotieläimet 60 €
• Edunvalvontamaksu / metsä 6 €
• Oman MTK-yhdistyksen jäsenmaksu yleensä noin 50 €
• Tämä esimerkki yhteensä 368 €
Lisäksi MHY:n jäsenyys laskutetaan samalla laskulla niiltä maatiloilta, jotka ovat MHY:n jäseniä.
Peltoalat ja kotieläinyksikkömäärät saadaan Ruokavirastolta. Mikäli jäsen huomaa määrien olevan
virheellisiä, niin hän voi pyytää tietojen korjaamista jäsensivujen kautta tai olemalla yhteydessä
omaan MTK-yhdistykseen.

Metsätilan jäsenmaksu
Jos tila on metsätila, jolla ei ole peltoa, niin jäsenmaksu koostuu edunvalvontamaksun 12 euron
perusosasta ja 6 euron metsäedunvalvontamaksusta. Jos oman MTK-yhdistyksen jäsenmaksu on
50 euroa, niin jäsenmaksu on 12+6+50 euroa, yhteensä 68 euroa. Jos tila on myös MHY:n jäsen,
lisäksi tulee MHY:n jäsenmaksu.

Maaseutuyrityksen jäsenmaksu
Jos tilalla lähinnä maaseutuyritystoimintaa, määräytyy jäsenmaksu yritystoiminnan työllistävyyden
mukaan.
Työpanos
alle 3 htv
3 htv tai yli

euroa
100
200

Esimerkki:
Tila tarjoaa pitopalvelua, joka työllistää 2 henkilötyövuotta (htv). Lisäksi tilalla on metsää.
• Edunvalvontamaksu / perusmaksu 12 €
• Edunvalvontamaksu / metsä 6 €
• Edunvalvontamaksu / yritystoiminta 100 €
• Oman MTK-yhdistyksen jäsenmaksu yleensä noin 50 €
• Tämä esimerkki yhteensä 168 €
Lisäksi MHY:n jäsenyys laskutetaan samalla laskulla, mikäli tila on MHY:n jäsen.

Henkilöjäsenen jäsenmaksu
MTK:n jäseneksi liittyvä yksityishenkilö maksaa edunvalvontamaksun 12 euron perusosan ja oman
MTK-yhdistyksen määrittämän henkilöjäsenmaksun, joka on tyypillisesti 50 euron luokkaa. Tällöin
henkilöjäsenen jäsenmaksu olisi 12+50 euroa, yhteensä 62 euroa. Joillakin MTK-yhdistyksillä
henkilöjäsenmaksu voi olla suurempi, johtuen tavallisesta poikkeavista paikallisista jäseneduista.

Opiskelijajäsenen jäsenmaksu
Opiskelijajäsenyys on tarkoitettu päätoimiselle opiskelijalle. Opiskelijajäsenmaksu koostuu
edunvalvontamaksun 12 euron perusosasta ja oman MTK-yhdistyksen määrittämästä
opiskelijajäsenmaksusta, joka on tyypillisesti 20 euron luokkaa. Tällöin opiskelijan jäsenmaksu olisi
12+20 euroa, yhteensä 32 euroa. Joillakin MTK-yhdistyksillä opiskelijajäsenmaksu voi olla
suurempi, johtuen tavallisesta poikkeavista paikallisista jäseneduista.

Yhteisö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu
Yleensä yhteisö- ja kannatusjäsen on jokin maatilayrittäjiä lähellä oleva taho, joka haluaa osoittaa
tukeaan paikalliselle MTK-yhdistykselle liittymällä sen jäseneksi. Jäsenmaksun suuruuden määrää
MTK-yhdistys. Yhteisö- ja kannatusjäseneltä ei peritä edunvalvontamaksua, eikä jäsenyyteen
sisälly jäsenetuja.

