
TAVOITE- 
OHJELMA



SISÄLLYS

- 3 -

2
7
11
17
22

I - Talouspoliittinen ohjelma

II - Hyvinvointipoliittinen ohjelma

III - Turvallisuuspoliittinen ohjelma

IV - Sivistyspoliittinen ohjelma

V - Yhdyskuntapoliittinen ohjelma



ikeusvaltioperiaatteeseen, edustuk-
selliseen demokratiaan ja vapaaseen 
markkinatalouteen nojaava länsimäinen 
yhteiskunta malli on historiallisten esi-

merkkien valossa osoittautunut eniten hyvinvoin-
tia tuottavaksi yhteiskuntajärjestelmäksi. Markkina-
talous koostuu yhteiskuntana toimivista yksilöistä, 
joilla on vapaa mahdollisuus toteuttaa itseään ja 
käydä kauppaa.

Kokoomusnuoret pitääkin eettisesti ja talou-
dellisesti kestävimpänä talousjärjestelmänä mark-
kinataloutta, jossa ihmisillä, tavaroilla ja pääomilla 
on mahdollisuus liikkua yli rajojen. Talouspolitiikan 
tavoitteena tulee olla julkisen talouden tasapainot-
taminen, yrittämiseen ja työntekoon kannustava 
verojärjestelmä sekä tehokas ja hyvin johdettu 
julkinen hallinto sekä työllisyysasteen nostaminen.

Sipilän hallitus on ohjelmassaan terävöittänyt 
maamme talouspolitiikkaa ja asettunut valtio-
varainministeriön arvion taakse maamme kestä-
vyysvajeen määrästä. Porvarihallitus on kyennyt 
tunnustamaan tosiasiat ja ryhtynyt toimenpitei-
siin. Hallitus tekee kokoomuslaisinta politiikkaa 
pitkään aikaan. 

Julkinen talous velkaantuu kuitenkin yhä kiih-
tyvällä tahdilla; uuden budjetin 2016 velkaosuus 
on yhä noin 5 miljardia euroa. Huoltosuhde heik-
kenee jatkuvasti työtätekevien ikäluokkien supis-
tuessa. Velkaantumisen katkaisemiseksi ei ole tehty 
riittävän määrätietoista työtä: eri eturyhmät valitte-
levat jatkuvasti leikkauksien kohdistumista näiden 
maksettavaksi. Eturyhmiä ja ammattiliittoja on ku-
marreltu Suomessa liika, jolloin uudistukset ovat 
viivästyneet tai jätetty tekemättä.

O

I TALOUSPOLIITTINEN 
OHJELMA
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I FINANSSIPOLITIIKKA

Maailmantalouden hitaasta elpymisestä huoli-
matta Suomen kasvu on polkenut paikoillaan. Ta-
louden elpyminen muualla maailmassa osoittaa 
sen, ettei Suomen olematon talouskasvu johdu 
huonosta suhdanteesta. Sen sijaan taloudellista 
kasvua hidastavat useat rakenteellisesti raskaat 
ongelmat. 

Taloudellisen toimeliaisuuden taakkana 
on liian suuri ja tehoton julkinen sektori ja sen 
seurauksena piinavan korkea verotus. Kuntien 
lakisääteisten velvoitteiden kasvu on luonut niin 
ikään veronkorotuspaineita kuntiin. Laajamit-
taisten menoleikkausten tulee kohdistua kaikille 
hallinnonaloille sisäisen ja ulkoisen turvallisuu-
den sekä oikeusjärjestelmän ylläpitämistä lukuun 
ottamatta.

Suomen nostaminen takaisin jaloilleen vaa-
tii kapitalistiseen markkinatalouteen perustuvaa, 
työn tekemiseen ja teettämiseen kannustavaa 
talouspolitiikkaa joka mahdollistaa yksilöiden 
ja yritysten kilpailun ja pärjäämisen globaalissa 
taloudessa. Menestyminen vaatii myös tiukkaa 
budjettikuria.

 ⊲ Finanssipolitiikan tulee olla johdonmukaista 
ja tähdätä julkisen velkaantumisen pysäyttä-
miseen sekä kilpailukykyisen verojärjestelmän 
luomiseen.

 ⊲ Julkisen talouden alijäämää paikataan 
rakenteellisilla uudistuksilla ja etupainoisilla 
menoleikkauksilla.

 ⊲ Suorien tulonsiirtojen indeksikorotuksista 
luovutaan ainakin vuoteen 2020 saakka.

 ⊲ Rahoitussektorin sääntely muutetaan EU:n 
minimistandardin mukaiseksi.

 ⊲ Ei-strategiset, julkisessa omistuksessa olevat 
yritykset yksityistetään.

 ⊲ Virastojen määrää pienennetään yhdistämällä 
virastoja vastuuministeriöiden sisällä..

 ⊲ Kuntaliitosten yhteyteen säädetystä viiden vuo-
den irtisanomisajasta luovutaan.

 ⊲ Nykymuotoisesta rahallisesta kehitysavusta 
luovutaan pitkällä aikavälillä.
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II VEROPOLITIIKKA

Oikeudenmukainen verojärjestelmä on yksinker-
tainen ja läpinäkyvä. Veropohjan tulee olla mah-
dollisimman laaja ja veroasteen matala. Suomen 
nykyinen korkea verotus latistaa taloudellista 
toimeliaisuutta ja siirtää sitä kilpaileviin, työtä ja 
yritystoimintaa suotuisammin verottaviin maihin. 

Veropolitiikan päätavoitteena tulee olla työn 
ja yrittämisen verotuksen kannustavuus ja kilpai-
lukykyisyys sekä kokonaisveroasteen keventämi-
nen. Verotuksen painopistettä tulee siirtää työn ja 
yrittämisen verotuksesta kulutuksen, ympäristö-
haittojen ja kiinteistövarallisuuden verotukseen. 
Verojärjestelmää eheytetään yksinkertaistamalla 
verojärjestelmää ja luopumalla joistain verotuista.

 ⊲ Kehitetään verojärjestelmää kokonaisuudes-
saan työhön ja yrittämiseen kannustavaksi.

 ⊲ Luovutaan solidaarisuusverosta.

 ⊲ Verotuksen painopistettä siirretään työn 
verotuksesta kulutus-, haitta- ja kiinteistövero-
tukseen.

 ⊲ Ansio- ja pääomatuloverotuksen progressiosta 
luovutaan ja siirrytään suhteelliseen verotuk-
seen, jossa kaikkia ansio- ja pääomatuloja 
verotetaan samalla veroprosentilla.

 ⊲ Arvonlisäverotuksessa siirrytään kohti yhte-
näistä verokantaa. Laskennallisesti huomioi-
matta vaikutuksia kysyntään ja sen kehityk-
seen verokanta voisi olla 20 prosentin luokkaa.

 ⊲ Yhteisöverotuksesta siirrytään verottamaan 
ainoastaan yrityksistä nostettavaa voittoa.

 ⊲ Verotusta yksinkertaistetaan karsimalla erilai-
sia verovähennysoikeuksia. Poistetaan esimer-
kiksi tuloverotuksen osalta työmarkkinajärjes-
töjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus.

 ⊲ Asuntolainojen korkovähennysoikeus sekä kiin-
teistöjen ja osakehuoneistojen varainsiirtovero 
poistetaan asteittain vuoteen 2020 mennessä.

 ⊲ Perintöverotuksesta luovutaan asteittain vuo-
teen 2020 mennessä sukupolvenvaihdoksien 
helpottamiseksi.

 ⊲ Yksityishenkilöiden verotuksen julkisuus 
poistettava

III ELINKEINOPOLITIIKKA

Elinkeinopolitiikan keskeisenä tavoitteena on 
huolehtia Suomen kilpailukyvystä globaaleilla 
markkinoilla. Suomen tulee olla kansainvälises-
ti houkutteleva kohde tehdä töitä, investoida ja 
harjoittaa yritystoimintaa. 

Tällä hetkellä elinkeinoelämän ja yritysten 
raskas sääntely ja tiukat lupakäytänteet estävät 
tai hankaloittavat taloudellista toimeliaisuutta, 
uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa ja digi-
talisaation täysmittaista hyödyntämistä.

 ⊲ Yritystukia karsitaan ja yrityksiin kohdistuvia 
veroja ja veroluonteisia maksuja kevennetään. 
Julkisia yritystukia myönnetään ensisijaisesti 
lainatakausten muodossa suoran tuen sijaan.

