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Kokoomuksen Nuorten Liitossa elää pitkä perinne tinkimättömästä tavas-
ta nostaa jopa tabuina pidettyjä aiheita yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Vaativat ajat vaativat rohkean suunnannäyttäjän, joka ei epäröi viitoittaa tietä 
kunnianhimoisimmillakaan tavoitteillaan. Tämän roolin Kokoomusnuoret ovat 
onnistuneet lunastamaan viime vuosina.

Suomen selviäminen talouden taantumasta ja finanssikriisistä on edelleen mitta-
va haaste, eikä siitä selvitä hyvällä tahdolla tai kauniilla puheilla. Huomisen tule-
vaisuus tehdään tänään ja maailma on jätettävä tuleville sukupolville parempaan 
kuntoon, kuin se oli meidän tänne tullessamme. 

Me kokoomusnuoret edellytämme vastuullisia, kattavia ja konkreettisia toimen-
pide-ehdotuksia, joilla saadaan valtion talous tasapainoon, velkataakka taitettua 
ja aikaan aitoa taloudellista toimeliaisuutta, jonka nojaan myös terve talouskasvu 
rakentuu. Emme tyydy iskulauseisiin tai vaihtamaan politiikkaa pragmatismi-
in. Luotamme ihmisten ja erityisesti nuoren sukupolven kykyihin tehdä omaa 
elämää ja tulevaisuutta koskevia valintoja, jota ei saa tukahduttaa toimeliaisuud-
en kitkemisellä. 

Me kokoomusnuorissa katsomme, että vapaus tarvitsee puolustajansa ja tulevai-
suus tarvitsee tekijänsä. Siksi olemme listanneet periaatteidemme pohjalta kat-
tavan ja kunnianhimoisen toimenpideohjelman Suomen nostamiseen taantuman 
suosta sekä turvamaan nuoren sukupolven mahdollisuudet ja  vapauden, jonka 
varaan voi turvallisesti rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Siitä hyötyy koko Suomi. 
 
Susanna Koski    
 
Lisätietoja: Susanna Koski puheenjohtaja 045 631 9707 
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verojärjestelmää, joka ei kannusta taloudelli-
seen toimeliaisuuteen, työn tekemiseen tai sen 
teettämiseen. 

Kilpailukykymme turvaamiseksi suomalaiset yri-
tykset on saatava investoimaan, sillä työpaikkoja 
tarvitaan  tulevaisuudessakin. Kilpailukykymme 
turvaamiseksi Suomi tarvitsee myös ulkomaa-
laisia investointeja. Tästä syystä veroasteem-
me kaipaa tuntuvaa kevennystä ja veropohja 
laajentamista.
Suomen ja suomalaisten hyvinvointi, sekä me-
nestys syntyy työllä ja yrittäjyydellä.  Taloudellis-
ta toimeliaisuutta tulee edistää määrätietoisesti, 
jotta hyvinvointia riittää jaettavaksi myös muille. 
Yhteinen kakku on ensin leivottava, ennen kuin 
sitä voidaan jakaa. 

Suomen väestö on Euroopan ikääntyneintä. 
Suurten ikäluokkien eläköityminen tulevaisuu-
dessa ja eläkeiän nostamisen viivyttely ovat 
heikentäneet huoltosuhdetta entisestään. Glo-
baalissa kilpailussa myös Suomen on pysyttävä 
hyödyntämään yritysten ja yksilöiden potentiaali 
ja kannustettava näitä menestymään. Työnteon 
on oltava kaikissa tilanteissa kannattavampaa 
kuin joutenolon. 

Työurien pidentäminen ja työn kokonaismäärän 
kasvattaminen ovat Suomen kohtalonkysy-
myksiä, jotka ovat edellytyksiä valtiontalou-
den kantokyvylle ja riittävän sosiaaliturvan 
rahoittamiselle, sekä mittavien menoleikkausten 
välttämiselle. 

   FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA

 
Hallitusohjelmassa 2011 sovittua budjettialijää-
mää ei ole kyetty kuromaan umpeen nykyisellä 
vaalikaudella, ja uutta velkaa on vaalikauden 
aikana otettu ennätysmäärä. Suomen valtion 
velkataakka suhteessa bruttokansantuotteeseen 
ylittää Euroopan Unionin vakaus- ja kasvusopi-
muksen määrittämän ylärajan. Kohtuuttoman 
suuri julkinen sektori suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen on rasite koko kansantaloudelle. 
Julkinen talous on tällä hetkellä kestämättömällä 
pohjalla sopeutustoimista huolimatta. Viimeis-
tään Suomen luottoluokituksen laskun AA+ 
-tasolle tulisi herättää tekemään suuria päätöksiä 
Suomen talo uden vakaannuttamiseksi.

Tällä vaalikaudella toimineiden hallitusten 
riittämättömät sopeutustoimet ovat osaltaan 
nostaneet Suomen kokonaisveroastetta ja 
heikentäneet kuluttajien ostovoimaa.  Talouden 
hidas elpyminen, eläkeläisten määrän kasvu ja 
työikäisten määrän väheneminen luovat suuren 
paineen vaikeiden menoleikkausten tekemiseen 
julkisella sektorilla. Samaan aikaan joudumme 
maksamaan laskua viime vuosien vastuuttomasta 
velkaantumisesta valtionvelan korkomenojen ja 
lainan takaisinmaksun muodossa. Velkarahalla 
tehty elvytys on keskittynyt kestämättömien 
rakenteiden ylläpitoon.

Kokonaisveroasteemme on yksi maailman 
korkeimpia. Valtion velkaantuminen sekä alati 
paisuva julkinen sektori ylläpitävät ankaraa 
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FINANSSIPOLITIIKKA

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

Työn tuottavuutta tulee Suomessa parantaa mer-
kittävästi, mikä edellyttää julkisten palvelujen 
tehostamista ja ohjaamista markkinaehtoisem-
paan suuntaan. Julkisten palveluiden tuottamista 
tulee jatkossakin kehittää siten, että vapailla 
markkinoilla myös yksityiset palveluntuottajat 
pystyvät toimimaan. 

Julkisen sektorin tehtäviä tulee tarkastella kriitti-
sesti ja vähentää. Valtion ja kuntien monopoleja 
on purettava ja tilalle luotava aitoa markkinaeh-
toista palvelutuotantoa - yksityistä yrittäjyyttä. 
Valtion tulee aloittaa määrätietoiset toimet 
ei-strategisten valtionyhtiöiden myyntikuntoon 
saattamiseksi ja myymiseksi kiinteän maaomai-
suuden sijaan.  
 poissaolojen omavastuuta tulee kehittää Ruotsin 
mallin mukaiseksi niin, että ensimmäinen 
sairauspoissaolopäivä jää työntekijän itsensä 
kustannettavaksi, sillä Pohjoismaista ainoastaan 
Suomessa sairauspoissaolojen määrät eivät ole 
laskeneet viime vuosien aikana. Lisäksi niin 
sanotusta tempputyöllistämisestä on siirryttävä 
aitoon oppisopimuskoulutukseen ottaen mallia 
Saksasta, jossa on Euroopan alhaisin nuoriso-
työttömyysprosentti.

Markkinoita säänte-
levää vanhanaikaista 
lainsäädäntöä, kuten 
liikeaikalakia tulee kehit-
tää sallimaan kauppojen 
omaehtoiset aukioloajat, 
minkä lisäksi myös ravin-
toloiden aukioloaikoja  
rajoittavasta luvanvarais-
ten jatkoaikojen byrokrati-
asta tulee luopua.

On Suomen edun mukaista näyttää talouden 
sopeuttamistoimenpiteillä esimerkkiä Euroopan 
unionissa ylläpidettävästä tiukasta talousku-
rista. Samalla EU:n pitää määrätietoisin toimin 
kehittää vapaata kauppaa ja purkaa kaupan-
käynnin esteitä. Euroopan unioni ei saa kehittyä 
keskusjohtoiseksi tulonsiirtounioniksi, vaan sen 
pitää jatkossakin kehittää ja taata edellytykset 
vapaalle kaupankäynnille yhteisten pelisääntöjen 
puitteissa.

