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OIKEUSVALTIOPERIAATTEESEEN, edustuk-
selliseen demokratiaan, vapaaseen mark-
kinatalouteen ja muihin länsimaisiin arvoihin 
nojaava yhteiskuntamalli on historiallisten esi-
merkkien valossa osoittautunut eniten hyvin-
vointia tuottavaksi yhteiskuntajärjestelmäksi. 

Kokoomusnuoret pitää markkinataloutta 
eettisesti ja taloudellisesti kestävimpänä ta-
lousjärjestelmänä, jossa ihmisillä, tavaroilla ja 
pääomilla on mahdollisuus liikkua yli rajojen. 
Talouspolitiikan tavoitteena tulee olla julkinen 
talouden tasapainottaminen, yrittämiseen ja 
työntekoon kannustava verojärjestelmä, te-

TALOUSPOLIITTINEN 
OHJELMA

hokas ja hyvin johdettu julkinen hallinto sekä 
työllisyysasteen nostaminen.

TALOUDEN PÄÄSÄÄNTÖNÄ voidaan pitää, 
että avoimissa kansantalouksissa joustavat 
nousu- ja laskusuhdanteissa aina yksi tai 
useat seuraavista: valuutan ulkoinen arvo, 
palkat ja työehdot tai työttömyys. Eurojärjes-
telmän vuoksi Suomen ei ole mahdollista har-
joittaa suhdanteita tasaavaa rahapolitiikkaa. 
Myöskään valuuttamme ulkoinen arvo ei so-
peudu kansantaloutemme tai kauppataseen 
mukana, sillä Suomen suhteellinen koko eu-
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roalueessa on hyvin pieni ja talouden shokit 
eivät osu meihin samassa suhteessa kuin 
muuhun euroalueeseen. Palkat ja työehdot 
eivät sopeudu alaspäin johtuen Suomen ää-
rimmäisen kankeasta keskitetystä työmarkki-
najärjestelmästä ja yleissitovista työehtosopi-
muksista.

Edellä mainituista syistä kansantaloutem-
me sopeutumispaineet ovat kanavoituneet 
inhimillisesti kaikkein kurjimmalla tavalla 
– eli työttömyytenä. Maamme käy läpi en-
nennäkemätöntä työttömyysdevalvaatiota. 
Työttömyyssopeutuksen  vuoksi laajat kan-
sankerrokset maksavat järjestelmän jousta-
mattomuudesta korkeaa inhimillistä hintaa 
mm. lisääntyneen näköalattomuuden ja syr-
jäytymisen myötä. Kokonaisveroasteemme 
on maailman korkeimpia ja liian usein työ-
paikkoja jää syntymättä korkean verokiilam-

me vuoksi. Valtion keräämistä veroista yli 
puolet jaetaan takaisin kotitalouksille ja yri-
tyksille tulonsiirtoina ja tukiaisina.

JULKINEN TALOUS velkaantuu yhä kiihtyväl-
lä tahdilla; uuden budjetin 2016 velkaosuus 
on yhä yli 5 miljardia euroa. Huoltosuhteen 
heikentyessä ja työllisyysasteen ollessa ma-
tala, hyvinvointivaltion rahoituspohja rapau-
tuu kestämätöntä vauhtia. Näistä syntyvän 
elatussuhteen heikkeneminen on keskeinen 
ongelma, joka  määrittää valtiontalouden 
kestävyyden kokonaisuudessaan. Velkaan-
tumisen katkaisemiseksi ei ole tehty riittävän 
määrätietoista työtä: eri eturyhmät valittelevat 
jatkuvasti leikkauksien kohdistumista näiden 
maksettavaksi. Eturyhmiä ja ammattiliittoja on 
kumarreltu Suomessa liikaa, jolloin uudistuk-
set ovat viivästyneet tai jätetty tekemättä. 
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JULKINEN TALOUS

MAAILMANTALOUDEN HITAASTA elpymises-
tä huolimatta Suomen kasvu on polkenut pai-
koillaan. Talouden elpyminen muualla maail-
massa osoittaa sen, ettei Suomen olematon 
talouskasvu johdu vain huonosta suhdan-
teesta. Sen sijaan taloudellista kasvua hidas-
tavat useat vaikeat rakenteellisesti raskaat 
ongelmat.

Taloudellisen toimeliaisuuden taakkana 
on liian suuri ja tehoton julkinen sektori ja 
sen seurauksena piinaavan korkea verotus. 
Kuntien lakisääteisten velvoitteiden kasvu on 
luonut niin ikään veronkorotuspaineita kun-
tiin. Laajamittaisten menoleikkausten tulee 
kohdistua kaikille hallinnonaloille sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden sekä oikeusjärjestel-
män ylläpitämistä lukuun ottamatta.

Suomen nostaminen takaisin jaloilleen 
vaatii kapitalistiseen markkinatalouteen pe-
rustuvaa, työn tekemiseen ja teettämiseen 
kannustavaa talouspolitiikkaa, joka mahdol-
listaa yksilöiden ja yritysten kilpailun ja pär-
jäämisen globaalissa taloudessa. Menesty-
minen vaatii myös tiukkaa konservatiivista 
taloudenpitoa.

Julkisen talouden alijäämää on paikattava 
rakenteellisilla uudistuksilla ja menoleikka-
uksilla. Huoltosuhteen heikentymisestä ja al-
haisesta työllisyysasteesta johtuvan alhaisen 
elatussuhteen korjaaminen on otettava kes-
keiseksi julkisen talouden tavoitteeksi. 