 ⊲ Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään 
vähentämällä sääntelyä. Kauppojen, ravin-
toloiden ja muiden liikkeiden aukioloaikoja 
koskevat rajoitukset poistetaan.

 ⊲ Sukupuolikiintiöitä ei tule ulottaa yritysten 
hallintoon.

 ⊲ Ravintoloissa myytävän alkoholin veroaste 
lasketaan ruokamyynnin tasolle.
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 ⊲ Apteekkialan kilpailua lisätään kasvattamalla 
myönnettävien apteekkilupien määrää asetta-
malla apteekkiluvan saamisen edellytykseksi 
ainoastaan pätevyysvaatimusten ja muiden 
edellytysten täyttäminen.

 ⊲ Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja 
Fintoton monopolit puretaan ja rahapelaami-
nen vapautetaan kilpailulle.

 ⊲ Taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenne vapaute-
taan kilpailulle.

 ⊲ Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen 
markkinaehtoisesti turvataan jatkossakin.

 ⊲ Rahankeräyslakia uudistettava helpottamaan 
rahankeräystä

 ⊲ Nollatuntisopimukset  yhtenä työsopimusmuo-
tona säilytetään

 ⊲ Työntekijän oikeudesta vuosiloman siirtämi-
seen sairastumisen takia luovutaan.

IV TYÖMARKKINAPOLITIIKKA

Työmarkkinapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena 
on lisätä työn tarjontaa ja joustavoittaa työmark-
kinoita. Tavoitteena tulee olla pysyvä yksikkötyö-
kustannusten madaltaminen muun muassa työn-
antajamaksuja laskemalla. Työehtosopimusten 
yleissitovuudesta luovutaan työmarkkinoiden 
joustavuuden ja sopimusvapauden lisäämiseksi.

Työrauhan turvaamiseksi laittomat lakot tu-
lee kitkeä määrätietoisesti. Niistä langetettavien 
sakkojen rinnalle säädetään sanktioiksi myös va-
hingonkorvausvelvollisuus yrityksille aiheutetun 
tappion perusteella. Laittomien lakkojen korvaus-
velvollisuus tulee laajentaa laittomasti lakkoile-
vaan työntekijään.

Matalapalkka- ja osa-aikatyön kannusta-
vuutta on kehitettävä sovittamalla vero- ja sosiaa-
liturvajärjestelmä nykyistä paremmin yhteen. An-
siosidonnainen työttömyysturva tulee uudistaa 
siten, että sen kestoa lyhennetään kuuteen kuu-
kauteen ja kytkös liittojen työttömyyskassoihin 
katkaistaan.  Näin lisätään merkittävästi työnteon 
kannustavuutta suhteessa joutenoloon.

 ⊲ Työehtosopimusten yleissitovuudesta 
luovutaan ja työlainsäädäntöä tarkistetaan 
uudelleen työmarkkinoiden joustavuuden 
lisäämiseksi.

 ⊲ Toteutetaan lyhyellä aikavälillä 5-10 % tuotta-
vuusloikka madaltamalla yksikkötyökustan-
nuksia.

 ⊲ Matalapalkka- ja osa-aikatyön kannustavuut-
ta on kehitettävä sovittamalla vero- ja sosiaa-
liturvajärjestelmä nykyistä paremmin yhteen. 
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto 
lyhennetään pysyvästi kuuteen (6) kuukauteen.

 ⊲ Työuria pidennetään koulutusaikoja lyhentä-
mällä ja eläkeikää nostamalla.

 ⊲ Työntekijän ensimmäinen sairaslomapäivä 
muutetaan palkattomaksi.

 ⊲ Työntekijän oikeudesta siirtää kesälomansa 
sairastumisen vuoksi luovutaan.

 ⊲ Lakisääteisestä oikeudesta sunnuntailisään 
luovutaan.

 ⊲ Robotisaatioon varaudutaan ja robotisoituvien 
alojen työntekijät ohjataan uudelleenkoulu-
tukseen alojen suojelun sijaan.

 ⊲ Laittomien lakkojen järjestämisestä langetet-
tavien sakkojen rinnalle säädetään sanktioiksi 
myös vahingonkorvausvelvollisuus yrityksille 
aiheutetun tappion perusteella.

 ⊲ Laittomaan lakkoon osallistuminen hyväksy-
tään perusteena työsuhteen irtisanomiselle.
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äestön ikääntyminen, huoltosuhteen 
heikkeneminen, näistä johtuvat pal-
velutarpeiden muutokset sekä heikko 
taloudellinen tilanne ja vallitseva kor-

kea työttömyys luovat paineita uudistaa hyvin-
vointipalveluiden tuotantoa.  Säästöpaineet on 
vyörytetty kuntien niskaan samalla kun julkisen 
sektorin kunnille asettamat tehtävät ovat paisu-
neet vuosi vuodelta. 

Suomen julkinen sektori, sosiaali- ja terveys-
palvelut sen osana ovat kasvaneet ja tätä kasvua 
on jouduttu rahoittamaan velalla.  Sosiaali- ja ter-

V veyspalveluita on tarve kehittää siten, että ne voi-
daan järjestää yhtä aikaa nykyistä tuottavammin, 
asiakaslähtöisesti sekä laadukkaasti. 

Kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveyspal-
veluiden hallinnon on uudistuttava merkittävästi 
nykyisestä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotta-
misessa tulee luoda tilaa entistä paremmin myös 
yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palve-
luntuottajille. Samalla luodaan lisää työpaikkoja 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja pidetään 
kouluttautunutta työvoimaa Suomessa.

II HYVINVOINTIPOLIITTINEN 
OHJELMA
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I SOSIAALI- JA TERVEYSPAL-
VELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Yksityisten palveluiden asema sekä palvelun käyt-
täjien valinnan vapaus tulee turvata sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tuotannossa. Sosiaali- ja ter-
veyspalveluita tulee kilpailuttaa mahdollisuuksien 
mukaan entistä enemmän. On tärkeä arvioida uu-
delleen mitä palveluita kunnan on tarkoituksenmu-
kaista tuottaa omana tuotantona ja mitä voidaan 
tuottaa yksityisen ja kolmannen sektorin voimin. 

Lähtökohtaisesti terveyspalveluissa tulee siir-
tyä ”raha seuraa potilasta”-malliin ja luoda markki-
nat lisäämällä esimerkiksi palvelusetelien käyttöä. 
Julkisen vallan tehtäväksi jäisi pitää huolta siitä, 
että syrjäisimmilläkin paikkakunnilla ihmisillä on 
pääsy perusterveydenhuollon palveluihin, jos se ei 
markkinaehtoisesti toteutuisi.  

Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on tu-
levaisuudessa järjestettävä kustannustehokkaim-
malla tavalla laatua parantaen. Erikoissairaanhoito 
tulee järjestää tehokkaasti, riittävän suurissa yksi-
köissä kun taas perustason palvelut voidaan järjes-
tää lähipalveluna. 

Palveluiden hintaa, laatua ja vaikuttavuut-
ta on pystyttävä mittamaan kaikissa tilanteissa ja 
tietojen tulee olla kansalaisten saatavilla. Raken-
teellisten uudistusten on taattava hoitoketjujen 
sujuvuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne-
uudistuksessa keskiössä on asiakaslähtöiset pal-
velut ja mahdollisimman tehokas rakenne ja pieni 

byrokratia sen toteuttamisessa. 
Kokoomusnuoret kannattaa sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen järjestämisessä riittävän suurien 
alueellisten kokonaisuuksien muodostamista. Läh-
tökohtana tulee olla vähintään nykymaakuntien 
kokoiset alueet. Palvelujen tuottaminen rahoite-
taan keskitetysti valtion keräämällä sotemaksulla. 

Uusien sosiaali- ja terveysalueiden tehtävänä 
on kilpailuttaa palvelut. Uusia aluehallinnon yksi-
köitä muodostettaessa tulee arvioida aluehallinto 
kokonaisuudessaan ja harkita kaiken aluehallinnon 
keskittämistä yhteen hallinnolliseen yksikköön.

 ⊲ Kolmannen sektorin ja yksityisten palvelun 
tuottajien asemaa ja roolia terveyspalveluiden 
tuotannossa vahvistetaan muun muassa palve-
lusetelijärjestelmää laajentamalla

 ⊲ Erikoissairaanhoidon kustannusrasitusta 
kevennetään siirtämällä painopistettä ennal-
taehkäiseviin palveluihin sosiaali- ja terveyspal-
veluissa.