• Talouspolitiikka on johdonmukaista ja yli vaalikausien 
ulottuvaa 

• Suomen luottoluokituksen korkeimmalle tasolle 
palauttamiseen tähtääviin toimiin ryhdytään 
välittömästi 

• Julkisen talouden alijäämää paikataan ensisijaisesti 
menoleikkauksin  

• Suomessa ja Euroopassa laajemminkin huolehditaan 
finanssimarkkinoiden läpinäkyvyydestä ja riittävästä 
valvonnasta 

• Finanssisääntelyä muutetaan sijoittamiseen kannus-
tavaksi siten, että se houkuttelee maahamme myös 
ulkomaisia investointeja 

• Verotuksen painopistettä siirretään työn verotukses-
ta kulutus-, haitta- ja kiinteistöverotukseen 

• Veropohjaa laajennetaan ja yhtenäistetään siten, että 
yleinen veroaste laskee 

• Perintöverotuksesta luovutaan asteittain 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsitaan 

• Kuntien ja kuntayhtymien henkilökunnan 5 vuoden 
irtisanomissuojasta luovutaan ja niiden ketjutukset 
kiellettään  

• Päätöksenteossa kunnioitetaan kuntien perustuslail-
lista itsemääräämisoikeutta 

• Virkamiehiä korvataan keinoälyllä suurien tietomää-
rien käsittelyä vaativissa tehtävissä

• Ei-strategisia valtionyh-
tiöitä yksityistetään

• Ansio- ja pääomatuloverotuksen progressiosta 
luovutaan ja siirrytään suhteelliseen ve-

rotukseen, jossa kaikkia ansio- ja 
pääomatuloja verotetaan samalla 

alhaisella veroprosentilla 

• Yhteisöverotuksesta 
siirrytään verottamaan 
ainoastaan yrityksistä 
nostettavaa voittoa

 
 

Demokratiaa  
halventavista kunnan 

toimielinten sukupuoli-
kiintiöistä luovutaan
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ELINKEINOPOLITIIKKA

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että 

• Julkisia yritystukia kehitetään siten, että tukea an-
netaan julkisesti tuettujen yrityslainojen muodossa 
nykyisen suoran tuen sijaan 

• Julkisen sektorin monopoleja puretaan ja niiden 
toimialoja vapautetaan kilpailulle 

• Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähen-
tämällä sääntelyä 

• Pienpanimo- ja tilaviinituotteiden kuluttajamyyntiä 
koskevaa sääntelyä puretaan 

• Kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden auki-
oloaikoja koskevat rajoitukset poistetaan 

• Elinkeinoharjoittajan on voitava kokonaisuudessaan 
vähentää työttömän työnhakijan palkkauksesta 
aiheutuvat kulut elinkeinotoiminnan tuloksen 
verotuksessa 

TYÖLLISYYSPOLITIIKKA

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

• Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähen-
nysoikeus poistetaan ja työnantajan oikeudesta periä 
työntekijän ammattiliiton jäsenmaksu palkanmaksun 
yhteydessä luovutaan 

• Työehtosopimusten yleissitovuudesta luovutaan 
työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi 

• Irtisanomisperusteista tai -suojasta on voitava sopia 
ala- ja yksikkökohtaisesti 

• Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhenne-
tään kuuteen (6) kuukauteen 

• Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien 
sakkojen rinnalle säädetään sanktioiksi myös täysi 
vahingonkorvausvelvollisuus yrityksille aiheutetun 
tappion perusteella 

• Lakot eivät vaikuta ammattiliittoon kuulumattomien 
palkanmaksuun 

• Laittomaan lakkoon osallistuneiden työntekijöiden 
irtisanominen sallitaan 

• Vanhemmuuden kustannukset siirretään pois työn-
antajilta ja niiden tasaamiseksi luodaan rahastope-
rusteinen malli 

• Työuria pidennetään koulutusaikoja lyhentämällä 
ja eläkeikää nostamalla, sekä työhyvinvointia 
parantamalla  

• Ensimmäinen sairaslomapäivä muutetaan palkat-
tomaksi

   robotisaatioon 
varauDutaan ja robo-

tisoituvien alojen 
työntekijät ohjataan 

uuDelleenkoulutuk-
seen alojen suojelun 

sijaan

   yritystukia karsitaan 
ja yrityksiin kohDistuvia 

veroja ja veroluonteisia 
maksuja kevennetään
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Jotta palveluiden laatu voidaan turvata ja kustan-
nukset pitää samalla kurissa, on kuntarakenteen 
sekä  sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon 
uudistuttava radikaalisti. Erikoissairaanhoito 
tulee järjestää tehokkaasti, riittävän suurissa 
yksiköissä. Tilaaja ja tuottajaorganisaatiot on 
eriytettävä toisistaan riippumattomiksi koko-
naisuuksiksi. Hallintorakenteita uudistettaessa 
yksityisten palveluiden asema tulee turvata. 
Tehokkuutta lisäämällä on mahdollista säästää 
kustannuksissa palvelutasoa heikentämättä ja 
veronmaksajien rahoja tuhlaamatta.

Panostukset ennaltaehkäisevään sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon hillitsevät pitkällä aikavälillä 
myös erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä, 
sekä muita yhteiskunnallisia haasteita. Muun 
muassa syrjäytymisen osalta on jo nähtävissä 
kuinka hankalaa ja hidasta yhteiskunnalle on 
korjata yksilöllisiä tilanteita. Ennaltaehkäise-
vä työ monissa muodoissaan on elintärkeää 
myös työurien pidentämistä ajatellen. Yksikin 
menetetty nuori, menetetty terveys tai menetetty 
mahdollisuus on liikaa.

Ikääntyvässä yhteiskunnassa yksilöä tulee 
kannustaa jo varhain ratkaisuihin, jotka osaltaan 
vähentävät tarvetta turvautua julkisiin sosiaali-
palveluihin.

Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on tule-
vaisuudessa ensisijaisesti tuotettava yksityisen ja 
kolmannen sektorin voimin. Palveluiden hintaa 
ja vaikuttavuutta on pystyttävä mittaamaan 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA

Suomen väestö ikääntyy syntyvyyden laskiessa. 
Huoltosuhteen heikkeneminen ja heikko taloudel-
linen tilanne luovat paineita tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluita nykyistä kustannustehokkaammin 
ja laadukkaammin. Suomen yhteikuntamalli on 
rakennettu korkean verotuksen, massiivisen julkisen 
sektorin ja mittavien sosiaalisten tulonsiirtojen 
varaan. Tilanteessa, jossa yhä harvempi käy töissä 
ja yhä useampi on eläkkeellä, ei tällaista yhteis-
kuntamalli enää voida pitää yllä, ilman että tunne 
”samassa veneessä olemisesta” rapistuu. Sosiaalijär-
jestelmällemme ja sen rahoittamiselle on kyettävä 
etsimään uudenlaisia vaihtoehtoja. 

Huoltosuhteen heiketessä on ilmeistä, että nykyisen 
suuruista ja tehotonta julkista sektoria ei ole varaa 
ylläpitää. Veronmaksajien määrän väheneminen 
heikentää julkisen sektorin rahoituspohjaa, eikä mit-
tavilta leikkauksilta voida välttyä.

Nykyisenkaltaisia sosiaalisia tulonsiirtoja on uudis-
tettava kannustavammiksi. Kaiken työn vastaanot-
taminen tulee olla kannattavampaa kuin joutenolon. 
Verotuksen ja sosiaaliturvan tulee kannustaa työhön 
ja niissä piilevät kannustinloukut tulee purkaa.

Säästöpaineet on vyörytetty kuntien niskaan samal-
la kun julkisen sektorin kunnille asettamat tehtävät 
ovat paisuneet vuosi vuodelta. Kestämätön tilanne 
saa aikaan muutospaineita Suomen kuntarakenteen 
uudistamisen suhteen, ennen kaikkea sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisen osalta.
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suojasta ja niiden ketjutuksista on luovuttava. 
Kuntien ydintehtävät tulee määrittää uudelleen 
ja ydintehtävien ulkopuolelle jääviä tehtäviä 
tulee karsia. Tämä edellyttää julkisen sektorin 
tehtävien ja olemassa olevan säädösviidakon 
kriittistä tarkastelua.

Nykyisenlaisia sosiaalisia tulonsiirtoja on 
uudistettava kannustavammiksi. Kaiken työn vas-
taanottamisen tulee olla kannattavampaa kuin 
joutenolon. Verotuksen ja sosiaaliturvan tulee 
kannustaa työhön ja niissä piilevät kannustinlou-
kut tulee purkaa.

