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MAHDOL L ISUUKSI EN
S U OMI
on kaikille tasa-arvoinen. Maassamme
jokaisella pitää olla tasavertaiset mahdolli
suudet harjoittaa ammattiaan, josta saa
riittävän toimeentulon, sekä saada palveluita ja koulutusta riippumatta asuinpaikasta.
Tarvitsemme politiikkaa, jolla kehitetään
sekä kaupunkia että maaseutua. Kunnossa
olevaa tieverkkoa tarvitsevat maaseutu
yrittäjien lisäksi myös mökilleen tai maaseudun luontoaarteiden lähelle kulkevat.
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KAUPUNKI JA MAASEUTU TOISTENSA KUMPPANEITA
Koko maan kehittymisen kannalta on välttämätöntä,
että myös maaseudulla on mahdollisuus asua ja yrittää.

HYVÄKUNTOISET
TIET, TOIM IVAT
TIETOLIIKENNE- JA
PUHELINVERKOT
KOKO M AASSA

M AHDOLLISUUS
PERUS- JA
TOISEN ASTEEN
KOULUTUKSEEN
LÄHELLÄ

Nopeiden verkkoyhteyksien
pitää olla kaikkien saatavilla.
5G-verkkojen saatavuus
maaseudulla varmistetaan
uusilla toimintamalleilla ja
peruspalveluvelvoite nostetaan
hallituskaudella 100 Mb/s.

Opiskelijan yksilöllisten aine
valintojen valinnanmahdollisuuksien lisääntyessä lukiokoulutuksessa opintovalikoimasta
maaseudulla on huolehdittava.

Tieverkkojen korjausvelkaa
puretaan yli hallituskausien ulottuvalla ohjelmalla 1,5 miljardilla
eurolla.

Kouluttamattomat nuoret on
saatava joustavasti koulutukseen ja työelämään, koska he
ovat resurssi maaseudun työ
voimapulaan.
Maatilojen riittävän varhaisten
sukupolvenvaihdosten mahdollistamiseksi pitää luoda malli
luopuvien viljelijöiden uudelleenkoulutuksen tukemiseksi.
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MA A S EU D U N
MA H D OL L I SU U DE T
K ÄY T TÖÖ N
Y R I T TÄ JY Y DE N
E D I S TÄ M I S EKS I
Yritys- ja työllisyyspalveluita
on oltava saatavilla kaikkialla
Suomessa ja lähellä asiakasta.
Yritysmuoto ei saa asettaa yrityksiä eri asemaan kehittämis
rahoituksen saannissa, vaan
esimerkiksi innovaatio- ja
vientirahoitus tulee olla kaikkien
yrittäjien saatavilla.
Työvoiman saantia helpotetaan
sujuvoittamalla maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman
työllistämistä maaseudun
ammatteihin ja yrityksiin.

Kun julkisia palveluita siirretään
markkinoiden kautta järjestettäviksi, on maaseudun palveluiden
saatavuus varmistettava. Soteja kasvupalveluiden tuottajiksi
pääsyn kriteerien on oltava
sellaisia, että pienetkin yritykset
ja yhdistykset voivat niitä tarjota. Lisäksi kaikissa julkisissa
hankinnoissa on varmistettava
hankintamenettelyn sopivuus
myös pk-yrityksille.
Byrokratian purkamista jatkamalla mahdollistetaan järkevä
yritystoiminta. Viranomais
toimintaa on kehitettävä siten,
että valvonnan ja sanktioinnin
asemasta viranomaisen
velvollisuutena on myös tarjota
kehittämisratkaisu havaittuun
puutteeseen.

YRITTÄM ISEEN
KANNUSTAVA VEROTUS
Viljelijöiden, metsänomistajien
ja muiden maaseutuyrittäjien
verotus ei saa muodostua
raskaammaksi kuin muiden
väestöryhmien. Puumarkkinoiden toimivuutta ja maatalouden
kilpailukykyä ei saa heikentää
kireällä pääomatuloverolla eikä
kiinteistöveron laajentamisella
maa- ja metsätalousmaahan.
Kiinteistövero on luonteeltaan
investointivero, joka haittaa
erityisesti toimintaansa kehittäviä maatalousyrittäjiä.
Yritystoiminnallisen pääoma
tulon, kuten elinkeinotoiminnasta
ja maa- ja metsätaloudesta
saadun pääomatulon verotusta
pitää keventää esimerkiksi
yrittäjävähennystä korottamalla.
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Metsävähennystä ja metsälahjavähennystä tulee
kehittää edelleen tilarakenteen parantamiseksi
ja puumarkkinoiden kehittämiseksi.
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TU RVA L L INEN
TU L EVAISUUS
antaa uskoa menestymiseen ja luo
jatkuvuutta. Poliittisen päätöksenteon on
luotava vakautta epävakaassa maailmassa.
Omaisuudensuoja, ruuantuotannon omavaraisuus ja huoltovarmuus on turvattava
ja energiaomavaraisuutta on nostettava.
Maatalouden taloudellinen kannattavuus
on varmistettava ja alkutuottajan asemaa
ruokaketjussa on vahvistettava. Jokaisella
on oltava mahdollisuus turvalliseen asuin
ympäristöön.