 ⊲ Painopistettä sosiaali- ja terveyspalveluissa 
siirretään entistä enemmän ennaltaehkäiseviin 
palveluihin

 ⊲ Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelut organisoi-
daan niin, että ne ovat helposti saatavilla niin 
sanotusti  yhden luukun periaatteella

 ⊲ Vaihtoehtoisia palveluiden tuottamistapoja 
kehitetään ja hyödynnetään entistä laajem-
min laajentamalla esimerkiksi terveysbussien 
käyttöä
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 ⊲ Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut saatetaan 
kustannuksiltaan vertailukelpoiseen muotoon 
yksityiseen sektoriin nähden. Samalla kustan-
nusten läpinäkyvyyden takaamiseksi kaikki 
julkiset terveyspalvelut tuotteistetaan tai niille 
lasketaan tarkat yksikköhinnat.

 ⊲ Rikosrekisteriotetta vaaditaan jatkossa  sosiaali- 
ja terveysalalla alaikäisten kanssa työskentele-
vien lisäksi myös muisti- ja mielenterveysongel-
maisten sekä vanhusten ja vammaisten kanssa 
työskenteleviltä, joiden työnkuvaan kuuluu 

olennaisesti muun muassa asiakkaiden rahojen, 
arvo-omaisuuden ja lääkkeiden käsittelyä. 
Otteen sisältöä tulee laajentaa myös talousri-
koksiin. 

 ⊲ Luodaan vapaaehtoinen kansallinen genomi-
tietokanta, johon kerätään mahdollisimman 
monen suomalaisen koko perimä 2020-luvulla

 ⊲ Käynnistetään radikaaleihin terveysläpimurtoi-
hin perustuvia tutkimusohjelmia.

II  TULONSIIRROT, NORMIEN 
PURKAMINEN JA TALOUDEN 
TASAPAINOTTAMINEN

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee panostaa 
ennaltaehkäisyyn ja  työ- ja toimintakyvyn yllä-
pitämiseen. Lisäksi tarvitaan turvaverkkoja jotka 
pitävät huolen ja auttavat jaloilleen silloin, kun 
yksilön omat voimavarat eivät enää riitä.  

Sosiaaliturvaamme ja sosiaalisia tulonsiirto-
ja on kuitenkin kehitettävä entistä  kannustavam-
miksi. Kaiken työn vastaanottaminen tulee olla 
kannattavampaa kuin joutenolon.  Samalla myös 
työpaikkojen syntymistä on edistettävä työllistä-
misen esteitä purkamalla.

 ⊲ Verotuksen ja sosiaaliturvan tulee kannustaa 
työhön ja niissä piilevät kannustinloukut tulee 
purkaa.

 ⊲ Toteutetaan perustilikokeilu.

 ⊲ Sosiaali- ja terveyssektoria koskevaa säädösvii-
dakkoa puretaan ja erityistä huomiota kiinnite-
tään julkista sektoria  koskeviin velvoitteisiin

 ⊲ Otetaan käyttöön yhtenäinen ja uusia teknolo-
gioita hyödyntävä potilastietojärjestelmä

 ⊲ Julkisella sektorilla otetaan laajemmin 
käyttöön henkilöstön kannustinjärjestelmät ja 
tulostavoitteet

 ⊲ Reseptivapaat lääkkeet tuodaan myyntiin 
ruokakauppoihin

 ⊲ Julkisen sektorin tehtävissä kielitaitovaatimuk-
sia toisen kotimaisen kielen osalta tarkistetaan

- 9 -



III ALKOHOLIPOLITIIKKA

Alkoholipolitiikan päätöksenteon tulee perustua 
tiukasti faktapohjaan -  kuten yhteiskunnallisen 
päätöksenteon ylipäänsä. Alkoholin liiallinen 
käyttö ja siitä seuraavat terveydelliset ja sosiaali-
set ongelmat rajoittuvat pääosin melko pienelle 
osalle väestöä. 

Nykyistä holhoamista, rajoituksia ja alkoho-
liverotusta voidaankin pitää ylimitoitettuna. Al-
koholin kulutusta olisi järkevää pyrkiä ohjaamaan 
kodeista ja kaduilta ravintoloihin, missä käyttö 
tapahtuu valvotuissa oloissa ja siten turvallisem-
min.

 ⊲ Kaikkien alkoholijuomien vähittäismyyntioike-
us sisällytetään elintarvikelupaan.

 ⊲ Anniskeluluvat myönnetään aina toistaiseksi 
voimassa olevina. Vähennetään lupaproses-
sien määrää siirtymällä anniskelupaikkakoh-
taisista toiminnanharjoittajakohtaisiin lupiin.

 ⊲ Ravintoloille sallitaan vapaat aukioloajat.

 ⊲ Mietojen alkoholijuomien verotusta kevenne-
tään.

 ⊲ Alkoholimainontaan liittyvät rajoitukset pois-
tetaan lainsäädännöstä.

 ⊲ Päihdekuntoutusta kehitetään ja kuntoutuk-
sessa painotetaan asiakkaan sitoutumista ja 
omaa vastuuta raitistumisesta.

IV  ERI IKÄPOLVET

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisessä 
kehittämisessä tulee ottaa huomioon eri ikäpol-
vet ja heidän tarpeensa. Työelämään tulee luoda 
joustavia ratkaisuja työn ja perhe-elämän yhteen-
sovittamiseksi. Päivähoidon tulee joustaa tilan-
teissa mukana. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tulee kiin-
nittää erityistä huomiota panostamalla ennalta 
ehkäiseviin toimiin. Vanhustenhoidossa keskeistä 
on, että vanhus saa elää arvokkaan vanhuuden 
kodinomaisessa ympäristössä.

 ⊲ Lastensuojelussa tavoitteeksi otetaan huos-
taanottojen määrän väheneminen ja tavoitet-
ta edesautetaan painottamalla vanhemmuu-
den tukemista ja ennalta ehkäiseviä toimia

 ⊲ Naisten työllistämistä ja sitä kautta työn tar-
jontaa kohennetaan siirtämällä vanhemmuu-
den kustannukset työnantajilta sosiaaliturvan 
piiriin Kelan maksettavaksi.

 ⊲ Vanhempainvapaan käyttöön liittyvistä isien 
ja äitien kiintiöistä luovutaan ja vapaiden 
jakautuminen vanhempien kesken on jatkossa 
perheen sisäinen asia.

 ⊲ Kuntien järjestämässä päivähoidossa jousta-
vuutta luodaan siirtymällä tuntihinnoitteluun. 

 ⊲ Työuria pidennetään sekä alkupäästä ratkai-
suilla, joilla nopeutetaan nuorten työelä-
mään siirtymistä että loppupäästä eläkeikää 
nostamalla.

 ⊲  Vanhustenhoidossa painopiste asetetaan 
vanhusten kotihoitoon ja sen kehittämiseen.

 ⊲ Omaishoidon tukitoimien toimivuuteen panos-
tetaan huolehtimalla esimerkiksi omaishoita-
jien lakisääteisten vapaiden toteutumisesta.
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III TURVALLISUUSPOLIITTINEN 
OHJELMA

altion tärkeimmät tehtävät ovat tur-
vallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
laillisuuden turvaaminen. 

Suomen kaltaisen pienen maan 
mahdollisuudet toimia kansainvälisenä vaikutta-
jana ovat aina rajalliset. Läpi historiansa Suomi on 
joutunut taistelemaan erilaisten suuravaltapoliit-
tisten intressien puristuksessa ja etsimään tukea 
sieltä, mistä sitä on kulloinkin ollut saatavissa. 
Suomalaista ulkopolitiikkaa on leimannut sopeu-
tuminen kulloiseenkin suurvaltapoliittiseen tilan-
teeseen ja toimiminen sen mukaisesti.

Kansainvälinen politiikka on aina perustunut 
ja perustuu edelleenkin viime kädessä voimaan. 
Suomen turvallisuuspolitiikan perustavaa laatua 
oleva haasteellinen lähtökohta ei ole vuosisatojen 

V kuluessa muuttunut. Olemme pinta-alaltaan suu-
ri, mutta väkimäärältään vähäinen valtio, jolla on 
toistatuhatta kilometriä yhteistä rajaa arvaamat-
toman suurvallan kanssa. Kaikki Suomen turval-
lisuuspoliittiset ratkaisut tulee tehdä tämä seikka 
ensimmäisenä tiedostaen. 