Sosiaalipalveluissa keskeisessä asemassa ovat 
ennaltaehkäisevät toimet. Nuorten osalta tulee 
kiinnittää erityistä huomiota syrjäytymisen 
ehkäisyyn. Myös lastensuojelussa painopisteen 
tulee olla ennaltaehkäisevissä toimissa. Erikois-
sairaanhoito tulee keskittää suuriin keskuksiin, 
jotta voidaan varmistaa ammattiosaamisen säi-
lyminen ja kustannusten pysyminen hallinnassa. 
Vaativimmat hoidot, pois lukien perusterveyden-
huolto ja perustason sairaanhoito, on keskitettä-
vä kokonaan yliopistollisiin keskussairaaloihin. 
Päätöksenteon poliittisena missiona tulee olla 
asiakkaan valinnanvapauden ja valinnanmahdol-
lisuuksien lisääminen. 

Noin neljäsosa suomalaisista kärsii vähintään 
kerran elämässään elämäänsä haittaavista 
psyykkisistä oireista, joista yleisimpiä ovat 
masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt. Suorat vuo-
sittaiset kustannukset mielenterveyden häiriöistä 
ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa.  Matalan 
kynnyksen ennaltaehkäisevään toimintaan tulee 
kiinnittää huomiota. Huoli väestön ikääntymises-
tä tulee siirtää keskusteluun nuorten ja työikäis-
ten jaksamisesta opiskelu- ja työelämässä, sekä 
kuntoutumisesta. Yhteiskunnan turvaverkkojen 
tulee pitää huoli ja auttaa, kun omat voimavarat 
eivät riitä.

Vanhusten määrän kasvu aiheuttaa paineita 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sektoreilla. On tär-
keää, että vanhus saa elää arvokkaan vanhuuden 
kodinomaisessa ympäristössä. Vanhusten koti-
hoitoa tulee kehittää entisestään, ja omaishoi-
don tukitoimien toimivuuteen tulee panostaa. 

kaikissa tilanteissa ja tietojen tulee olla kansa-
laisten saatavilla. Rakenteellisten uudistusten on 
taattava hoitoketjujen sujuvuus. 

Palvelutuotannossa tulee myös jatkuvasti kyetä 
asettamaan kyseenalaiseksi se, missä määrin jul-
kisen sektorin on mielekästä toteuttaa palveluita 
omana tuotantonaan. Taloudellisella, voittoa 
tavoittelevalla toiminnalla on kannusteet käyttää 
rahat tehokkaasti ja innovoida uusia , tehokkaam-
pia tuotantotapoja. Sosiaali- ja terveyspalveluita 
tulee kilpailuttaa mahdollisuuksien mukaan 
entistä enemmän ja useammin. Kilpailutuk-
sella on jo itsessään tehostava ja kustannusten 
läpinäkyvyyttä lisäävä vaikutus, kun kunnan oma 
tuotanto saatetaan vertailukelpoiseen muotoon 
ulkoisiin palveluntuottajiin nähden. Sen lisäksi 
palvelutuotannon tehostamiseen tarvitaan julkis-
ten liikelaitosten yksityistämistä ja useampien 
palveluiden hankkimista ostopalveluina.
Kangertelevan potilastietojärjestelmän uudis-
taminen tulee ottaa sote-uudistuksessa yhdeksi 
prioriteetiksi. On tärkeää, että tieto kulkee 
mutkattomasti eri toimintayksiköiden välillä. 
Tiedon kulun parantamiseksi tulisi myös yksi-
tyisen sektorin toimijoilla olla maksua vastaan 
mahdollisuus osallistua potilastietojärjestelmän 
käyttöön. Myös palveluiden käyttäjien valinnan-
vapaus ja palveluiden vertailtavuus tulee turvata 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yksi tulevaisuu-
den potentiaalinen kehityssuunta sosiaali- ja 
terveyspalveluissa on siirtyä kohti mallia, jossa 
raha seuraa entistä enemmän asiakasta. Palve-
lusetelien käyttöä tulee lisätä askeleena kohti 
käyttäjälähtöisempiä palveluita.

Palvelusetelin tarjoamia mahdollisuuksia on 
hyödynnettävä kunnissa nykyistä laajemmin ja 
rohkeammin. Palvelusetelijärjestelmän avulla 
on mahdollista edesauttaa aitojen, kilpailtujen 
palvelumarkkinoiden syntyä, jossa palvelut 
tuotetaan kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöi-
sesti sekä siten, että asiakkaiden kustannustie-
toisuus ja valinnanmahdollisuudet tosiasiallisesti 
kasvavat.

Kuntauudistuksen, sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelurakennelain muutosten 
yhteydessä päätetystä henkilöstön irtisanomis-
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 • Sosiaali- ja terveyspalvelut organisoidaan niin, että 
ne ovat helposti saatavilla yhden luukun periaatteella

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen painopistettä siirre-
tään ennaltaehkäiseviin palveluihin 

• Sosiaali- ja terveyssektoria koskevaa säädösvii-
dakkoa puretaan ja erityistä huomiota kiinnitetään 
kuntia koskeviin velvoitteisiin 
 

• Julkisella sektorilla otetaan laajemmin käyttöön 
henkilöstön kannustinjärjestelmät ja tulostavoitteet 

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön 
yhtenäinen potilastietojärjestelmä 

• Vanhustenhoito järjestetään ensisijaisesti kotihoito-
na asiakkaan terveydentilan sen salliessa 

• Vaihtoehtoisia palveluidentuottamistapoja kehitetään 
ja hyödynnetään entistä laajemmin laajentamalla 
esimerkiksi terveysbussien käyttöä 

• Kunnissa otetaan käyttöön Ruotsin mallin mukainen 
palvelualoite 

• Sote-uudistuksessa turvataan yksityisten palve-
luntuottajien toimintamahdollisuudet. Samalla 
arvioidaan kriittisesti sitä, mitä palveluita julkisen 
sektorin tulee tuottaa ja millä laajuudella 

• Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut saatetaan 
kustannuksiltaan vertailukelpoiseen muotoon 
yksityiseen sektoriin nähden. Samalla kustannus-
ten läpinäkyvyyden takaamiseksi kaikki julkiset 
terveyspalvelut tuotteistetaan tai niille lasketaan 
tarkat yksikköhinnat 

• Keskussairaaloiden leikkaussalitehottomuutta 
ja tyhjäkäyttöä vähennetään mahdollistamalla 
leikkausfasiliteettien vuokraaminen yksityisten 
palveluntuottajien käyttöön 

• Keinoälyt otetaan käyttöön julkisella sektorilla 
avustamaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia syöpien ja 
sairauksien tunnistamisessa, sekä etäterveydenhuol-
lossa ja asiakaspalvelussa 

Hoitopaikkojen lisäämisessä tulee suosia tuetun 
asumisen muotoja. Tarvittavat palvelut on saata-
va matalan kynnyksen palveluina yhden luukun 
periaatteella.

Työelämään tulee luoda joustavia ratkaisuja 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. 
Päivähoidon tulee joustaa elämäntilanteiden 
mukaan. Vanhemmuuden kustannukset eivät saa 
kasaantua vain äidin työnantajalle, vaan tulee 
luoda malli, jossa kustannukset jakaantuvat 
oikeudenmukaisemmin.

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

• Alkoholimainontaan liittyvät rajoitukset poistetaan 
lainsäädännöstä 

• Sosiaalimenoja pienennetään passiivisia sosiaa-
lietuuksia karsimalla ja sosiaaliturvaan liittyviä 
kannustinloukkuja puretaan siten, että kaiken työn 
vastaanottaminen on kannattavaa 

• Vanhempien tulojen vaikutus opintotuen suuruuteen 
poistetaan yli 18-vuotiailta itsenäisesti asuvilta 
opiskelijoilta 

• Omaishoidon edellytyksiä parannetaan kehittämällä 
omaishoitajien tukipalveluita 

• Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon 
poistetaan kokonaan toisen vanhemman tai molem-
pien vanhempien ollessa kotona 

• Kuntien järjestämässä päivähoidossa joustavuutta 
luodaan siirtymällä tuntihinnoitteluun. 

