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Vihreää kasvua ja menestystä maalle
Vihreää kasvua ja menestystä maalle -ohjelma linjaa MTK-järjestön
yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön
kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa
28.-29.6.2012.
Ohjelma on valmisteltu laajassa järjestön sisäisessä käsittelyssä.
Se täydentää MTK:n strategiaa Kohti osaavaa maaseutua 2015,
jonka MTK:n valtuuskunta hyväksyi 2009.
Ohjelma kokonaisuudessaan ja liittokokouksen tapahtumat löytyvät
sivulta www.mtk.fi/liittokokous2012.
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Haastamme itsemme ja koko Toimimme entistäkin suuremmalla
tarmolla reilun markkinatalousuomalaisen yhteiskunnan
Haluamme, että Suomi on vastuullisen maa- ja metsätalouden
esimerkkimaa. Haluamme olla
maailman paras hyvissä tuotantotavoissa, mutta koko yhteiskunnan on oltava tämän tavoitteen
takana.
Haastamme itsemme, mutta samalla haastamme koko suomalaisen yhteiskunnan. Maaseudun
uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva vihreä kasvu tarvitsee
avukseen kuluttajia ja poliittisia
päätöksentekijöitä.
Kuluttajilla on suurin valta äänestää kestävän kehityksen puolesta
omilla kulutuspäätöksillään. Kotimainen tuote, suomalainen työ
ovat kestäviä valintoja.

den puolesta. Alkutuottajalla on
oikeus menestykseen, kohtuulliseen osuuteen lopputuotteen hinnasta. Kamppailemme muutoksia
lainsäädäntöön ja vahvistamme
yhteistä markkinavoimaamme
monin eri tavoin.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä,
tuemme toinen toisiamme. Yhteiskunnalta odotamme, että
työelämän kehittäminen parantaa myös maaseudun yrittäjien
työelämän laatua. Maaseudun
yrittäjillä on oikeus hyvään työelämään.

Edistämme elinkeinoja ja
maaseudulla asumista
Uusiutuvien luonnonvarojen
kestävään käyttöön perustuva
biotalous on välttämätön ratkaisu
moniin tulevaisuuden ongelmiin.
Se tuo Suomelle mahdollisuuksia runsaiden luonnonvarojen ja
osaamisen ansiosta.

Näkemyksemme on, että työpaikkojen ja kasvun luominen on
ainoa tapa turvata hyvinvointivaltion tulevaisuus. Vihreää kasvua
ei tehdä kaikkialle ulottuvalla yksityiskohtaisella säätelyllä. Talon- Jotta mahdollisuudet vihreään
poikaisjärki on saatava kunniaan. kasvuun voidaan käyttää, yhteiskunnan on varmistettava yrittäJärjestönä taistelemme hyvän
misen edellytykset ja välttämättöhallinnon puolesta. Yrittäjää ei
mät palvelut koko maassa.
saa missään olosuhteissa näännyttää ja tukahduttaa hallinnon
Tavoitteenamme on vihreiden
taakan alle. Hallinnon on oltava
elinkeinojen kannattavuuden
aina elinkeinolähtöistä ja vasparantaminen ja suotuisan toituullisten elinkeinojen toimintaa
mintaympäristön varmistaminen.
kehittävää.
Siksi myös maaseudun yleisten
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asioiden edunvalvonta on tärkeä
tehtävämme.
Suomen paikka on Euroopassa,
rakentavana ja uudistavana EU:n
jäsenenä. Toimimme kansainvälisesti aktiivisesti, tarjoamme
vihreän kasvun ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja turvaamme samalla kansalliset edut.
Tartumme mahdollisuuksiin, joita
kansainvälistyminen tuo suomalaiselle maaseudulle ja sen elinkeinoille.
Tehtävämme on maaseudun
elinkeinojen, yrittäjyyden ja maaseudulla asumisen edistäminen
sekä omaisuudensuojan puolustaminen.

• Vaadimme, että oikeusvaltio

kunnioittaa omaisuuden suojaa.
Yrittäjinä tarvitsemme vakaan
pitkän aikavälin toimintaympäristön. Yhteiskunnan säätelyllä
ei saa rajoittaa elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia enempää
kuin muualla EU:n yhteismarkkinoilla.