Suomi on suurien ulko- ja turvallisuuspo-
liittisten ratkaisujen edessä. Maailmanpoliittinen 
tasapaino on järkkynyt Venäjän aktivoiduttua 
sotilaallisessa voimankäytössä geopoliittisten 
intressiensä turvaamiseksi. Sen rinnalla oman 
haasteensa Suomelle ja Euroopalle on asettanut 
hallitsematon siirtolaisvirta Lähi-idästä ja Poh-
jois-Afrikasta. Siirtolaiskriisin ratkaisu kansainväli-
sellä, kotimaisella ja paikallisella tasolla ovat koh-
talon kysymyksiä tuleville sukupolville.
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 I ULKOPOLITIIKKA

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 ar-
voja sen mukaisesti, kuin Suomella pienenä maana 
vaikutusmahdollisuuksia on.

Kokoomusnuoret vaatii, että suomettuneisuu-
den ajan ulkopoliittisesta perinteestä sanoudutaan 
nykyistä selvemmin irti. Suomen tulee asemoida 
itsensä selkeästi ja yksiselitteisesti demokraattisten 
länsimaiden joukkoon. Suomen tuleekin hakea Na-
ton jäsenyyttä mahdollisimman pian. Koska suurin 
osa EU:n jäsenvaltioista on jo Nato-jäsenmaita, ei 
EU:n tule rakentaa Naton kanssa päällekkäisiä kes-
kitettyjä puolustusorganisaatiota. 

Samanaikaisesti Lähi-idän eskaloituvat ja 
Pohjois-Afrikan edelleen jatkuvat konfliktit aiheut-
tavat huomattavaa sotilaallista sekä humanitaarista 
painetta koko EU:n alueelle ja sen vaikutuspiirissä.  
Suomen tulee EU:n osana olla proaktiivinen on-
gelmien ratkaisija kun on kyse terrorismista, lait-
tomasta maahanmuutosta EU:n tai kehitysavun 

uudistamisesta. Suomi tai Eurooppa ei voi toimia 
tehokkaasti avunantajana, mikäli siirtolaisvirta ylit-
tää jäsenmaan tai unionin kantokyvyn.

Väkivaltaisia, vapautta ja demokratiaa halvek-
suvia ääriliikkeitä ei tule hyväksyä ja niitä on vastus-
tettava maailmanlaajuisesti. Suomen on valvottava 
tehostetusti terroristitoimintaan osallistumisesta 
epäiltyjen henkilöiden liikkumista ja toimia.

 
 ⊲ Suomi edistää omalla ulkopolitiikallaan 

yksilönvapauden, vapaan markkinatalouden, 
demokratian ja muiden länsimaisten arvojen 
toteutumista kaikkialla maailmassa.

 ⊲ Nykymuotoisesta suorasta rahallisesta kehi-
tysavusta luovutaan asteittain vuoteen 2020 
mennessä ja jatkossa panostetaan demokratian 
ja markkinatalouden edistämiseen. 

 ⊲ Yhtenä Suomen ulkopoliittisena tavoitteena 
tulee olla Syyrian tilanteen vakauttaminen ja 
väkivaltaisten liikkeiden, kuten Daes:in pysäyt-
täminen.

 ⊲ Euroopan unionin ja Pohjois-Amerikan välisiä 
kaupan esteitä vähennetään ja niiden välille 
pyritään muodostamaan yhteinen transatlantti-
nen vapaakauppa-alue.

 ⊲ Suomen suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin 
vahvistetaan.
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II EUROOPPA-POLITIIKKA

Suomen tulee olla jatkossakin aktiivinen toimija 
Euroopan unionissa. Suomi on osa länsimaista 
ja erityisesti länsieurooppalaista perhettä, joka 
jakaa pääpiirteissään yhteisen arvopohjan. Tämä 
arvopohja luo pohjan niin ulko- ja turvallisuuspo-
liittiselle yhteistyölle kuin rajat ylittävän markki-
natalouden edistämiselle.

Suomen tulee jatkossakin vaatia tehok-
kuutta ja vastuullisuutta rahankäyttöön sekä 
lainsäädäntöön EU:n tasolla. Todistettavasti te-
hottomista ja kalliista hankkeista on luovuttava ja 
EU:n on keskityttävä jatkossa isojen kysymysten 
ratkaisemiseen, joita ovat muun muassa vapaan 
liikkuvuuden, vapaiden sisämarkkinoiden, ener-
gia-asioiden ja turvallisuuspolitiikan edistäminen.

 
 ⊲ Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvalli-

suuspolitiikkaa syvennetään, tiivistetään ja 
laajennetaan.

 ⊲ Euroopan unionin jäsenmaiden välisiä sopi-
muksia tulee arvioida kriittisesti. Esimerkiksi 
Schengen-sopimuksen pätemättömyys  mitta-
van siirtolaisvirran hallinnassa on todettu.

 ⊲ Suomi ja Euroopan unioni pyrkivät riippumat-
tomuuteen venäläisestä tuontienergiasta.

 ⊲ Euroopan unionia kehitetään jatkossakin val-
tioliiton pohjalta. Euroopan unionin verotusoi-
keutta ei oteta käyttöön.

 ⊲ Euroopan parlamentin toimintaa keskitetään 
Brysseliin.

 ⊲ Euroopan unionin yhdentyminen asetetaan 
laajentumisen edelle.

 ⊲ Euroopan unionin rajavalvontaa tehostetaan 
hallitsemattoman siirtolaisuuden, laittoman 
maahanmuuton, salakuljetuksen ja huume-
kaupan ehkäisemiseksi.

 ⊲ Euroopan unionin yhtiömuoto-, kirjanpito- ja 
tilintarkastuslainsäädäntöä yhdenmukaiste-
taan.

 ⊲ Euroopan parlamentin asemaa vahvistetaan ja 
komissiosta kehitetään poliittisempi toimielin. 
Vastaavasti unionin roolia ja keskeisiä tehtäviä 
tarkennetaan.
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III PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Suomen ollessa pinta-alaltaan suuri, mutta väkilu-
vultaan pieni valtio puolustuspolitiikan lähtökoh-
dat ovat haasteelliset. Ei tule kiistää sitä tosiasiaa, 
että naapurisuurvalta Venäjä ja sen viimeaikainen 
kehitys ja toiminta luovat Suomen ja Euroopan 
turvallisuudelle uhkakuvia. Suomen puolustus-
valmius tulee jatkossakin perustaa syvään ulko- 
ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön muun 
läntisen maailman kanssa sekä modernisoituun 
maanpuolustusjärjestelmään. 

Uskottavan puolustuksen turvaamiseksi 
määrärahoja erityisesti materiaalihankintoihin 
on tarvittaessa nostettava. Puolustusvoimien ja 
varusmieskoulutuksen kustannuksia ja kansanta-
loudellisia vaikutuksia on kuitenkin tarkasteltava 
ennakkoluulottomasti sekä maanpuolustukselli-
sesti että taloudellisesti tehokkaampien ratkaisu-
jen löytämiseksi.

Suomella tulee jatkossakin olla kyky perin-
teiseen aseelliseen puolustustaisteluun. Suomen 
puolustuksellisen perusratkaisun muodostava 
asevelvollisuusjärjestelmä tulee kuitenkin uu-
distaa ulottamalla kutsunnat koskemaan koko 
ikäluokkaa sekä kehittämällä asevelvollisten pal-
veluksen aikaista toimeentuloa. Isänmaan eteen 
tehtävästä työstä ja siihen kouluttautumisesta tu-
lee saada arvoisensa korvaus. Aseellisen puolus-
tuksen lisäksi turvallisuutta täydennetään kybero-
saamista kehittämällä.

 ⊲ Suomi liittyy puolustusliitto Naton jäseneksi.

 ⊲ Suomi irtautuu jalkaväkimiinat kieltävästä 
Ottawan sopimuksesta.

 ⊲ Puolustusbudjetin osuus bruttokansantuot-
teesta nostetaan vähintään kahteen (2) pro-
senttiin. Materiaalihankintojen määrärahoja 
kasvatetaan.

 ⊲ Uskontokuntien ja ahvenanmaalaisten 
erityisasemat suhteessa asevelvollisuuteen 
puretaan. Kutsunnat ulotetaan koskemaan 
koko ikäluokkaa.