• Lastensuojelussa tavoitteeksi otetaan huostaanotto-
jen määrän väheneminen ja tavoitetta edesautetaan 
painottamalla vanhemmuuden tukemista ja ennalta-
ehkäiseviä toimia 

• Päätöksenteko vanhempainvapaan jakautumisesta 
äidin ja isän kesken siirretään vanhemmille itselleen 

• Työelämää kehitetään luomalla joustoja perheellisten 
ihmisten tarpeisiin työaikojen ja erityistilanteiden 
osalta 

• Kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajan 
asemaa ja roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuotannossa vahvistetaan esimerkiksi laajentamalla 
palveluseteleiden käyttöä 

• Tilaaja- ja tuottajaorganisaatiot eriytetään poliitti-
sessa päätöksenteossa 

   
opintotuen  

tulorajat poistetaan 
ja tukea kehitetään 
lainaperusteiseksi
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jatkossakin kiinni. Erilaiset tavat opettaa ope-
tussuunnitelman puitteissa kehittävät opettajien 
ammatillista kasvua, työyhteisöä sekä koko 
suomalaista koulujärjestelmää. Kokoomusnuoret 
kannustaa kokeilemaan ennakkoluulottomasti 
erilaisia oppimisympäristöjä ja keinoja muokata 
opetusta oppijalle sopivaksi. Se, että luokasta 
kannetaan pulpetit pois, voi olla myös virkistä-
vää.

Kaikilla kouluasteilla tulee tunnustaa oppiminen, 
joka on tapahtunut opiskelupaikan ulkopuolella. 
Nonformaalin ja informaalin koulutuksen tun-
nustaminen tiivistää opiskeluun käytettyä aikaa, 
tunnustaa asiantuntijuuden kehittymisen koulun 
ulkopuolella, sekä tekee oppimisesta mielekästä. 
Koulun pitää kannustaa oppijaa tekemään, ko-
keilemaan ja kokemaan. Perinteisen kirjatiedon 
rinnalla luokkahuoneisiin ja oppimistilantei-
siin tulee luoda aitoa tekemisen meininkiä ja 
konkretiaa. Oppisopimuskoulutusta ja käytännön 
työntekoa osana koulutusta tulee lisätä. Koulu-
tussopimus tulee ottaa yhdeksi koulutusmuodok-
si toiselle asteelle. 

Meidän tulee kokeilla uusia tapoja oppia ja opet-
taa. Esimerkiksi kielten opiskelun valinnaisuutta 
on lisättävä. Kielioppipainotteisuuden sijaan tu-
lee oppijoille luoda kuva kielen ja kulttuurintun-
temuksen merkityksellisyydestä, jotta opiskelusta 
tulee aidosti mielekästä ja hyödyllistä.

Kokoomusnuoret pitää tärkeänä, että oppisisältö-
jä uudistetaan. Historian opetuksessa voisi edetä 
päinvastoin kuin nykyisessä mallissa. Historian ja 

KOULUTUSPOLITIIKKA

Koulujen arki heijastaa tulevaisuuden yhteis-
kuntaa. Koulutus ja sivistys on nähty Suomen 
menestyksen perustana. Laadukas ja tasa-ar-
voinen koulutusjärjestelmä on Suomen turva. 
Suomalaista koulujärjestelmää on arvostettu 
myös kansainvälisesti.  Yhtäläinen ja yleinen 
peruskoulujärjestelmä yhdessä maksuttoman 
koulutuksen ja kouluruuan kanssa on luonut 
aitoa mahdollisuuksien tasa-arvoa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman uudista-
minen on lähtölaukaus koko koulutuspoliittisen 
kentän kehittämiselle ja uudistamiselle. Perus-
opetus luo pohjan yksilön kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle, joten opetuksen määrä ja laatu eivät 
saisi olla asuinpaikasta riippuvaisia. Jo ennen 
perusopetusta varhaiskasvatus luo pohjan kas-
vatus- ja oppimispolulle. Suomeen tulee säätää 
varhaiskasvatuslaki. 

Peruskoulun ensisijaisena tehtävänä on opettaa 
oppimaan. Etenkin alakoulussa piilo-opetus-
suunnitelma tulisi nostaa varsinaiseksi opetus-
suunnitelmaksi. Koulussa pitää pystyä oppimaan 
vahvemmin muun muassa sosiaalisia taitoja, 
monilukutaitoa, mediakriittisyyttä, sekä tiedon 
hankinnan ja käyttämisen taitoja. Itseilmaisun, 
motivaation ja itsetunnon kehittymisen tulee olla 
oppimisen keskiössä. 

Opettajien päätäntävallasta ja vastuusta opettaa 
erilaisin pedagogisin suuntauksin tulee pitää 
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 tiedeyhteisössä on oltava tutkijoiden pääasial-
linen työtehtävä. Yliopistoon luodaan erikseen 
työtehtävät tutkijoille ja pedagogeille, jotka 
osaltaan ovat opetettavan alansa asiantuntijoita. 
Kontaktiopetus on erittäin merkityksellinen osa 
korkeakoulukulttuurin vaalimista ja kehittymistä. 
Korkea-asteella kiinnitetään huomiota myös 
ilmiöpohjaiseen ja kokemukselliseen oppimiseen, 
sillä suurin haaste on opiskelijoiden jaksaminen.  

NUORISOPOLITIIKKA

Nuorisopolitiikan keskeisimpänä tehtävänä on 
tukea nuorten kasvua yhteiskunnan aktiivisiksi 
jäseniksi. Nuorisolakia uudistetaan siten, että 
nuorisojärjestöjen toimintaedellytykset säilyvät. 
Nuorisolain keskeisenä tavoitteena tulee olla 
aktiivinen kansalaisuus. Nuorisotyötä kouluissa 
lisätään.

Äänioikeusikäraja pidetään ennallaan. Äänioike-
usikäraja on perinteisesti kulkenut käsi kädessä 
täysi-ikäisyyden ja täysivaltaisuuden kanssa. 
Jo nyt lyhentynyttä lapsuutta ja nuoruutta ei 
Kokoomusnuorten mielestä tule lyhentää enti-
sestään. Nuorisopoliittisten tavoitteiden kuten 
osallisuuden ja lähidemokratian aitoa vaikutta-
vuutta kehitetään.  

URHEILU- JA KULTTUURIPOLITIIKKA

Kulttuuripolitiikan keskeisenä tehtävänä on 
luovuuden ruokkiminen. Taiteella ja luovuudella 
on merkitystä niin yhteiskunnan kuin yksilön 
itsensä kehityksessä. Innovaatioita kaipaava Suo-
mi ei pärjää ilman luovuutta ruokkivaa ja kasvua 
tukevaa taiteen perusopetusta tai taidekasvatus-
ta.  Taidekasvatus ja kulttuuripolitiikka tukevat 
myös työelämän muuttuvia vaatimuksia, joissa 
uusi, luova työ ja työtavat kohtaavat perinteisen. 
Kokoomusnuoret näkee taiteen ja tieteen toisiaan 
tukevina ja kannustaa ennakkoluulottomuuteen 
muun muassa taide- ja tiedekeskushankkeissa. 

Väestön liikkumattomuudesta on maalattu yksi 
Suomen uhkakuvista. Liikunta- ja urheilupolitiikka 

yhteiskuntaopin opetus tulee liittää tiukemmin 
toisiinsa, mikäli historian opetussisällöissä edet-
täisiin nykyhetkestä kohti menneisyyttä. 

Ilmiöpohjainen oppiminen ja uudenlaiset tavat 
järjestää opetusta vastaavat työelämän muuttu-
viin tarpeisiin ja yksilön henkilökohtaiseen kehit-
tymiseen. Yrittäjyyskasvatus ja tulevaisuuden-
tutkimus tulee sitoa vahvemmin osaksi koulujen 
arkipäivää.  Opetussuunnitelmassa huomioidaan 
tulevaisuuden oppimisympäristöt. Taide- ja tai-
toaineet sidotaan kiinteämmäksi osaksi opetusta 
kaikissa oppiaineissa.  Demokratiakasvatus ei voi 
jäädä vain oppilaskuntien ohjaavien opettajien 
tehtäväksi, vaan sen on oltava koulun arkipäivää. 
Lisäksi opettajankoulutusta kehitetään vastaa-
maan uuden opettajuuden ja uuden opetussuun-
nitelman tavoitteisiin entistä paremmin. 

