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Vauhtia kotimaisen ruoantuotannon edellytysten turvaamiseen ja
byrokratian purkamiseen
Suomalaista maataloutta on viime vuosina koeteltu monelta suunnalta. EU:n Venäjä-pakotteet ja
Venäjän asettamat tuontikiellot ovat vähentäneet elintarvikkeidemme vientiä itään ja sotkeneet
laajemminkin erityisesti maitotuotemarkkinoitamme. Samalla EU:n maitokiintiöt ovat poistuneet.
Maailmantalouden hidastunut kasvu on leikannut kulutusta ja vaikeuttanut uusien markkinoiden
löytämistä suomalaisille elintarvikkeille.
Vaikeat sääolosuhteet ja niistä aiheutuneet satomenetykset ovat saattaneet monet tilat entistä
syvemmälle kannattavuuskriisiin. Alhaisten tuottajahintojen kanssa muutoinkin kamppailevat
viljelijät kokevat joutuvansa esimerkiksi kaupan halpuuttamiskampanjoiden todellisiksi
maksumiehiksi.
Suomen hallitus on pystynyt lievittämään maatalouden tukalaa tilannetta maan tiukasta
taloudellisesta tilanteesta huolimatta muun muassa 20 miljoonan euron kansallisella kriisituella ja
EU:n kautta saadulla 9 miljoonan euron apupaketilla. Maatilatalouden kehittämisrahaston
pääomittaminen osana biotalouden kärkihanketta miltei 100 miljoonalla eurolla vahvistaa
alkutuotannon investointimahdollisuuksia. Maatalouslomitukseen kohdistuneita leikkauksia on
saatu kohtuullistettua.
Keskustan puoluevaltuusto antaa tunnustuksen edellä mainituille toimille ja edellyttää suomalaisen
maatalouden sekä laajemmin elintarvikesektorin kannattavuuden turvaamista kaikin käytettävissä
olevin keinoin. Suomen on toimittava hartiavoimin Euroopan elintarvikemarkkinoiden
normalisoimiseksi. Suomalaiset elintarvikkeet on nostettava viennin painopistealueeksi, jotta
löydämme ruokaviennille uusia markkinoita. Lisäksi on tärkeää, että maataloudelle ei säädetä
uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita.
Elintarvikkeisiin on saatava kattavat alkuperäismerkinnät. Julkisen sektorin elintarvikehankinnoissa
tulee käyttää raaka-aineita, jotka täyttävät suomalaiselle tuotannolle asetetut ympäristö-, eläinten
hyvinvointi- sekä lääkemääräykset ja joiden alkuperä on tiedossa.
Säännösviidakon purkaminen on poliittisesta tahdosta kiinni
Alkutuottajien hyvinvointi on koetuksella myös elinkeinoa vaikeuttavien säädösten ja byrokratian
vuoksi. Näiden ongelmien ratkaisussa ei ole juurikaan kyse uusista lisämäärärahoista vaan
poliittisesta tahdosta ja hallinnon joustavoittamisesta. Suomen on perattava läpi niin oma
sääntelynsä kuin toimittava EU:ssa entistä aktiivisemmin byrokratian purkamiseksi.
Alkusyksystä tehdyt muutokset nitraattiasetukseen on esimerkki sääntelyn purkamisesta, jossa
yhdistyy terve järki, lupabyrokratian vähentäminen ja maatalouden kustannuspaineiden
helpottaminen ilman että ympäristönsuojelun vaatimuksista tingitään.
Suomen tulee vaikuttaa Euroopan unioniin, jotta päästään viimein eroon peltolohkojen pinta-alojen
jatkuvasta muuttamisesta ja tahattomista pinta-alavirheistä johtuvista sanktioista. Puoluevaltuusto

edellyttää, että siirrytään järjestelmään, jossa peltolohkojen pinta-alat vahvistetaan pidemmäksi
aikaa. Vain mikäli pinta-ala todella muuttuu, tulee viljelijän ilmoittaa se uudestaan.
Lisäksi EU-säädöksiin tulee saada muutos, jonka seurauksena pienet tahattomat virheet
esimerkiksi eläinrekisteritiedoissa eivät enää aiheuttaisi kohtuuttomia tukileikkauksia
kotieläintiloille.
Maaseutuviraston ja muun hallinnon lähtökohta on käännettävä viljelijälähtöiseksi ja alkutuottajien
oikeusturvasta on huolehdittava. Ely-keskusten ja muiden viranomaisten elintarvikesektoria
koskevien säännösten tulkintoja on yhtenäistettävä, käytäntöjä joustavoitettava ja ohjeistusta
selkiytettävä.