 ⊲ Sotarobottien rooli selvitetään Suomen sodan-
käynnissä, ja tehdään sotarobottistrategia

 ⊲ Kertausharjoitusten määrää kasvatetaan.

 ⊲ Varusmiespalveluksesta ja kertausharjoi-
tuksista maksettavan päivärahan suuruutta 
nostetaan ja varusmiesten toimeentuloon pa-
nostetaan. Otetaan käyttöön maanpuolustus-
verovähennys asevelvollisuuden suorittaneille.

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

Suomi liittyy 
puolustusliitto 
Naton 
jäseneksi"

"
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IV SISÄINEN TURVALLISUUS

Kokoomusnuorten ajattelu kokonaisuudessaan 
nojaa lujasti länsimaiseen oikeusvaltioperiaat-
teeseen, joka perustuu yhdenvertaisuutta ja yksi-
lönvapauksia kunnioittavaan oikeusjärjestykseen. 
Oikeusvaltiota tulee ylläpitää yhdellä laillisella 
oikeusjärjestyksellä, joka koostuu asiantunte-
muksella ja tietoon perustuen valmistelluista ja 
säädetyistä oikeusnormeista sekä näiden oikeus-
normien puolueettomasta, riippumattomasta ja 
yhdenvertaisesta soveltamisesta. Kansalaisilla on 
oltava oikeus nopeaan ja yhdenvertaiseen käsit-
telyyn tuomioistuimissa. 

Rikosten rangaistusten suhteen tunnus-
merkistöjä on selkeytettävä ja rangaistuksia ko-
vennettava vakavien rikosten, kuten väkivalta- ja 
seksuaalirikosten sekä elinkautisen vankeusran-
gaistuksen osalta. Tuomioistuinten toiminnassa 
Suomessa olisi myös merkittävästi tehostamisen 
varaa, etenkin mitä tulee käsittelyaikojen pituu-
teen.

Lisäksi Kokoomusnuoret katsoo, että minis-
terien korkea syytekynnys, eli valtioneuvoston 
jäsenten erilainen oikeudellinen kohtelu on Suo-
men kannalta kiusallinen tahra oikeusjärjestel-
mämme muuten melko hyvässä maineessa.

Kokoomusnuoret kannattaa työperäistä 
maahanmuuttoa. Tätä tarkoitusta varten Suo-
men työmarkkinoita pitää joustavoittaa. Samaan 
aikaan maailmalla tulee keskittyä enemmän kon-
flikteja ennaltaehkäisevään toimintaan, katastro-

fiapuun ja osaamisen kehittämiseen.  Avun pai-
kallinen toimittaminen ja jakaminen kriisialueille 
tulee olla ensisijainen tavoite, jotta mahdollisim-
man monen apua tarvitsevan ihmisen hätään 
pystytään vastaamaan. 

 ⊲ Turvapaikanhakijoiden rahallista tukea tarkas-
tellaan uudelleen

 ⊲  Suositaan turvapaikanhakijoiden sijaan 
UNCHR:n määritelmän täyttäviä pakolaisia, 
joiden hätä on jo YK:n toimesta arvioitu. 

 ⊲  Suomen tulee arvioida aktiivisemmin konflikti-
maiden, kuten Irakin, Afganistanin ja Somalian 
maakohtaista sekä alueellista turvallisuusti-
lannetta

 ⊲  Turvapaikanhakuprosessia nopeutetaan ja 
valitusoikeutta rajataan

 ⊲  Mahdollisista perheenyhdistämisen aiheutta-
mista kustannuksista pidättäydytään

 ⊲  Maahanmuutto-, sosiaaliturva- ja verojärjes-
telmiä kehitetään kannustamaan työperäiseen 
maahanmuuttoon

 ⊲  Törkeiden rikosten kohdalla ensikertalaisuus-
säännöstä luovutaan

 ⊲  Harmaan talouden torjumista tulee tehostaa 
muun muassa poliisin resursseja lisäämällä

 ⊲  Sakon muuntorangaistus otettava uudelleen 
voimaan
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IV SIVISTYSPOLIITTINEN 
OHJELMA

aadukas koulutus ja sivistys ovat Suo-
men menestyksen perusta. Koulujen 
arki heijastaa tulevaisuuden suomalaista 
yhteiskuntaa. Suomen turva on laadukas 

ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, jota myös 
kansainvälisesti arvostetaan. 

L Yksilöitä tulee kannustaa tietojen ja taitojen kar-
tuttamiseen sekä koulutuksen että omaehtoisen 
sivistystyön kautta, joiden myötä hankittu osaa-
minen jalostuu ymmärrykseksi ja viisaudeksi. 
Kokoomusnuorten tavoitteena on yksilöllinen ja 
laadukas elinikäinen oppimispolku.

"
Suomen turva on laadukas ja  
tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä,  
jota myös kansainvälisesti arvostetaan"

- 17 -



I VARHAISKASVATUS JA  
PERUSOPETUS

Perusopetus luo pohjan yksilön kokonaisvaltaisel-
le kehitykselle, joten opetuksen määrä ja laatu ei-
vät saisi olla asuinpaikasta riippuvaisia. Jo ennen 
perusopetusta varhaiskasvatus luo pohjan jokai-
sen lapsen kasvatus- ja oppimispolulle. Peruskou-
lun ensisijaisena tehtävänä on opettaa oppimaan. 
Koulussa pitää pystyä oppimaan vahvemmin 
muun muassa sosiaalisia taitoja, monilukutai-
toa, 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 jatkossakin kiinni. Monipuolisten oppimis-
ympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa tulee 
vahvistaa ja opetusta muokata erilaisille oppijoille 
sopivaksi. Monipuolinen oppiminen ja uudenlai-
set tavat toteuttaa opetusta vastaavat työelämän 
muuttuviin tarpeisiin ja yksilön henkilökohtai-
seen kehittymiseen. 

Opettajankoulutusta kehitetään vastaamaan 
uuden opettajuuden ja uuden opetussuunnitel-
man tavoitteisiin entistä paremmin. Opetuksen 
tasoryhmät nähdään oppimiskokemusta ja oppi-
misen iloa tukevana asiana, ja perusopetuksessa 
tasoryhmien muodostumista tuetaan. 

Yksilölliseen oppilaanohjaukseen tulee pa-
nostaa kaikilla koulutusasteilla. Oppilaanohjauk-
sen kehittäminen palvelee oppijan sekä yhteis-
kunnan tarpeita motivaation ja omiin kykyihin 
uskomisen lisääntyessä. 

 ⊲ Varhaiskasvatus tulee määritellä lain toisen vai-
heen valmistelussa täsmällisesti ja varhaiskas-
vatuksen kehittäminen tulee ottaa vahvemmin 
osaksi koko koulutuspolun kehittämistä.

 ⊲  Pedagoginen koulutus tulee määritellä kel-
poisuusvaatimukseksi lastentarhanopettajan 
toimeen.

 ⊲  Perusopetuksessa edistetään tasoryhmien 
käyttöönottoa

 ⊲  Kieltenopetuksessa siirrytään järjestelmään, 
jossa jokainen opiskelee äidinkielen lisäksi 
kahta vapaavalintaista kieltä. 

 ⊲  Siirrytään yhteisen uskontotiedon opetukseen

 ⊲  Velvoittavia ryhmäkokoja ei tule säätää

 ⊲  Vapaa kouluvalinta tulee turvata

 ⊲  Vahvistetaan opinto-ohjausta toisen asteen 
kouluvalintaa tehtäessä

 ⊲ Koulujen kesälomat on siirrettävä alkamaan 
juhannuksesta jatkuen elokuun, jotta turistise-
sonkia saadaan pidennettyä ja sen edellyttämä 
työvoimatarve turvattua

 ⊲ Säädetään perusopetukseen jälkiohjausvelvoite 
varmistamaan 100% siirtymä toiselle asteelle, 
joka toteutetaan perusopetuksen opinto-oh-
jausresurssin ja etsivän nuorisotyön puitteissa.

Vapaa 
kouluvalinta 
tulee 
turvata"

"
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II TOISEN ASTEEN OPETUS

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

Käytännön työntekoa osana koulutusta tu-
lee lisätä. Oppisopimuskoulutuksesta luodaan 
aito rinnakkainen vaihtoehto opinnoille. Samoin 
koulutussopimus tulee ottaa yhdeksi koulutus-
muodoksi toiselle asteelle. 