• Katsomme, että liiketoiminnan

harjoittaminen toisen maalla ja
vesillä ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Niiden nojalla
ei saa aiheuttaa haittaa, rikkoa kotirauhaa eikä häiritä
elinkeinotoimintaa.

• Vaadimme, että ympäristön- ja

luonnonsuojelu perustuvat vapaaehtoisuuteen ja täyden korvauksen periaatteelle.
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Vastuullisuudesta
pitää palkita

Kasvatamme yhdessä
markkinavoimaa

Harjoitamme maailman vastuullisinta maa- ja metsätaloutta.
Huolehdimme Suomessa maista,
metsistä ja vesistä. Kotieläintuotantoa hoidamme korkeiden
lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Markkinavaikuttamisessa tavoitteenamme on saada Suomen
vastuullisesti tuotetuista tuotteista hinta, joka on korkeampi kuin
löysemmillä vaatimuksilla tuotetuista tuontituotteista.

Ruokaketjulta odotamme vastuullisuutta, joka tarkoittaa myös
tuottajien hyvinvointia ja oikeudenmukaista tulonjakoa.

mat vaatimukset kuin kotimaan
tuotannolle.

• Luomme yhteistyötä ja raken-

namme vuoropuhelua kaikkien
kanssa. Huolehdimme, että
maaseudun asioiden osaajia
saadaan asioiden valmistelijoiksi ja päättäjiksi.

• Vaikutamme kylissä, kunnissa,
maakunnissa, kansallisesti ja
kansainvälisesti.

• Hakeudumme luottamusteh-

täviin muuallakin kuin omassa
järjestössä.

• Järjestämme tarvittaessa kampanjoita, mielenilmaisuja ja
joukkokokouksia.

• Haluamme tuontituotteille sa• Kerromme ja perustelemme

kuluttajille, että suomalaisella
laadulla on hintansa.

• Sitoudumme tuotantoketjun

avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja pidämme tuotantotilat
hyvässä kunnossa. Haluamme,
että kuluttaja saa tietää tuotteiden alkuperän.

• Yhteiskunnalta vaadimme kor-

jauksia kilpailulainsäädäntöön
ja sen soveltamiseen.

• Tuotantoketjuilta vaadimme

läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaista tulonjakoa.

• Tuottajan ja ostajan välille

vaadimme molempia tasavertaisesti sitovia kirjallisia sopimuksia.
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Ylpeyttä omasta työstä,
tukea toinen toiselle

Palvelemme
kaikkia jäseniä

Olemme ylpeitä työstämme, tuotteistamme ja tuotantotavoistamme.

•
•

Tulevaisuuden haasteisiin ja jäsenten odotuksiin vastaaminen
edellyttää MTK-järjestön uudistumista monella tapaa. Vihreää
Vahvistamme kumppanuutta
kasvua ja menestystä maalle
sellaisten toimijoiden kanssa,
-ohjelma asettaa lähivuosien tajoille kotimainen raaka-aine tuo voitteet järjestön kehittämiselle
kilpailuetua.
maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien yhteiseToimimme verkostoissa ja
nä etujärjestönä.
haemme kysyntää lisääviä investointeja.
Laaja ja kasvava jäsenmäärä
vahvistaa järjestöä ja sen vaiHaluamme säilyttää ja vahkutusmahdollisuuksia. Teemme
vistaa osuuskuntapohjaisia
jäseneksi liittymisen helpoksi
yrityksiä ja niiden omistajuutta.
ja houkuttelevaksi.
Uusia osuuskuntia voidaan
perustaa sellaisille tuotteille ja
Hyvä jäsenpalvelu luo lisäpalveluille, joilla markkinat eiarvoa jäsenille. Seuraamme
vät toimi.
jäsenten tyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaa jäseniltä
Omissa hankinnoissamme suokeräämämme palautteen pesimme kotimaisia tuotteita ja
rusteella.
palveluja.
Tarjoamme kaikille jäsenille
Lupaamme yhteiskuntavastuun
vaikuttamiskanavan ja mahdolraportointijärjestelmän.
lisuuden saada aloitteita käsittelyyn. Huolehdimme erityisesti
nuorten ja naisten vaikutusmahdollisuuksista järjestössä.
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