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Hyvä lukija,  
 

kädessäsi on viesti tutkijoilta viljelijöille. Artikkelit valittiin 
sitä silmällä pitäen, että niissä oleva tieto muuttuisi 
käytännön toiminnaksi ja parantaisi yrittäjän ja koko sektorin 
kilpailukykyä.  
 
Ilkka P. Laurila 
tutkimusjohtaja, MTT 
 
Tutkimus ei lähde liikkeelle tyhjästä, vaan tutkimusryhmään 
kootaan aiheessaan maan eturivin asiantuntijat – usein 
kahdessa tai useammassa organisaatiossa. Tutkimus 
käynnistyy kirjallisuusselvityksellä ja soveltuvin osin 
käytetään maan rajojen ulkopuolella olevaa tietoa ja 
arvioidaan, miten se olisi sovellettavissa Suomen oloissa. 
Tutkimusongelman hyvän muotoilun jälkeen tutkimus on jo 
hyvässä vauhdissa. Usein tarvitaan viljely- tai 
ruokintakokeita. Kontrolloiduissa olosuhteissa pyritään 
ratkaisuihin, jotka ovat siirrettävissä käytäntöön, hyvä lukija, 
esimerkiksi Sinun tilallasi. 
 
Tässä numerossa esitellään kotieläinten ruokintaan ja 
hoitoon uusia ratkaisuja. Kasvilajikeluetteloon on tullut uusia 
lajikkeita. Artikkelit käsittelevät myös maatilan 
työturvallisuutta, maatalouden vesistöpäästöjä, tuotannon 
kannattavuutta ja tilojen välistä rehukauppaa. Esittelyssä on 
verkkopalvelu, joka helpottaa maatilan johtamista ja edistää 
maatilayrittäjien hyvinvointia.  
 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus kattaa koko 
elintarvikkeiden tarjontaketjun alkaen raaka-aineiden 
tuotannosta ja jalostuksesta päätyen elintarvikemarkkinoihin 
ja kuluttajien valintoihin. Tutkimuksessa on läpäisevästi 
mukana elintarvikeketjun toimijoihin vaikuttava politiikka, 
luonnonvarojen kestävä käyttö, elintarvikeketjun 
yhteiskuntavastuu, teknologiat sekä talous. Tutkimus 
kohdistuu laajasti maaseudun resursseihin perustuvaan 
yritystoimintaan sekä siihen kohdistuvaan yhteiskunnan 
ohjaukseen. 
 
Maatalousyrittäjän näkökulmasta vuotta 2006 hallitsee 
siirtyminen tilatukeen ja valmistautuminen vuonna 2007 
alkavaan ohjelmakauteen ja sen LFA-tuki-, 
ympäristöohjelma- sekä alue- ja rakenne-tukikausiin. 
Näkymät elintarvikkeiden kysynnälle ovat vakaat: kuluttajien 
ostovoima nousee, mikä tarkoittaa erikoistuotteiden 
kysynnän kasvua. Valtioneuvoston maatalouspoliittisen 
selonteon käsittely eduskunnassa tulee pitämään 



maatalouden otsikoissa. Selonteon uusista avauksista 
merkittävin on maatalouden merkitys energiantuotannossa.  
 
Tutkimuksen rinnalla tutkijoilla on viranomaisia ja 
yhteiskuntaa laajasti palvelevia tehtäviä. Vuonna 2006 
tutkijat tukevat hallintoa erityisesti EU:n uuden 
ohjelmakauden ja kansallisen politiikan uudistusten 
valmistelussa sekä maailmankauppaa koskevissa WTO-
neuvotteluissa. Tutkijat työskentelevät sen eteen, että maa- 
ja elintarviketaloutta sekä maaseudun muita elinkeinoja 
ohjaavassa politiikassa voidaan ottaa huomioon Suomen 
tarpeet. 
 
Elintarviketalouden kilpailukyvyn perustana on osaava 
tuottajakunta, joka hyödyntää nopeasti uuden tiedon ja 
tuotantomenetelmät. Hyvän raaka-aineen lisäksi tarvitaan 
osaava jalostus- ja markkinointiketju. Tutkijan työ on 
hukkaan heitettyä, elleivät tutkimustulokset välity 
tehokkaasti käytäntöön. Tiedonsiirrossa kädessäsi olevalla 
Koetoiminta ja käytäntö –liitteellä on keskeinen tehtävä. 
Tänään käynnistyi 63. vuosikerta.  
Toivon, että koet liitteen tukevan työtäsi myös vuonna 2006! 
 
Lisätietoja: ilkka.p.laurila@mtt.fi 
(03) 4188 2230 


	Hyvä lukija, 

