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Sota Euroopassa on järkyttänyt suomalaista
yhteiskuntaa. Venäjän käymä hyökkäyssota on
saanut koko Euroopan, myös Suomen, vahvistamaan
puolustuskykyään ja panostamaan huoltovarmuuteen.
Erityisesti oma ruuantuotanto, energia ja turvallisuus
ovat nousseet yhä tärkeämpään asemaan.
Tavoitteena tulee olla kasvava, kestävä ja
kannattava ruuantuotanto sekä kannattavaa kasvua
Suomeen tuovan biokiertotalouden edistäminen
hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi.
Tätä tavoitetta ei saa vaikeuttaa kansallisilla
eikä EU-tason säädöksillä.

MTK:n keskeisimmät
tavoitteet seuraavissa
vaaleissa sekä
hallitusneuvotteluissa:

MAATALOUS
Perustetaan parlamentaarinen työryhmä
pohtimaan maatalouden kannattavuutta ja
tulevaisuutta kestävästi.

Alennetaan tuotantokustannuksia purkamalla kansallisia lisävaatimuksia tuotannon
kestävyyttä vaarantamatta.

Parannetaan maatalouden kannattavuutta
ja maatilojen maksuvalmiutta sekä vahvistetaan kriisinkestävyyttä. Elinkeino ei kestä mitään kannattavuutta heikentäviä, kustannuksia tai hallinnollista taakkaa lisääviä toimia.

Edistetään puhtaiden elintarvikkeidemme
vientiä tavoitteena ruokaviennin arvon tuplaaminen perustamalla vientipalveluyhtiö.

Asetetaan tavoitteeksi ympäristö- ja
ilmastotoimien kustannus- ja ekotehokas
kohdentaminen, toimien rahoituspohjan
laajentaminen ja rahoituksen jatkuvuuden
varmistaminen.

Vahvistetaan Suomen asemaa EU:ssa ja
kansainvälisesti. Vaikutetaan ennakoivasti
EU:n seuraavan ohjelmakauden yhteiseen
maatalouspolitiikkaan, jotta ruoantuotanto
säilyy elinvoimaisena kaikilla alueilla ja varmistetaan, että Suomen erityispiirteet huomioidaan EU:ssa.

METSÄ
Maallamme tulee olla selvä, kansallista
metsäpäätöksentekoa ja metsien hyödyntämistä edistävä linja.
Kevennetään metsänomistajien verotusta
metsien käytön edistämiseksi. Vahvistetaan
kuntataloutta ja kuntien kiinnostusta metsien
käyttöön lisäämällä kuntien saamaa osuutta
metsäverotuotosta.
Turvataan metsätalouden rahoitus, mahdollistetaan suometsien käyttö ja vahvistetaan metsänomistajien omistusoikeutta sekä
päätäntävaltaa metsiensä käytössä.

Suomen on oltava elinkeinoympäristöltään
kilpailukykyinen. Tarvitaan panostuksia niin
infrastruktuuriin kuin ympäristöhallintoon ja
sääntelyyn.
Luonnon monimuotoisuuteen tarvittavat
lisäpanostukset ovat yhdistelmä nykyisiä
vapaaehtoisia toimenpiteitä ja uusia kannustavia keinoja.
Korotetaan METSO- ja Helmi-korvauksia
poistamalla laskentamalleista kokonaisarvon
korjaus ja huomioimalla puuston määrässä
myös kuollut puu.

ELINVOIMA
Koko maassa tulee olla edellytykset elää,
asua, opiskella ja yrittää. Julkisten palvelujen
tulee olla helposti saatavilla ja tukea maaseudun kehittymistä ympäristönä, jossa on
edellytykset taloudelliselle toimeliaisuudelle.

Huolehditaan biotalouden mahdollistavan väyläverkoston, mukaan lukien vähemmän liikennöityjen teiden kunnossapidosta
Liikenne 12 –ohjelman edellyttämällä
tavalla.

Kestävyystyötä ei tule pysäyttää, työtä
pitää jatkaa, mutta tässä hetkessä tärkeää on
priorisointi – loppuuko ruoka ja lämpö?

Jatketaan MAKERA:n investointitukia
uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointeihin.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa
maa- ja metsätalouselinkeinoille ei saa lisätä
toimintaedellytyksiä heikentävää sääntelyä.

Päivitetään kansallinen biokaasustrategia ja jatketaan politiikkatoimia, joiden on
todettu edistävän biokaasun käyttöä.

Palveluiden siirtyminen nettiin ja lisääntyvä monipaikkaisuus ja etätyö
edellyttävät aiempaa välityskykyisempiä ja toimintavarmoja viestintäverkkoja.
Vähintään gigabittinen ja kohtuuhintainen tietoliikenneyhteys ulotetaan kaikkien
saataville koko maahan vuoteen 2030 mennessä. Kansalaisten IT-taidot mukaan
lukien kyberosaaminen, sisällytetään koulutuksen sisältöihin eri asteilla.

Turvataan turvemaiden kestävän
maa- ja metsätalouden jatkuvuus tarjoamalla viljelyteknisiä vaihtoehtoja, joiden
kustannustehokkuus ja vaikuttavuus
tunnetaan.
Korotetaan yrittäjävähennys 10 prosenttiin, jolla luodaan yrittämisen edellytyksiä ja luodaan työtä Suomeen.

Nostetaan metsävähennys vastaamaan
puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta 95 prosenttiin.
Kiinteistöverotusta ei tule laajentaa tai
kiinteistöverotuksen perusteita tule nostaa
nykyisestä. Maa- ja metsätalouden talousrakennuksista kiinteistövero on poistettava kuten
Ruotsissa on tehty.
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