O MAIS U U DE N S U O JAA
KU N N IO ITE TTAVA
Yksityisessä omistuksessa
olevat luonnonvarat luovat
perustan biotaloudelle. Liiallisella sääntelyllä ei pidä rajoittaa
peltojen ja metsien kestävää
käyttöä.
Lunastuslain kokonaisuudistus
viedään loppuun siten, että
kansainvälisten ihmisoikeus
sopimusten vaatimukset toteutuvat Suomessa.
Maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamista jatketaan nykyisen
hallituksen suunnitelmien
pohjalta. Maa- ja metsätalous
alueiden kaavoituksesta luovutaan, jotta viranomaistehtävien
ja lakien päällekkäisyydet
saadaan poistettua.

TALOUDELLINEN
KANNATTAVUUS
VARM ISTETTAVA
M AATALOUDESSA
Suomalaisviljelijöiden asema
on turvattava EU:n maatalous
politiikan uudistuksessa.
Ruokaketjuun on saatava lisää
läpinäkyvyyttä.
Kasvatetaan ruuan vientiä
kannattavuuden parantamiseksi
ja vaihtoehtoisten markkina
kanavien varmistamiseksi.

RUOKATURVAA M YÖS
LAPSILLEM M E
Maataloustuotannon on säilyttävä
koko maassa. On panostettava
enemmän lähiruokaan, lyhyisiin
toimitusketjuihin ja uusiin
yhteistyömuotoihin tuottajien ja
kuluttajien välillä.
Ruuantuotannon tarvitsemien
investointien rahoitus on
turvattava.
Suomalainen ruoka pystytään
jäljittämään pellolta pöytään.
Tuontiruualta erityisesti
julkisissa hankinnoissa on
edellytettävä sama jäljitettävyys
ja vastaavat eläinten hyvinvointija elintarviketurvallisuus
vaatimukset, joita me vaadimme
suomalaiselta tuotannolta.
Valkuaisomavaraisuutta on
vahvistettava.
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I L MA STO N M U U TOK S EE N
SO PE U D U T TAVA
Luonnonvarakeskuksen,
Ilmatieteen laitoksen ja kasvin
jalostuksen tutkimusresurssit
on turvattava. Tutkimustieto
on saatava laajasti käytännön
maa- ja metsätalouden hyödynnettäväksi. Uudet jalostus
menetelmät ovat yksi mahdollisuus nopeuttaa sopeutumista
osaamisen, kehittämisen ja
innovaatioiden lisäksi.
Riittävään peruskuivatukseen ja
veden varastointiin on panostettava, jotta maan kasvuedellytykset säilyvät märkinä ja kuivina
jaksoina.
Kaavoituksella ja maankäyttö
luokan muutoksilla ei saa
heikentää hiilensidontaa ja
-varastointia.

E N E RG IAO MAVARA INEN
S U O MI
Suomen kansainvälisten
ilmastopoliittisten velvoitteiden
täyttäminen on keskeistä. Siksi
uusiutuvan energian kasvava
tarjonta markkinoille edellyttää,
että biotalouden toiminta
edellytyksistä huolehditaan.
Energiaomavaraisuuttamme on
nostettava nykyiseltä tasoltaan
ja uusiutuvan energian osuutta
loppukulutuksesta on kasvatettava. Kivihiilestä on luovuttava
ja biokaasun käyttöä on edistettävä.

VILJELIJÖIDEN
HYVINVOINNISTA
HUOLEHDITTAVA
Luodaan parempia turva
verkkoja yrittäjille ja kannustimia huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Melan
koordinoima ”Välitä viljelijästä”
-verkosto vakiinnutetaan.
Sosiaali- ja terveys- sekä muut
keskeiset yhteiskunnan palvelut
on saatava läheltä.

LISÄ R E S U R S S E JA
NU O RT E N
SY R JÄY T Y MI S ON G E L MI I N
Syrjäytymisen ehkäiseminen on
yhteiskunnan ja jokaisen yksilön
kannalta turvallisuutta lisäävä
tekijä. Joustavien ja yksilöllisten
polkujen luomiseen on lisättävä
rahoitusta.
Nuorille on tarjottava matalan
kynnyksen tukipalveluita nivelvaiheisiin, jotta siirtyminen
kouluasteelta toiselle ja työ
elämään on joustavaa.
Tiedonkulku eri toimijoiden
välillä on mahdollistettava, jotta
nuorta voidaan auttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.
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H YVÄ
YMPÄRISTÖ
kuuluu kaikille niin maalla kuin kaupungissa.
Viljelijät ja metsänomistajat ovat merkittäviä
ratkaisujen tarjoajia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa.
Kannattava maa- ja metsätalous luo pohjan
kestävälle luonnon ja ympäristön hoidolle.