Opetuksen tasoryhmät nähdään oppimisko-
kemusta ja oppimisen iloa tukevana asiana, ja 
perusopetuksessa tasoryhmien muodostumista 
tuetaan. Yksilölliseen oppilaanohjaukseen tulee 
panostaa kaikilla koulutusasteilla. Oppilaan-
ohjauksen kehittäminen palvelee oppijan sekä 
yhteiskunnan tarpeita, kun motivaatio ja usko 
omiin kykyihin lisääntyy. Oppisopimuskoulutuk-
sesta luodaan aito rinnakkainen vaihtoehto opin-
noille toisella asteella, ja sen määrää lisätään. 

Lukiota ja ammatillista koulutusta kehitetään 
edelleen omina erillisinä koulutusmuotoinaan. 
Lukiossa opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia 
tulee lisätä, jotta opiskelijan koulupolusta tulee 
aidosti eheä ja jatko-opintoihin kannustava.  
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijakuntien 
toimintaa sekä demokratiakasvatuksen merkityk-
sellisyyttä lisätään edelleen. 

Korkea-asteella kiinnitetään enemmän huomiota 
yksilölliseen opintojen etenemiseen. Aiemmin 
opitut tiedot ja taidot tunnustetaan opintojen 
joustavan ja sujuvan etenemisen valossa. Alempi 
korkeakoulututkinto tulee asettaa riittäväksi 
kelpoisuusvaatimukseksi entistä useampiin 
julkishallinnon työtehtäviin.

Korkeakouluissa kiinnitetään huomiota opet-
tajien pedagogiseen kelpoisuuteen. Laadukas 
tutkimustyö ja keskustelu akateemisessa 
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• Lukiokoulutuksessa vähennetään pakollisten 
kurssien määrää ja kasvatetaan vastaavasti valin-
nanvapautta  

• Ammattitutkintojen suoritusaikoja tiivistetään 
aloilla, joilla se on mahdollista 

• Oppisopimuskoulutusta lisätään kehittämällä 
oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille 

Korkea-asteen koulutus 

• Alempi korkeakoulututkinto tulee asettaa kelpoi-
suusvaatimukseksi julkishallinnon viroissa, joissa ei 
tosiasiallisesti tarvita ylemmän korkeakoulututkin-
non tasoista osaamista. 

• EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 
määrätään lukukausimaksut, jotka opiskelija voi 
myöhemmin vähentää verotuksessa jäädessään 
Suomeen työskentelemään. 

• Korkeakouluja kannustetaan hankkimaan entistä 
enemmän yksityistä rahoitusta. 

• Korkeakoulujen julkisen rahoitus perustuu entistä 
enemmän tuloksellisuuteen. 

• Useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaminen tehdään maksulliseksi. 

• Korkeakoulujen yhteishakujärjestelmää kehitetään 
siten, että yhdellä kokeella voi pyrkiä kaikkiin 
samansisältöistä koulutusta tarjoaviin koulutusoh-
jelmiin eri yliopistoissa. 

• Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovutaan eikä 
pakkojäsenyyttä laajenneta ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntiin.

tulee nähdä entistä kiinteämpänä ja vahvempana 
osana sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa että 
sivistyspolitiikkaa. Kouluissa ja työyhteisöissä 
luonnollisen liikunnan lisääntymiseen tulee 
kiinnittää huomiota.

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että 

• Internetin välityksellä järjestettävän maanlaajuisen 
opetuksen järjestämistä edistetään. 

• Uuden nuorisolain on taattava nuorten järjestötoi-
minnan valtakunnalliset toimintamahdollisuudet. 

• Äänestysikärajat säilytetään nykyisellään. 

Varhaiskasvatus 

• Säädetään varhaiskasvatuslaki 

Perusasteen koulutus 

• Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodos-
tamista. 

• Ohjelmointi lisätään osaksi perusopetuksen opetus-
suunnitelmaa. 

• Kielten opiskelussa siirrytään järjestelmään, jossa 
jokainen opiskelee äidinkielensä lisäksi kahta 
vapaavalintaista kieltä, joista toisen on oltava pitkä 
A-kieli. Julkisten virkojen kielikelpoisuusvaatimuk-
set poistetaan. 

• Uskonnon opetuksesta luovutaan ja siirrytään 
kaikille yhteisen uskontotiedon opetukseen. 

• Opinto-ohjauksen resursseja lisätään erityisesti 
perusopetuksen viimeiselle vuodelle, jotta turhien 
tutkintojen ja välivuosien määrä saataisiin laskuun. 

• Uudessa opetussuunnitelmassa huomioidaan 
alueelliset tulevaisuuden mahdollisuudet sekä 
työ- ja oppimisympäristöt. Opinnoissa painottuvat 
ilmiöpohjaisuus, tulevaisuus- ja yrittäjyyskasvatus 
sekä luovuuteen kannustavat menetelmät.  

• Uuden opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista 
oppimista lisätään myös toisella ja korkea-asteella. 

Toisen asteen koulutus 

• Lukio- ja ammattikoulutusta kehitetään jatkossakin 
erillisinä koulutusmuotoina 

• Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin 
korkeakoulutuksen tarpeita 

• Lukiokoulutusta tarjotaan vain riittävän suurissa 
yksiköissä, jotta laaja kurssitarjonta ja laadukas 
opetus voidaan taata 

   
yrittäjyyskasvatus  

sisällytetään osaksi  
opetussuunnitelmaa  

kaikilla koulutusasteilla. 
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käy kalliiksi ja tehottomaksi, elleivät tavoitteet 
ja pelisäännöt ole globaaleja ja koske myös 
maailman suurimpia päästäjiä, kuten esimerkiksi 
Kiinaa ja Intiaa.

Epäonnistuneen kokeiluna voidaan pitää esi-
merkiksi Euroopan unionin päästökauppajärjes-
telmää, joka ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. 
Kokoomusnuoret katsoo, että ilmastotavoittei-
den saavuttaminen edellyttää nykyistä laajempaa 
keinovalikoimaa päällekkäisen ja ristiriitaisen 
sääntelyn sijaan.  Ankarat tavoitteet vahingoitta-
vat eniten päästökauppaan kuulumattomia aloja, 
kuten maataloutta, liikennettä, rakentamista ja 
jätehuoltoa, jotka ovat nimenomaan Suomen 
kansantaloudelle ensiarvoisen tärkeitä.

Ympäristöpolitiikassa on vältettävä tarpeettomia 
sanktioita ja energian markkinahinnan muodos-
tusta vääristäviä tukia ja syöttötariffeja, sillä ne 
heikentävät eurooppalaisten yritysten kilpai-
lukykyä ja kiihdyttävät hiilivuotoa länsimaista 
kehitysmaihin. 

Suomen teollisuus, yritykset ja kotitaloudet tar-
vitsevat puhdasta energiaa ja sähköä kilpailuky-
kyiseen hintaan tulevaisuudessakin. Ydinvoima 
on edelleen puhtain, turvallisin ja tehokkain tapa 
tuottaa kohtuuhintaista energiaa markkinoille. 
Energian tuotannossa on pyrittävä minimoi-
maan päästöt ja omavarainen energiantuotanto 
on asetettava etusijalle niin, että kivihiilestä 
ja muista fossiilisista energialähteistä voidaan 
vähitellen luopua. Uusiutuvia, markkinaehtoi-

YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA

Hyvin toteutetulla ympäristöpolitiikalla on 
paljon yhteistä hyvin toteutetun talouspolitiikan 
kanssa. Molemmissa on kyse siitä, että olemassa 
olevia resursseja pyritään käyttämään sääste-
liäästi ja tehokkaasti siten, että resurssien saanti 
on turvattu tulevaisuudessakin.

Ympäristöpolitiikan merkitystä korostaa se, että 
maapallon väkimäärän kasvaessa käytettävissäm-
me oleviin luonnonvaroihin kohdistuva kysyntä 
tulee kasvamaan. Kannustamalla Suomessa 
toimivia yrityksiä energia- ja materiaalitehok-
kaaseen tuotantoon, autamme niitä luomaan 
kilpailukykyä tulevaisuudessa. Luonnonvarojen 
tehokkaamman ja kestävämmän hyödyntä-
misen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, 
että jätteet pystytään nykyistä tehokkaammin 
hyödyntämään ja jatkojalostamaan. 

Suomi on monimutkaisen ja ankaran sääntelyn 
takia vaikea toimintaympäristö energia-alan 
yrityksille. Energia-alalla tehtävät investoinnit 
tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaym-
päristön, sillä tuotto-odotukset ja todellinen 
kasvu ulottuvat vasta vuosien päähän.  Uudet 
innovaatiot synnyttävät uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia ja siten mahdollistavat taloudellista 
kasvua.  