 ⊲ Hallituskauden aikana tulee vahvistaa lukiota 
ja ammatillista koulutusta itsenäisinä koulu-
tusmuotoina. 

 ⊲  Säädetään jokaiselle nuorelle subjektiivinen 
oikeus toisen asteen opiskelupaikkaan 

 ⊲  Viedään läpi edellisellä hallituskaudella 
kaatunut toisen asteen rahoitusmalli, jossa 
rahoitus perustuu tutkintoihin, ei koulutukseen 
käytettyihin vuosiin. 

 ⊲  Pienten lukioiden lisästä luovutaan ja syrjäseu-
tuja varten kehitetään etäisyyksiin perustuva 
lisä, jotta rahoitus ei kannusta pieneen yksikkö-
kokoon vaan saavutettavuuteen.

 ⊲  Järjestämisvastuuta ei tule toisella asteella 
siirtää kunnille tai mahdollisille maakunnalli-
sille toimijoille. Koulutuksen järjestäjinä tulee 
jatkossakin voida toimia yksityiset ja kolman-
nen sektorin tahot. 

 ⊲  Erityislukioiden asema tulee turvata ja erityis-
lukioiden roolia oman sektorinsa kehittäjinä 
vahvistaa.

 ⊲  Avataan tuntijakouudistus ja lisätään 
lukiokoulutuksen valinnaisuutta. Samalla 
voidaan vahvistaa ilmiöpohjaisuutta ja lukion 
jatko-opintoihin valmistavaa tehtävää.

 ⊲  Sähköisten materiaalien arvonlisävero tulee 
saada yhteismitalliseksi paperisten opetusma-
teriaalien kanssa.

 ⊲  Oppikirjavalmistajien duopoli tulee murtaa 
ja oppimateriaalien tuotannon ja hankinnan 
tulee nojata riittävän monen toimijan malliin. 

 ⊲  Ylioppilastutkintojen kielikokeissa tulee ottaa 
käyttöön eurooppalainen viitekehys ja yliop-
pilastutkinnon yhteydessä opiskelijoiden tulee 
saada kansainvälisesti tunnustettu todistus 
kieliosaamisestaan.

 ⊲  Ammatillisessa koulutuksessa kiinnitetään 
erityishuomio toimenpiteisiin, joilla paranne-
taan ammatillisen koulutuksen läpäisyä. Tämä 
voi tarkoittaa esim. työvaltaisen opiskelun 
lisäämistä tai osan ammatillisen koulutuksen 
tutkintojen tiivistämistä alle kolmeen vuoteen.

 ⊲  Luodaan oppisopimuskoulutusta kevyempi 
koulutussopimus, jonka kautta suoritettu 
tutkinto vastaa toisen asteen ammatillista 
tutkintoa

 ⊲ Ammatillisen puolen yleissivistäviä opintoja 
kehitetään nimenomaan kyseisten ammattien 
ja työelämän tarpeisiin.

 ⊲ Rakennetaan ammatilliseen koulutukseen 
yksikanavainen rahoitusmalli opetus- ja kult-
tuuriministeriön alaisuuteen.
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III KORKEA-ASTEEN OPETUS

Aiemmin opitut tiedot ja taidot tulee tunnustaa 
opintojen joustavan ja sujuvan etenemisen ta-
kaamiseksi. Alempi korkeakoulututkinto tulee 
asettaa riittäväksi kelpoisuusvaatimukseksi entis-
tä useampiin julkishallinnon työtehtäviin. 

Korkeakouluissa kiinnitetään huomiota 
opettajien pedagogiseen kelpoisuuteen. Laadu-
kas tutkimustyö ja keskustelu akateemisessa tie-
deyhteisössä on oltava tutkijoiden pääasiallinen 
työtehtävä. Yliopistoon luodaan erikseen työteh-
tävät tutkijoille ja pedagogeille, jotka osaltaan 
ovat opetettavan alansa asiantuntijoita. 

Arvioidaan yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen tarjoaman koulutuksen ydinalueet, jot-
ka suojataan itsenäisinä toimintoina. Lisäksi selvi-
tetään missä yhteyksissä koulutuspolkuja voidaan 
lähentää duaalimallia vaarantamatta. Tuetaan 
joustavia siirtymiä koulutusjärjestelmän sisällä ja 
tunnustetaan täydentävien opintojen tarve am-
mattikorkeakoulupohjalta yliopistokoulutukseen 
siirryttäessä. 

 ⊲ Korkeakoulujen yhteishakujärjestelmää kehi-
tetään siten, että yhdellä kokeella voi pyrkiä 
kaikkiin samansisältöistä koulutusta tarjoaviin 
koulutusohjelmiin eri yliopistoissa.

 ⊲  Luodaan osaksi nuorisotakuuta koulutusseteli, 
jolla ilman opiskelupaikkaa jäävä nuori voi 
suorittaa avoimessa yliopistossa tai avoimes-
sa ammattikorkeakoulussa haluamiansa 
opintoja. 

 ⊲  Yliopistoa ja ammattikorkeakoulua kehitetään 
jatkossakin erillisinä koulutusmuotoina.

 ⊲ Profiloidaan korkeakouluja nykyistä vah-
vemmin, jotta ne kykenevät olemaan omalla 
alallaan maailman huippuja. Tämä voi tarkoit-
taa alojen koulutuksen nykyistä suurempaa 
keskittymistä vain tiettyihin yksiköihin. 

 ⊲ Nopeutetaan valmistumista velvoittamalla 
korkeakoulut tarjoamaan nykyistä laajemmin 
kesäopintoja.

 ⊲ Yliopistoon luodaan erikseen työtehtävät 
tutkijoille ja pedagogeille, jotka osaltaan ovat 
opetettavan alansa asiantuntijoita. 

 ⊲ Korkeakoulutuksen rahoitusta vahvistetaan 
kohdentamalla käytössä olevia resursseja yksi-
tyisen rahan hankkimisen kannustimiin. 

 ⊲ YTHS laajennetaan koskemaan ammattikor-
keakouluopiskelijoita sairausvakuutustyyppi-
sellä mallilla, joka ei vaadi pakkojäsenyyttä. 

 ⊲ Luovutaan perustuslain vastaisesta ylioppilas-
kuntien pakkojäsenyydestä turvaten YTHS:n 
säilyminen mallilla, jossa YTHS rinnastuu 
sairasvakuutukseen eikä ole kytköksissä yliop-
pilaskunnan jäsenyyteen

 ⊲ EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville 
opiskelijoille määrätään lukukausimaksut, 
jotka opiskelija voi myöhemmin vähentää 
verotuksessa jäädessään Suomeen työsken-
telemään koulutusviennin mahdollisuuksien 
lisäämiseksi. 
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IV VAPAA SIVISTYSTYÖ  
JA AIKUISKOULUTUS 

Aikuiskoulutus toimii suomalaisessa koulutusken-
tässä toisen mahdollisuuden tarjoajana, työelä-
män muuttuviin tarpeisiin reagoijana ja vastaa-
jana, yhteiskunnan yhtenäisyydestä huolehtijana 
sekä eri väestöryhmien yhteiskuntaan kiinnittäjä-
nä. Aikuis- ja täydennyskoulutusta tulee kehittää 
vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja työelä-
män tarpeita.

Kaikilla kouluasteilla tulee tunnustaa op-
piminen, joka on tapahtunut opiskelupaikan 
ulkopuolella. Tällä hetkellä julkiset koulutuksen 
kehittämistoimet suuntaavat lähes täysin for-
maalin koulutuksen kehittämiseen. Nonformaali 
oppiminen osana arkipäivää,  kolmatta sektoria ja 
vapaata sivistystyötä on jäänyt alihyödynnettyyn 
asemaan.

 ⊲  Luodaan kansallinen sertifiointijärjestelmä 
formaalin koulutuksen ulkopuolella esimerkiksi 
vapaaehtoistyössä ja varusmiespalveluksessa 
hankitulle osaamiselle.

 ⊲ Vahvistetaan formaalin koulutuksen ulko-
puolella hankitun osaamisen tunnistamista ja 
hyväksilukua osaksi formaalia koulutusta ja 
tutkintoja.