ILMASTOTEKOJA,
VESIENSUOJELUA JA
ENERGIARATKAISUJA

Edistetään fossiilisten raakaaineiden korvaamista uusiutuvilla
erityisesti muovituotteissa.

Panostetaan metsien kasvun
lisäämiseen, niiden terveyden
ylläpitoon ja luonnonhoitoon,
jotta metsien monipuoliselle
käytölle asetetut tavoitteet
voidaan saavuttaa. Tuetaan
puuntuotannon kestävää tehostamista, jotta metsien kasvua
voidaan nostaa jopa 150
miljoonaan m³:iin vuodessa.

Ilmastoperusteet on otettava
paremmin huomioon sekä edistettävä puun käyttöä julkisessa
rakentamisessa.

Huonotuottoisia maita kannus
tetaan metsitettäväksi, mikäli
kohteilla ei ole merkitystä maa
taloudessa tai luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina.

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet kohdennetaan kuormittavimmille alueille.
Toimenpiteiden on oltava
kustannustehokkaita ja järkevästi tilan normaaliin toimintaan
soveltuvia.

Viljelymaiden asemasta hiilen
sitojana on saatava lisää tutkittua tietoa. Tutkimusresursseja
on suunnattava viljelysmaiden
hiilensitomiskyvyn todentamiseen.
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Ilmastoperusteet on otettava paremmin
huomioon sekä edistettävä puun käyttöä
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A K T I I V I STA LU O N N O N
M ON I M U OTO IS U U DE N
T U RVA A M I S TA

U U TTA L IIKE TO IMI NTAA
E KO S YS TE E MIPALVE LU IS TA

VAURAUTTA
PUHTAASTA
KIERTOTALOUDESTA

Metsien ja peltoympäristöjen
monimuotoisuuden turvaamista
jatketaan vapaaehtoisilla
ohjelmilla. Vapaaehtoista
toimintaohjelmaa laajennetaan
myös suoekosysteemeihin.

Edistetään uusien markkina
lähtöisten toimintamallien
kehittämistä metsien ja peltojen
ekosysteemipalveluihin perustuvaan liiketoimintaan. Tuetaan
luontomatkailuun, metsien
terveysvaikutuksiin, keruutuotteisiin ja hiilensidontaan
liittyvää liiketoimintaa.

Maatalouden sivuvirtojen
markkinoiden syntymistä
edistetään säädöksiä kehittämällä ja ohjaamalla kysyntää
esimerkiksi biokaasun käyttöön.

Vastuullinen kotieläintuotanto
ja monipuolinen peltoviljely
parantavat luonnon moni
muotoisuutta.

Orgaanisen aineksen ja ravinteiden kierrätystä on tehostettava
mutta samalla on kehitettävä
teknologiaa niissä olevien haitallisten aineiden poistamiseksi.
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KANSAINVÄ L INEN
KU MPPA NUUS
on Suomen menestymisen elinehto.
Haluamme olla vahvasti mukana EU:ssa.
Monenkeskiset kauppasopimukset ovat
Suomen etu. Yhteiset pelisäännöt
takaavat turvallisen ruuan.
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EU:n jäsenmaiden on kyettävä yhdessä
ratkomaan ongelmia ja luomaan lisäarvoa
rajat ylittävällä yhteistyöllä.

VAH VAS TI
MU KANA E U :S S A

YHTEISET PELISÄÄNNÖT TAKAAVAT
TURVALLISEN RUUAN

Maailman epävarmuuden lisääntyessä uudistuva, yhtenäinen
ja globaalisti vaikuttavampi
Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu. EU:n
jäsenmaiden on kyettävä yhdessä
ratkomaan ongelmia ja luomaan
lisäarvoa rajat ylittävällä yhteistyöllä. Eurooppalaisen yhteistyön tavoitteet ja taloudelliset
resurssit on mitoitettava yhteen
nykyistä paremmalla tavalla.

EU:ssa on tiukat elintarvikkeiden turvallisuus
säännöt, joita Suomi on kansallisesti täydentänyt.
EU:n varovaisuusperiaate on hyvä pohja elintarviketurvallisuuden arviointiin eikä EU:n pidä luopua
omista tiukoista ruuan turvallisuuteen liittyvistä
normeistaan.
Antimikrobiresistenssi on nopeasti kasvava globaali
haaste ihmiskunnalle. Suomen kotieläintalous on
esikuva antibioottien käytön vähentämisessä.
Suomen mallia on vietävä kansainväliseen käytäntöön ja sopimuksiin.

KEHITYS A P U
KESTÄVÄ L L E
TASOLLE
Paikallista osaamista tukeva
kehitysapu luo työtä ja toimeen
tuloa paikallisille ihmisille ja
vahvistaa luonnonvarojen
kestävää käyttöä. Kehitysyhteisyhteistyöhön varattuja määrä
rahoja on lisättävä lähemmäksi
0,7 prosentin osuutta BKT:sta.
Kehityshankkeissa on hyödynnettävä Suomen vahvaa osaamista maa- ja metsätaloudessa.
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