Suomen ja EU:n tulee tehdä johdonmukaista 
ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Kunnianhimois-
ten ilmasto –ja päästötavoitteiden asettaminen 
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sesti kannattavia energiantuotantomuotoja tulee 
jalostaa ja hyödyntää määrätietoisesti yhdessä 
ydinvoiman rinnalla.  

Itämeren ja muiden vesistöjen vesiensuojelutoi-
menpiteet tulee kohdistaa juuri niille peltoloh-
koille, jotka kuormittavat vesistöjä eniten.

Taajama-alueilla päästöjen vähentämiseen voi-
daan vaikuttaa ennen kaikkea kaavoituspolitii-
kalla. Eheä kaupunkirakenne ja toimiva julkinen 
liikenne sen sisällä mahdollistavat palveluraken-
teen kehittämisen, joka samalla luo edellytyksiä 
menestyksekkäämmälle pk-yritystoiminnalle.

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että
 

• Päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle jäävien 
alojen kilpailukyky turvattava kotimaassa ja päästö-
kauppakokeilut lopetetaan pitkällä aikavälillä 

• Keinovalikoimaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 
monipuolistetaan  

• Ympäristöpolitiikkaa koskevat päätökset tulee 
tehdä perustuen tieteellisiin tutkimustuloksiin eikä 
tunteenomaisiin ilmastohysteriaan nojaten 

• Energiahinnan tulee muodostua puhtaasti mark-
kinaehtoisesti ilman kilpailua vääristäviä tukia tai 
syöttötariffeja 

• Energia-alan sääntelyä 
kevennetään ja yksin-
kertaistetaan yritysten 
toimintaympäristön 
vakauttamiseksi ja inves-
tointien houkuttelemiseksi 
Suomeen 

• Suomen tulee hyödyntää 
energiatehokkuutta lisää-
vää teknologiaa mm. teollisuu-
dessa, rakennusten lämmityksessä ja 
jäähdytyksessä sekä liikenteessä 

• Suomen tulee hyödyntää energian käyttöä tehostavaa 
teknologiaa teollisuudessa, rakennusten lämmityk-
sessä ja jäähdytyksessä sekä liikenteessä 

• Kotimaista bioenergiaa, kuten turpeen ja metsähak-
keen polttoa edistetään omavaraisen energiatuotan-
non lisäämiseksi 

• Kotitalous yms. jätteiden jatkokäsittelymahdolli-
suuksia kehitetään jätteenkäsittelyalalle uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi 

• Etenkin pääkaupunkiseudulla huolehditaan 
raideliikenteen riittävästä kapasiteetista kasvavan 
työmatkaliikenteen sujuvuuden takaamiseksi 

• Uudet asuinalueet rakennetaan mahdollisuuksien 
mukaan jo olemassa olevien joukkoliikenne-, jäte-
huolto- ja energialinjojen reiteille 

• Teollisuuden yksiköitä sijoitetaan harkinnanvarai-
sesti lomittain muun kaupunkirakenteen kanssa 
työmatkaliikenteen vähentämiseksi 

• Energiatehokasta rakentamista ohjataan normioh-
jauksella ja veroratkaisuilla 

• Ympäristöpolitiikassa panostetaan rajoitusten 
sijaan kannustimien luomiseen, joilla rohkaistaan 
tutkimaan ja kehittämään ympäristöystävällisempiä 
tuotantotapoja

LIIKENNE- JA VIESTINTÄPOLITIIKKA

Liikennepolitiikan trendiksi on Suomessa viime 
vuosina noussut yksityisautoilun vaikeuttaminen 
erinäisin rajoituksin ja ohjaavalla verotuksella. 
Pitkien välimatkojen maana harvaan asuttu 
Suomi on riippuvainen hyvistä kulkumahdolli-

suuksista, myös yksityisau-
toilusta. Yksityisautoilun 
rinnalla on pyrittävä 
mahdollistamaan helposti 
saavutettava julkinen lii-
kenne, joka on turvattava 
avaamalla niin bussi- 
kuin raideliikennekin 
vapaalle kilpailulle. 

Lähes jokavuotiset 
korotukset auto- ja polttoaineveroihin 

asettavat yksityisautoilijat ja kaupunkikeskit-
tymien ulkopuolella asuvat alati heikkenevään 
asemaan. Lisäksi raskaan kaluston kustannukset 
ovat nousseet huimasti, mikä on jo vaikuttanut  
yritysten kilpailukykyyn. Suomen autokanta 
on vanhaa, eivätkä veronkorotukset edistä sen 
uudistumista. Auton omistamisen verotuksesta 
tulisi siirtyä kohti tienkäyttömaksuja, jolloin ajo-
neuvoihin liittyvä verotus kohdentuisi paremmin 
infrastruktuurin käytön mukaan.

   

suomi osana 
eu:ta eDistää 

globaaleja ilmas-
totavoitteita ja 

-sopimuksia
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 Suomi on riippuvainen merenkulusta. Meren-
kulkualan murroksesta huolimatta on pidettävä 
huoli, että myös tulevai-
suudessa Suomessa riittää 
ammattitaitoista merihen-
kilöstöä, jotta kyetään – 
muun muassa luotsaus- ja 
jäänmurtopalveluiden 
avulla takaamaan 
turvallinen merenkulku 
Suomen aluevesillä ja 
Itämerellä.

Viestintäpolitiikassa tärkeänä 
osa-alueena on Suomen 
kehitys tietoyhteiskuntana. 
Suomi on monilla mittareilla mitattuna jäänyt 
jälkeen maailman digitaalisessa uudistumisessa 
2000-luvulla. Erityisesti julkisen sektorin tavoit-
teet ovat olleet hajanaisia, keinot puutteellisia ja 
tietojärjestelmien yhteensopivuus ongelmallista. 
Suurin osa tietojärjestelmähankkeista on ylittä-
nyt ajallisesti ja rahallisesti budjettinsa, eivätkä 
ne ole saavuttaneet niille asetettuja tavoitteita. 

Viestintäpolitiikan suurten eteenpäin katsovien 
linjojen lisäksi kokoomusnuorille ensisijaisen 
tärkeät arvot, kuten sananvapaus ja yksityisyys, 
ovat verkkoaikakaudella joutuneet uhatuiksi. 
Haasteena on erityisesti rikollisen toiminnan 
ja materiaalin kitkeminen verkosta ilman, että 
kansalaisten perusoikeudet vaarantuvat.

Robotisaatio asettaa omat haasteensa niin 
turvallisuusnäkökulmasta kuin oikeuspoliittises-
tikin. Suomen on oltava aktiivinen keskustelija 
kun puhutaan robotisaatiosta yleisellä tasolla 
ja innovaatiot ja sovellukset mahdollistava 
päätöksenteko on pystyttävä ennakoimaan ja on 
tehtävä ajoissa.

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että
 

• Luotsitoiminta sekä taksi-, rautatie- ja linja-auto-
liikenne vapautetaan kilpailulle ja näitä toimintoja 
toteuttavat organisaatiot yksityistetään. 

• Autoilijoilta perittävät maksut käytetään ensisijai-
sesti tieverkon ja muiden autoilijoiden palveluiden 
kehittämiseen. 

• Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja sen kasva-
tettua pakollista opetusmäärää leikataan 

• Liikenneturvallisuus taataan 
säätämällä ajokortin 

suorittamiseen liit-
tyvien kokeiden 
vaikeus riittävälle 
tasolle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Suomen tulee valmistautua lainsäädännöllisesti 
ilman kuljettajaa kulkeviin ajoneuvoihin, sekä ennen 
tätä mahdollistaa niiden testaus liikenteessä. 

• Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua satel-
liittipaikannusjärjestelmää ei oteta käyttöön. 

• Suomessa ei oteta käyttöön autoilijoiden ruuhka-
maksuja. 

• Suomi valitsee ratalinjauksen ja alkaa toteuttaa 
raideyhteyttä Jäämerelle yhdessä muiden maiden 
kanssa. 

• Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät 
julkisen palvelun toiminnot kuten hätätiedotteet 
ostetaan budjettivaroin. 

• Sananvapaus ja yksityisyyden suoja turvataan kaikille 
kansalaisille myös tietoverkoissa.