V NUORISO- JA  
LIIKUNTAPOLITIIKKA

Nuorisopolitiikan keskeisimpänä tehtävänä on 
tukea nuorten kasvua yhteiskunnan aktiivisiksi 
jäseniksi. Nuo risolakia uudistetaan siten, että 
nuorisojärjestöjen toimintaedellytykset säilyvät. 
Nuorisolain keskeisenä tavoitteena tulee olla ak-
tiivinen kansalaisuus. Äänioikeusikärajan tulee 
kulkea käsi kädessä täysi-ikäisyyden ja täysivaltai-
suuden kanssa. 

Väestön liikkumattomuus on yksi Suomen 
uhkakuvista. Liikunta- ja urheilupolitiikka tulee 
nähdä entistä kiinteämpänä ja vahvempana osa-
na sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa että sivis-
tyspolitiikkaa. Kouluissa ja työyhteisöissä luon-
nollisen liikunnan lisääntymiseen tulee kiinnittää 
huomiota. 

 ⊲ Nuorisotakuuta kehitettäessä painotetaan 
koulutustakuuta, erityisnuorisotyötä ja 
kolmannen sektorin roolia niin, että takuussa 
huomioidaan kaikki nuorten elämän osa-
alueet – ei vain julkiset palvelut ja virka-aikana 
tapahtuva tukeminen.

 ⊲ Kootaan nuoria koskevia palveluita yhteen, 
jotta yhden luukun periaate toteutuu nykyistä 
paremmin.
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V YHDYSKUNTAPOLIITTINEN 
OHJELMA

hdyskuntapolitiikan päätavoitteina tu-
lee olla energiaomavaraisuus, toimiva 
yhdyskuntarakenne, kestävä luonnonva-
rojen käyttö, resurssitehokkuus sekä toi-

miva liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri. Suomen 
ja Euroopan tulee olla hyviä paikkoja elää sekä 
meille että tuleville sukupolville. 

I MAA- JA METSÄTALOUS- 
POLITIIKKA

Maa- ja metsätalouspolitiikan lähtökohtana tulee 
olla ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kestävyyteen perustuva luonnonvarojen hyödyn-
täminen.

Suomen maatalouspolitiikan lähtökohtana 
on Euroopan unionin yhtenäinen maatalous-
politiikka. Maatalouspolitiikalla tulee varmistaa 

Y
Suomen tulee olla 
hyvä paikka elää 
meille ja tuleville 
sukupolville"

"
jatkossakin puhtaan ja monipuolisen kotimaisen 
ruoan tuotanto. Maatalouden tukeminen pe-
rustuu pitkän aikavälin tuloksellisuuteen ja sen 
tavoitteena on huoltovarmuuden ja luonnon 
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monimuotoisuuden säilyttäminen, ei tehottoman 
tuotannon keinotekoinen ylläpitäminen.

Metsätalouspolitiikalla tulee varmistaa Suo-
men suuren metsävarallisuuden  monipuolinen 
hyödyntäminen. Tulevalla lainsäädännöllä ja ve-
ropäätöksillä tulee varmistaa metsäteollisuuden 
puun- ja kuidunsaanti sekä kestävä, aktiivinen ja 
pitkäjänteinen metsänhoito.

Valtion mailta tulee tarjota lisää alueita met-
sästyskäyttöön ja luontomatkailuun. Lisäksi am-
puma-aselainsäädäntöä on uudistettava purka-
malla viime vuosina säädetyt tiukennukset, jotta 
kilpaurheilu-, reserviläis- ja metsästysharrastajien 
toimintamahdollisuudet pystytään turvaamaan.

 ⊲ Maatalouden tukeminen perustuu yhteiskun-
nallisen kokonaishyötyyn ja sen tavoitteena on 
ympäristön monimuotoisuuden ja huoltovar-
muuden säilyttäminen, ei tehottoman tuotan-
non keinotekoinen ylläpitäminen.

 ⊲ Maataloustuista ja ruoan tuontitulleista luovu-
taan asteittain koko EU:n alueella. Maatalous-
tukien jakoperusteita kehitetään tuotannon 
markkinaehtoisuutta lisääviksi kansallisen 
maataloustuotannon kannattavuutta vaaran-
tamatta.

 ⊲ Maatalouden kilpailukykyä parannetaan teke-
mällä peltorakenneuudistus, jolla kasvatetaan 
keskimääräisten peltolohkojen pinta-alaa sekä 
vahvistamalla  peltolohkojen pinta-alat ohjel-
makauden ajaksi. Metsätilojen pinta-alojen 
kasvattamiseen, kuolinpesien metsäomistuk-
sen yksinkertaistamiseen ja yhteismetsien muo-
dostamiseen kannustetaan nykyistä enemmän 
verohelpotuksin.

 ⊲ Maatalousyrittäjien tuotantorakennuksien 
ympäristöluvat myönnetään toistaiseksi 
voimassa olevina määräaikaisuuksien sijaan. 
Lisäksi mahdollistaan yksinkertaisemmalla 
lupaprosessilla eläinsuojissa syntyvän bioener-
giaraaka-aineen hyödyntämistä maatalouden 
energiatuotannossa.

 ⊲ Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla 
tilalla kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti. Elintar-
vikkeiden oleellisimpien ainesosien alkuperä 
merkitään pakkauksiin. GMO tuotteiden 
tutkimusta jatketaan. 

 ⊲  Edistetään vertikaaliviljelyä.

 ⊲  Euroopan Unionin yhteisissä kalastuskiintiössä 
Itämerelle huomioidaan luonnollisten kalakan-
tojen säilyminen ja ylikalastuksen välttäminen. 
Koskiin rakennettujen voimalaitosten kalatietä 
ja -portaita parannetaan ja niiden määrää 
lisätään luonnollisen vaelluskalakantojen 
turvaamiseksi. 

 ⊲  Kalatuet keskitetään luonnollistenkalakanto-
jen elvyttämiseen ja elinympäristöjen paranta-
miseen, eikä kalaistutuksiin tai kalanviljelyyn

 ⊲  Suurpetokantojen hoitosuunnitelmat päi-
vitetään ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen 
kantojen määriä ylläpidetään aktiivisesti. 
Lisäksi susi- ja karhukantoja hoidetaan riis-
tanhoidollisin perustein. Asutuksen läheisyy-
dessä liikkuvien häirikköeläimien lopetuksen 
lupakäytäntöjä yksinkertaistetaan.

 ⊲  Kannankasvun aiheuttamien petovahinkojen 
takia erityisesti susien pyyntilupia on lisättävä.

 ⊲  Merimetsokannan rajoittamiseksi Suomen 
merikotkakannan elvyttäminen tulee toteuttaa 
aktiivisella suojelulla erityisesti niillä alueilla, 
joilla merimetsoista on erityistä haittaa.

 ⊲  Ampuma-aselainsäädäntöä uudistetaan pur-
kamalla viime vuosina säädetyt tiukennukset, 
jotta kilpaurheilu-, reserviläis- ja metsästyshar-
rastajien toimintamahdollisuudet pystytään 
turvaamaan

 ⊲ Ihmisravinnoksi kelpaavien hyönteisten myy-
minen ravinnoksi sallitaan
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II YMPÄRISTÖ- JA  
ENERGIAPOLITIIKKA

Ympäristö- ja energiapolitiikan tulee olla johdon-
mukaista Suomessa ja Euroopan Unionissa. Puh-
das ilmasto on lähtökohtana kaikkeen ympäristö- 
ja energiapolitiikkaan. Ilmastosopimuksesta on 
saatava globaalisti sitova johon itsestään selvästi 
osallistuvat suurimmat hiilidioksidinpäästäjäval-
tiot. Energiapolitiikalla tulee varmistaa riittävä ja 
monipuolinen energiaomavaraisuus. Lisäksi tu-
levaisuudessa tulee painottaa entistä enemmän 
energia- ja resurssitehokkuutta sekä kiertotalout-
ta. Ympäristö ja energiapolitiikassa tulisi jatkossa 
entistä enemmän rohkaista kannustimilla kehit-
tämään ja tutkimaan ympäristöystävällisempiä ja 
puhtaita tuotantotapoja teollisuudessa ja energi-
antuotannossa.

 ⊲  Ydinvoimalan rakentamislupa myönnetään 
kaikille säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvi-
on täyttäville hakijoille. 

 ⊲  Kaikkia energia- ja ympäristöratkaisut tulisi 
tehdä yhteiskunnallinen kokonaishyöty huo-
mioon ottaen. 

 ⊲  Tuulisähkön tuotannon hinnanmuodostusta 
kehitetään markkinaehtoisempaan suuntaan 
luopumalla tuulienergian subventoinnista 
kokonaan.

