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Mikä on Payr ?

• Ainoa yhteinen organisaatio peruna-alan etujen ajamiseen

• Payrin tavoitteet lyhyesti:
• Lisätä perunan käyttöä
• Edistää perunantuotannon ja jalostuksen kannattavuutta
• Tehdä perunan menekinedistämistä
• Lisätä tietoa perunan terveyshyödyistä ja käyttötavoista
• Parantaa viljelijöiden koulutuksella sato- ja laatutasoa
• Edistää perunantutkimus- ja koetoimintaa
• Pitää yhteyttä päättäjiin ja sidosryhmiin

• Tehnyt vuosina 2016-17 perunan menekinedistämisen, tiedotuksen ja koulutuksen 
edistämistä Maa- ja metsätalousministeriöltä saamallaan hankerahalla. Hankeraha on  
päättynyt vuoden 2017 lopussa.

• Hankerahalla tehty esim. perunan kasvitautien ja ravinnepuutosten kuvakirja, 
osallistuminen peruna ja ruoka aiheisiin messuihin, someprojekti, viljelijöiden koulutus ja 
Perunasta.fi sivujen julkaiseminen 



Payrin hallinto

• Payrin juoksevia asioita hoitaa Payrin asiamies 1.8.2018 alkaen Petlan
johtaja Marjo Serenius (Anni Perälä 31.7.18 saakka)

• Vuosikokous valitsee Payrin hallituksen, jossa on peruna-alan eri 
toimijoiden tasapuolinen edustus

• Hallitus: Jäsen Varajäsen Edustus
• Pj. Ossi Paakki Mika Antila Tärkkelysteollisuus

• Vpj. Kai Kolehmainen Outi Holappa Ruokaperunateollisuus

• Veli Yli-Hannula Petri Pakkanen Ruokaperunantuotanto

• Antti Kuusisto Kimmo Mäkelä Ruokaperuna- ja 
markkinasektori

• Kjell Forsgård Sören Lawast Ruokaperunateollisuus

• Timo Myllymäki Paula Ilola Siemenperuna

• Hannu Heikola Vesa Savola Tärkkelysperuna

• Jari Valkonen Anna-Kaisa Jaakkola Perunatutkimus- ja neuvonta

• Jukka Sariola Terhi Löfstedt Varhaisperuna



Payr – Peruna-alan asialla

• Payr oli eduskunnassa esittely käynnillä toukokuussa -18

• Maa- ja metsävaliokunta oli ilahtunut, että vihdoinkin peruna-alalla on yksi 
yhteinen organisaatio, joka ajaa peruna-alan yhteistä etua ja tiedottamista myös 
valtion suuntaan

• Payr on tarvittaessa yhteydessä valiokuntaan peruna-alaa koskevissa asiossa ja 
päätöksenteossa

• Payrissa jäseniä yli 200 (tilanne huhtikuussa)

• Payr tarvitsee uusia jäseniä (viljelijöitä ja perunayrityksiä) ja jäsenmaksutuloja, 
joilla se voi tehdä perunan menekinedistämistyötä

• Jäsentulot mahdollistavat toiminnan jatkumisen 

• Perunan näkyvyyttä somessa ja ruoka-ohjeissa lisätään

• Saksassa vastaava järjestö on saanut perunan menekin kasvamaan kuluttajilla



Mitä peruna-alalla tapahtuu 2018

• Kasvukausi 2018 on ollut todella kuiva, osa kasvustoista lopettaa kasvunsa kesken kauden  => 
mitkä ovat vaikutukset perunan satotasoihin, laatuun, tärkkelyspitoisuuteen ?

• Kesän korkeat lämpötilat laskeneet ruokaperunan menekkiä toukokuusta lähtien

• Ruoka- ja ruokateollisuusperunan viljelyala laskenut reippaasti n. 470 hehtaaria tänä vuonna. 

• Keskimääräisellä satotasolla viljelyalan vähennys vastaa n. 15 milj. kiloa perunaa

• Tärkkelysperunan viljelyala on hieman kasvanut n. 60 ha.

• Luomuperunan tuotantoon siirtyy joka vuosi osa viljelijöistä

• Viljelijöiden keski-ikä todella korkea, osa viljelijöistä siirtyy eläkkeelle 

• Uusien nuorten viljelijöiden saaminen alalla hankalaa suuren työmäärän ja nykyisen melko 
alhaisen perunanhintatason vuoksi

• Perunan ajankohtaista palsta ja markkinakatsaus aloitetaan uudelleen Payrin ansiosta

• Vapaana olevan ruokaperunan hinnan tulisi nousta korkeammalle tasolle kuluvalla kaudella kuin 
edellisinä kausina, koska kysynnän ja tarjonnan tilanne muuttuu kysyntävetoiseksi



• Payrin kotisivut www.perunasta.fi

• Kiitos!