MAA- JA METSÄTALOUSPOLITIIKKA

Suomen maatalous on hyvin tukiriippuvainen 
toimiala, ja sen sääntelyperustan muodostaa 
Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka, 
jonka keskeiset linjaukset on päätetty vuoteen 
2020 saakka. Kokoomusnuoret ei kannata min-
kään elinkeinon suosimista julkisilla varoilla, sil-
lä yritys- ja tuotantotuet vääristävät aina vapaata 
kilpailua. Maatalouspolitiikan tavoitteena niin 
Suomen kuin Euroopan unioninkin tasolla on 
oltava se, että viljelijä saa tulonsa ensisijaisesti 
myymistään tuotteista, eikä tukihakulomakkei-
den täyttämisestä.

   

uusien  
autojen hankinta-
vero poistamalla 

kannustetaan  
yksityisautoilijoita 

vaihtamaan autonsa 
uuDempiin, turvalli-
sempiin ja vähäpääs-
töisempiin malleihin.

• Pienois-
helikopterien 
lennättäminen 
ilman erillistä 
liikenne- tai 
lentolupaa on 

jatkossakin oltava 
sallittua yksityisiltä 
henkilöiltä ja yrityk-
siltä.
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Maailman väestönkasvun myötä kansakunnat 
ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota 
väestönsä ruokahuollon turvaamiseen, ja myös 
Suomen on tulevaisuudessa säilytettävä riittävä 
omavaraisuus ruoantuotannossa poikkeusolojen 
varalta. Huoltovarmuuden nimissä tapahtuva 
kansallisen tuotannon tukeminen on sallittava, 
kunhan sen mittasuhteet pysyvät pieninä ja 
laajaa markkinahäiriötä ei aiheuteta. Myös huol-
tovarmuuden hallinnassa meidän on silti huomi-
oitava suhteellisen edun periaate ja käytävä sen 
mukaisesti vaihdantaa muiden talouksien kanssa.

Suomalaiselle kuluttajalle näyttäytyvä korkea 
ruoan hinta johtuu vähäisestä kilpailusta, sillä 
markkinat ovat valtaosin kahden suuren ketjun 
hallussa. Tilanne on epäedullinen myös alku-
tuottajien kannalta, sillä tuottajien on tyydyttävä 
suurten toimijoiden sanelemiin hintoihin. Kilpai-
lu- ja elinkeinopolitiikassa on entistä paremmin 
huomioitava viljelijöiden ja muiden alkutuotta-
jien heikko neuvotteluasema ja toimittava sen 
parantamiseksi, jotta näillä aloilla on jatkossakin 
mahdollista harjoittaa kannattavaa elinkeinoa.

Muillekin maaseudun elinkeinoille, kuten 
turkistarhaukselle, on mahdollistettava vakaa ja 
turvallinen toimintaympäristö. Lisäksi jalostu-
neempien tuotteiden, kuten oluiden ja viinien 
kuluttajamyynnistä on tehtävä entistä helpom-
paa sääntelyä purkamalla. Alkutuotanto ei saa 
juurtua vanhaan, vaan toimialan osalta on mah-
dollistettava innovointi niin geenimuunneltujen-, 
luomu- kuin kaikkien muidenkin tuotelinjojen 
osalta. Maaseudun elinkeinonharjoittajille tulee 
mahdollistaa helppo liiketoiminnan laajentami-
nen ja erikoistuminen uusien tuotteiden puolelle.

Metsätalous ja siihen liittyvä teollisuus ovat 
80-luvulta lähtien antaneet sijaa muille toimi-
aloille, mutta metsäsektori on edelleen keskeinen 
työllistäjä useissa maakunnissa. 

Metsäsektori on nähtävä tulevaisuuden mahdol-
lisuutena. Metsänomistajat ovat ikääntyneet ja 
kaupunkilaistuneet, mikä on uuden metsälain 
myötä mahdollistanut uudenlaisen yrittäjyys-
toiminnan harjoittamisen. Suomen pitää pyrkiä 
toimenpiteillään ja kannanotoillaan vaikutta-
maan siihen, että metsäteollisuuden kulje-

tuskustannukset pysyisivät kilpailukykyisinä. 
Lisäksi Suomen tulee olla nyt ja tulevaisuudessa 
suunnannäyttäjä biotaloudessa. Lainsäädännöillä 
ja päätöksillä tulee taata se, että tulevaisuudessa-
kin metsää hakataan tarpeeksi metsäteollisuuden 
käyttöön.

Suomalaiset ovat aina hyödyntäneet luontoa 
monipuolisesti, ja myös jatkossa metsien moni-
naiskäyttöä on vaalittava – kaikkien kansalaisten 
on voitava hyödyntää metsän antimia jokamiehe-
noikeuksien rajoissa. Perinteiset eräharrastukset, 
kuten kalastaminen ja metsästäminen on jatkos-
sakin mahdollistettava muun muassa huolehti-
malla joista ja kalakannoista, sekä väljentämällä 
ampuma-aselainsäädäntöä ja avaamalla valtion 
omistamia metsämaita yhä enemmän metsästys-
käyttöön muun virkistystoiminnan ohella.
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 Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

• Euroopan unionin maataloustukien jakoperusteita 
on kehitettävä alkutuotannon markkinaehtoisuutta 
lisääviksi kansallisen maataloustuotannon kannatta-
vuutta vaarantamatta. 

• Maatalouden kilpailukykyä parannetaan tekemällä 
peltorakenneuudistus, jolla kasvatetaan keskimää-
räisten peltolohkojen pinta-alaa. 

• Maatalouden suorien investointitukien sijaan myön-
netään investoinneille korkotukea. 

• Valtion omistamilta mailta tarjotaan lisää alueita 
metsästyskäyttöön. 

• Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen 
turvataan jatkossakin. 

• Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla tilalla 
kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti. 

• Elintarvikkeiden oleellisimpien ainesosien alkuperä 
on merkittävä pakkauksiin. 

• Vettä käytetään säästeliäämmin maataloudessa 
Euroopan alueella. 

• Geenimuunnellun ruuan kasvattaminen ja myyminen 
sallitaan EU-alueella. 

• Kilpailua alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja 
vähittäiskaupan kesken on edistettävä. 

• Pienpanimotuotteiden ja tilaviinien myyntiä koskevaa 
sääntelyä on yksinkertaistettava. 

• Soidensuojelun täydennysohjelmaa jatketaan vapaa-
ehtoisuuteen perustuen. 

• Ampuma-aselainsäädäntöä on uudistettava pur-
kamalla viime vuosina säädetyt tiukennukset, jotta 
kilpaurheilu-, reserviläis- ja metsästysharrastajien 
toimintamahdollisuudet pystytään turvaamaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

   maatalouDen  
tukeminen perustuu 

tuloksellisuuteen 
ja sen tavoitteena 
on huoltovarmuu-

Den säilyttäminen, ei 
tehottoman tuotan-

non keinotekoinen 
ylläpitäminen.
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suuri, mutta väkimäärältään vähäinen valtio, 
jolla on toistatuhatta kilometriä yhteistä rajaa ar-
vaamattoman suurvallan kanssa. Kaikki Suomen 
turvallisuuspoliittiset ratkaisut tulee tehdä tämä 
seikka ensimmäisenä tiedostaen. 

Suomi on suurien ulko- ja turvallisuuspoliittisten 
ratkaisujen edessä. Epäilykset maailmanpoliitti-
sen tasapainon järkkymisestä ovat käyneet toteen 
viimeisen vuoden aikana Venäjän uudelleen 
aktivoituessa sotilaallisessa voimankäytössä. 
Vakavoitunut sotilaallinen ja diplomaattinen ti-
lanne korostaa entisestään Suomen roolia yhtenä 
moderneista sotilaallisesta puolustuskyvystään 
huolehtivista länsimaista. 

Suomen tulee tästä syystä hakea Naton jäse-
nyyttä mahdollisimman pian. Koska suurin osa 
EU:n jäsenvaltioista on jo Nato-jäsenmaita, ei 
EU:n tule rakentaa Naton kanssa päällekkäisiä 
keskitettyjä puolustusorganisaatiota. Yhtäaikai-
sesti koko EU:n on pidettävä huolta kokonais-
turvallisuudestaan, päällekkäisyyksiä Naton 
kanssa vältellen. Sotilaallisen valmiuden lisäksi 
siviilikriisinhallinta, tiedustelukyky, energiatur-
vallisuus ja huoltovarmuus ovat nousseet EU:n 
kehityslistalle. 