 ⊲  Markkinaehtoisen aurinkoenergian  
esteitä on purettava

 ⊲  Aurinkoenergian keräämistä avaruudesta 
tutkitaan ja kehitetään EU-tasolla

 ⊲  Energian pientuotantoon tulee kannustaa. 
Sähköverovelvollisuuden teho- ja tuotantorajat 
eivät saa aiheuttaa negatiivisia kannustinlouk-
koja tuotannon rajoittamiseen. 

 ⊲  Itämeren suojelua jatketaan rantavaltioiden ja 
Euroopan unionin kanssa. Itämeren puhtautta 
ja herkkää tukevia ympäristöinnovaatioita 
tuetaan.

 ⊲  Jo olemassa olevat vesivoimalat velvoitetaan 
huomioimaan entistä vahvemmin vaikutuksia 
vesistöjen ja koskien ympäristöhaittoihin, 
virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja vaelluskala-
kantoihin. Suojeltuihin koskiin ei tule rakentaa 
voimaloita tulevaisuudessa  

 ⊲  Luonnonsuojelujärjestöjen  
valitusoikeutta rajoitetaan.
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III MAANKÄYTTÖ- JA  
RAKENNUSPOLITIIKKA

Maankäyttö- ja rakennuspolitiikalla tulee mahdol-
listaa monimuotoinen ja eheä yhdyskuntaraken-
ne, sujuva kaavoittaminen sekä riittävä asunto-
tarjonta. Kaavoituksen ja asunnontuotannon on 
vastattava aiempaa paremmin asuntomarkkinoi-
den tilanteisiin ja turvata kohtuuhintainen asu-
minen etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa 
kasvukeskuksissa.

Rakennusala eli rakentaminen ja rakennus-
teollisuus työllistävät noin 250 000 suomalaista 
ja rakennettu omaisuus muodostaa jopa yli 70 
% Suomen kansallisvarallisuudesta. Suhdanne-
herkkänä alana rakennusteollisuuden työllisyys 
ja investoinnit uhkaavat vähentyä taantuman 
pitkittyessä. Alan liiallisen sääntelyn purkamisella, 
kaavoituksen nopeuttamisella ja lupaprosessien 
sujuvoittamisella on lisättävä alan taloudellista 
toimeliaisuutta.

Pääkaupunkiseudun halvaantuneet asun-
tomarkkinat asettavat merkittävän pullonkaulan 
työvoiman valtakunnalliselle liikkuvuudelle. Yk-
siö- ja kaksiotuotannon lisäämiseksi on lisättävä 
pääkaupunkiseudun tonttitarjontaa ja väljennet-
tävä rakennusten korkeuteen ja esteettömyyteen 
liittyviä kaavamääräyksiä.

 ⊲ Lisätään pääkaupunkiseudun ja muiden 
kasvukeskusten tonttitarjontaa ja luovutaan 
kerrostaloasuntojen huoneistojen pinta-alaa 
koskevasta sääntelystä. Rakennusten korkeutta 
ja kerrosmäärää koskevia vaatimuksia lieven-
netään.

 ⊲ Lievennetään asuntorakentamisen esteettö-
myysvaatimuksia siten, että vain eritysryhmiä 
koskevat vaatimukset rajoitetaan koskemaan 
vain osaa uudisrakentamisesta.

 ⊲ Suitsitaan kaavavalituksia asettamalla vali-
tusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa 
aiheellinen. Valitukset ja lupa-asiat käsitellään 
kiireellisesti rakentamisen nopeuttamiseksi.

 ⊲  Luovutaan rakennusten pakollisista  
energiatodistuksista.

 ⊲ Annetaan kunnille mahdollisuus myöntää 
poikkeuslupa väestönsuojan rakentamisvelvol-
lisuudesta.

 ⊲ Asuntorahoittamiseen suunniteltua laina-
kattoa ei oteta käyttöön. Asuntokaupan 
yhteydessä maksettavasta varainsiirtoverosta 
ja omistusasuntolainojen korkovähennysoikeu-
desta luovutaan.

 ⊲ Julkisen sektorin rakennushankkeissa suosi-
taan kestäviä ratkaisuja ja energiatehokkuutta.
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V VIESTINTÄPOLITIIKKA

Viestintäpolitiikassa tärkeänä osa-alueena on 
Suomen kehitys tietoyhteiskuntana. Suomi on 
monilla mittareilla mitattuna jäänyt jälkeen maa-
ilman digitaalisessa uudistumisessa 2000-luvulla. 
Erityisesti julkisen sektorin kehitys tavoitteet ovat 
olleet hajanaisia, keinot puutteellisia ja tietojär-
jestelmien yhteensopivuus ongelmallista. 

Suurin osa tietojärjestelmähankkeista on 
ylittänyt ajallisesti ja rahallisesti budjettinsa, eivät-
kä ne ole saavuttaneet niille asetettuja tavoitteita. 
Viestintäpolitiikan suurten eteenpäin katsovien 
linjojen lisäksi kokoomusnuorille ensisijaisen tär-
keät arvot, kuten sananvapaus ja yksityisyys, ovat 
verkkoaikakaudella joutuneet uhatuiksi. Haastee-
na on erityisesti rikollisen toiminnan ja materiaa-
lin kitkeminen verkosta ilman, että kansalaisten 
perusoikeudet vaarantuvat.

 ⊲ Yleisradion toimintaa on mietittävä kriittisesti, 
toiminnan ydinalueet täytyy määritellä ja 
toimintamenoja on leikattava.

 ⊲ Mediatalojen verkkopalvelujen arvonlisäve-
roprosentti muutetaan samalle tasolle kuin 
printtimediassa. 

 ⊲ Valtion ja kuntien it-ohjelmistojen hankin-
nassa tulee painottaa helppokäyttöisyyttä, 
yhteensopivuutta eri viranomaisohjelmien 
välillä ja ohjelmistokäyttäjien työn tehokkuu-
den lisäystä. 

 ⊲  Valtion ja kuntien palveluiden monikanavai-
suutta etenkin sähköisissä kanavissa lisätään. 

 ⊲  Digitalisaatioon varaudutaan sallimalla uudet 
innovaatiot ja sovellukset mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa

 ⊲  Sähköisen identiteetin hallintaan  
säädetään lait

IV LIIKENNEPOLITIIKKA

Liikennepolitiikan trendiksi on Suomessa viime 
vuosina noussut yksityisautoilun vaikeuttaminen 
erinäisin rajoituksin ja ohjaavalla verotuksella. 
Pitkien välimatkojen maana harvaan asuttu Suo-
mi on riippuvainen hyvistä kulkumahdollisuuk-
sista, myös yksityisautoilusta. Yksityisautoilun 
rinnalla on pyrittävä mahdollistamaan helposti 
saavutettava julkinen liikenne, joka on turvattava 
avaamalla niin linja-auto- kuin raideliikennekin 
vapaalle kilpailulle. 

Suomen autokanta on vanhaa, eivätkä ve-
ronkorotukset edistä sen uudistumista. Auto-
verotuksella tulee kannustaa yksityisautoilijoita 
vaihtamaan autonsa uudempiin, turvallisempiin 
ja vähäpäästöisempiin malleihin. Autoilun vero-
tuksessa tulee siirtää painopistettä autoverosta 
polttoaineverotukseen. Kokonaisuudessaan au-
toilun verotusta ei tule nostaa nykytasosta.

 ⊲ Luotsitoiminta sekä taksi-, rautatie- ja  
linja-autoliikenne vapautetaan kilpailulle.

 ⊲ Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja sen 
kasvatettua pakollista opetusmäärää leika-
taan. Liikenneturvallisuus taataan säätämällä 
ajokortin suorittamiseen liittyvien kokeiden 
vaikeus riittävälle tasolle.

 ⊲ Suomen tulee valmistautua lainsäädännölli-
sesti ilman kuljettajaa kulkeviin ajoneuvoihin, 
sekä ennen tätä mahdollistaa niiden testaus 
liikenteessä.

 ⊲ Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua 
satelliittipaikannusjärjestelmää ja ruuhkamak-
suja ei oteta käyttöön.

 ⊲ Autoilun verotuksen painopistettä siirretään 
omistamisen verotuksesta kulutuksen verotuk-
seen. Verotuksessa suositaan uusia, vähäpääs-
töisempiä automalleja.
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