Samanaikaisesti Lähi-idän eskaloituvat ja 
Pohjois-Afrikan edelleen jatkuvat konfliktit 
aiheuttavat huomattavaa sotilaallista sekä 
humanitaarista painetta koko EU:n alueella ja sen 
vaikutuspiirissä. Suomen tulee EU:n osana olla 
proaktiivinen ongelmien ratkaisija kun on kyse 
terrorismista, laittomasta maahanmuutosta EU:n 
tai kehitysavun uudistamisesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suomen kaltaisen pienen maan mahdollisuudet 
toimia kansainvälisenä vaikuttajana ovat aina 
rajalliset. Läpi historiansa suomi on joutunut tai-
telemaan erilaisten suuravaltapoliittisten intres-
sien puristuksessa ja etsimään tukea sieltä, mistä 
sitä on kulloinkin ollut saatavissa. Suomalaista 
ulkopolitiikkaa on leimannut sopeutuminen 
kulloiseenkin suuravaltapoliittiseen tilanteeseen 
ja toimiminen sen mukaisesti.

Suomen ulkopolitiikan peruslähtökohtana tulee 
olla se, että Suomi on jäsenenä kaikissa sellaisis-
sa kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä, joiden 
arvot ja tarkoitusperä vastaavat länsimaisia ja de-
mokraattisia arvoja. Näiden järjestöjen puitteissa 
Suomen tulee olla puolustamassa demokratiaa, 
vapautta, markkinataloutta ja muita länsimaisia 
arvoja sen mukaisesti, kuin Suomella pienenä 
maana vaikutusmahdollisuuksia on.

Suomen ulkosuhteiden tärkein vaikutuskana-
va on Euroopan unioni. Suomen etu olisi, että 
Euroopan unioni harjoittaisi mahdollisimman 
yhtenäistä ulkopolitiikkaa suhteessa unionin 
ulkopuolisiin toimijoihin myös käytännössä, eikä 
vain paperilla.

Kansainvälinen politiikka on aina perustunut ja 
perustuu edelleenkin viime kädessä voimaan. 
Suomen turvallisuuspolitiikan perustavaa laatua 
oleva haasteellinen lähtökohta ei ole vuosisato-
jen kuluessa muuttunut. Olemme pinta-alaltaan 

TURVALLISUUS-, ULKO- JA OIKEUSPOLITIIKKA
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 markkinoita pitää joustavoittaa. Samaan aikaan 
maailmalla tulee keskittyä enemmän konflikteja 
ennaltaehkäisevään toimintaan, katastrofiapuun 
ja osaamisen kehittämiseen.  Avun paikallinen 
toimittaminen ja jakaminen kriisialueille tulee 
olla ensisijainen tavoite, jotta mahdollisimman 
monen apua tarvitsevan ihmisen hätään pysty-
tään vastaamaan. 

Kybertodellisuuden ja turvallisuuden tiedostami-
nen ja ymmärtäminen on Suomelle hetki hetkeltä 
entistä tärkeämpää ja ajankohtaista. Valtion 
viestintäpolitiikassa on otettava huomioon 
myös turvallisuusnäkökulma ja on pyrittävä 
luottamukselliseen yhteiskeskusteluun ja tiedon 
vaihtoon ystävällismielisten valtioiden kanssa.

TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

• Siviilipalvelusta kehitetään siten, että sen käyneillä 
on valmius toimia kriisitilanteissa erilaisissa huolto- 
ja siviilitehtävissä. 

• Puolustusvoimien ja varusmieskoulutuksen 
kustannuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia 
tarkastellaan ennakkoluulottomasti sekä maanpuo-
lustuksellisesti että taloudellisesti tehokkaampien 

ratkaisujen löytämiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Puolustusbudjetin osuus bruttokansantuotteesta 
nostetaan kahteen (2) prosenttiin. 

• Materiaalihankintojen määrärahoja  
kasvatetaan. 

• Kertausharjoitusten määrää kasvatetaan. 

• Varusmiespalveluksesta maksettavan päivärahan 
suuruutta nostetaan. 

• Kutsunnat (ei asevelvollisuus) ulotetaan koskemaan 
myös naisia.

Väkivaltaisia, vapautta ja demokratiaa halvek-
suvia ääriliikkeitä ei tule hyväksyä ja niitä on 
vastustettava maailmanlaajuisesti. Suomen on 
valvottava tehostetusti terroristitoimintaan osal-
listumisesta epäiltyjen henkilöiden liikkumista 
ja toimia. 
Kokoomusnuorten ajattelu kokonaisuudessaan 
nojaa lujasti länsimaiseen oikeusvaltioperi-
aatteeseen, joka perustuu yhdenvertaisuutta 
ja yksilönvapauksia kunnioittavaan oikeus-
järjestykseen. Oikeusvaltiota tulee ylläpitää 
yhdellä laillisella oikeusjärjestyksellä, joka 
koostuu asiantuntemuksella ja tietoon perustuen 
valmistelluista ja säädetyistä oikeusnormeista 
sekä näiden oikeusnormien puolueettomasta, 
riippumattomasta ja yhdenvertaisesta soveltami-
sesta. Kansalaisilla on oltava oikeus nopeaan ja 
yhdenvertaiseen käsittelyyn tuomioistuimissa. 

Rikosten rangaistusten suhteen tunnusmerkistö-
jä on selkeytettävä ja rangaistuksia kovennettava 
vakavien rikosten, kuten väkivalta- ja seksuaali-
rikosten sekä elinkautisen vankeusrangaistuksen 
osalta. Tuomioistuinten toiminnassa Suomessa 
olisi myös merkittävästi tehostamisen varaa, 
etenkin mitä tulee käsittelyaikojen pituuteen.

Lisäksi Kokoomusnuoret katsoo, että ministerien 
korkea syytekynnys, 
eli valtioneuvoston 
jäsenien erilainen 
oikeudellinen kohtelu 
on Suomen kannalta 
kiusallinen tahra 
oikeusjärjestelmämme 
muuten melko hyväs-
sä maineessa.

Suomen tulee 
jatkossakin vaatia tehokkuutta ja vastuullisuut-
ta rahankäyttöön sekä lainsäädäntöön EU:n 
tasolla. Todistettavasti tehottomista ja kalliista 
hankkeista on luovuttava ja EU:n on keskityttävä 
jatkossa isojen kysymysten ratkaisemiseen, joita 
ovat muun muassa alueen sisäisen liikkuvuuden, 
vapaiden sisämarkkinoiden, energia-asioiden ja 
turvallisuuspolitiikan edistäminen. 

Kokoomusnuoret kannattaa työperäistä maahan-
muuttoa. Tätä tarkoitusta varten Suomen työ-

   
suomi hakee  

puolustusliitto  
naton jäsenyyttä.

•   Suomi osallistuu vastaisuu-
dessakin aktiivisesti Naton,
 YK:n ja EU:n operaatioihin 
antaakseen sotilailleen 
kokemusta myös todellisista 
kriisitilanteista. 

•    Puolustusvoimien kyberpuo-
lustusosaamista kehitetään. 

•   Suomi irtautuu jalkaväkimiinat 
kieltävästä Ottawan sopimuksesta.
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ULKOPOLITIIKKA

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

• Euroopan Unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön. 

• Euroopan unionin on vähennettävä menojaan ja 
keskityttävä hyödykkeiden, palvelujen, pääomien ja 
ihmisten vapaan liikkuvuuden edistämiseen. 

• Euroopan parlamentin toiminta keskitetään 
Brysseliin. 

• Komission valvontavaltaa lisätään jäsenvaltioiden 
budjettikurin tasaamiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIKEUSPOLITIIKKA

Tämän vuoksi Kokoomusnuoret vaatii, että

• Oikeuslaitoksen toimintaa tehostetaan esimerkiksi 
käsittelyaikoja lyhentämällä. 

• Lautamiesjärjestelmästä luovutaan. 

• Suomeen perustetaan poliitikoista riippumaton 
perustuslakituomioistuin tulkitsemaan eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan sijaan perustuslakia ja sen 
toteutumista. 

• Oikeus kunnallisvalituksiin rajataan koskemaan vain 
asianosaista eli sitä, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös 
vaikuttaa.

   
euroopan unionia 

kehitetään jatkossakin 
valtioliiton pohjalta. 

   
törkeiDen rattijuopu-

musten rangaistuksia 

kovennetaan.
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