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Suorien tulonsiirtojen indeksikorotuksista 
luovutaan ainakin vuoteen 2020 saakka. 
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 » Ei-strategiset, julkisessa omistuksessa 
olevat yritykset yksityistetään. 

 » Virastojen määrää pienennetään yhdis-
tämällä virastoja vastuuministeriöiden 
sisällä. 

VEROPOLITIIKKA

OIKEUDENMUKAINEN verojärjestelmä on 
yksinkertainen ja läpinäkyvä. Veropohjan tu-
lee olla mahdollisimman laaja ja kokonaisve-
roasteen 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 kilpailukykyisyys sekä kokonaisveroasteen 
keventäminen. Verotuksen painopistettä tu-
lee siirtää työn ja yrittämisen verotuksesta 
kulutuksen, ympäristöhaittojen ja maan arvon 
verotukseen. Verojärjestelmää eheytetään 
yksinkertaistamalla verojärjestelmää ja luo-
pumalla useimmista verotuista.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Verojärjestelmää kehitetään työhön ja 
yrittämiseen kannustavaksi. 

 » Verotuksen painopistettä siirretään työn 
verotuksesta maan verotukseen ja kulu-
tus- ja haittaverotukseen. 

 » Yritystuet lakkautetaan ja  vapautuvalla 
resurssilla painetaan yhteisövero mahdol-
lisimman lähelle nollaa. 

 » Yhteisöjen tuloverotuksessa siirrytään 
keskipitkällä aikavälillä verottamaan ai-
noastaan yrityksistä nostettavaa voittoa. 

 » Ansiotuloveroprosentti puolitetaan kaikis-
sa tuloluokissa.

 » Pääomatuloverotuksen progressiosta 
luovutaan ja ansiotuloverotuksen progres-
siota lievennetään asettamalla ansiotulon 
marginaaliverotuksen katoksi puolet ny-
kyisestä korkeimmasta marginaaliverosta.

 » Listattujen ja listaamattomien yritysten 
osinkoverotus yhdenmukaistetaan.

 » Arvonlisäverotuksessa siirrytään kohti 
yhtenäistä verokantaa. 

 » Kiinteistöverotusta uudistetaan siirtymällä 
maan todellisen arvon verottamiseen, 
joka koskee myös maatalous- ja met-
sämaata. Rakennusten verotuksesta 
luovutaan. 

 » Verotusta yksinkertaistetaan karsimalla 
erilaisia verovähennysoikeuksia. 

 » Esimerkiksi tuloverotuksen verovähennys-
oikeudet poistetaan. 

 » Asuntolainojen korkovähennysoikeus 
sekä kiinteistöjen ja osakehuoneistojen 
varainsiirtovero poistetaan asteittain vuo-
teen 2020 mennessä. 

 » Yle-verosta luovutaan.  
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ELINKEINOPOLITIIKKA
ELINKEINOPOLITIIKAN keskeisenä tavoittee-
na on huolehtia Suomen kilpailukyvystä glo-
baaleilla markkinoilla. Suomen tulee olla kan-
sainvälisesti houkutteleva maa tehdä töitä, 
investoida ja harjoittaa yritystoimintaa. Tällä 
hetkellä elinkeinoelämän ja yritysten raskas 
sääntely ja tiukat lupakäytännöt estävät tai 
hankaloittavat taloudellista toimeliaisuutta, 
uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa ja 
digitalisaation täysimittaista hyödyntämistä. 

YRITYSTUKIA ja tehotonta tukipolitiikkaa on 
leikattava radikaalisti, sillä tehottomat tuet 
ehkäisevät talouden uudistumista ja luovaa 
tuhoa. Uudet palveluinnovaatiot ovat nosta-
neet toimialojen tuottavuutta ja laskeneet asi-
akkaiden hintoja. Tämä kehitys johtaa pitkällä 
aikavälillä hyvinvoinnin lisääntymiseen. Lain-
säädännön on sallittava uudet yritystoiminnan 

rahoitusmallit, kuten esimerkiksi joukkorahoi-
tuskampanjat. 

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Yritystukia karsitaan ja yrityksiin kohdis-
tuvia veroja ja veroluonteisia maksuja 
kevennetään.  

 » Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäis-
tään vähentämällä sääntelyä. Ravintoloi-
den aukioloaikoja koskevat rajoitukset 
poistetaan. 

 » Apteekkien kilpailua lisätään apteekkien 
määrän ja minimihinnan sääntelystä 
luopumalla. Apteekkilupa myönnetään 
kaikille pätevyysehdot täyttäville.

 » Taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenne va-
pautetaan kilpailulle.  

TYÖMARKKINAPOLITIIKKA
TYÖMARKKINAPOLITIIKAN tärkeimpänä ta-
voitteena on lisätä työn tarjontaa ja joustavoit-
taa työmarkkinoita. Tavoitteena tulee olla py-
syvä yksikkötyökustannusten madaltaminen 
muun muassa työnantajamaksuja laskemalla. 
Työehtosopimusten yleissitovuudesta luovu-
taan työmarkkinoiden joustavuuden  lisäämi-
seksi ja sopimusvapauden takaamiseksi.

Työrauhan turvaamiseksi tulee kitkeä lait-
tomien lakkojen järjestämistä. Niistä lange-
tettavien sakkojen rinnalle säädetään sank-
tioiksi myös vahingonkorvausvelvollisuus 

yrityksille aiheutetun tappion perusteella. 
Laittomien lakkojen korvausvelvollisuus tulee 
laajentaa yksilötasolle.

MATALAPALKKA- ja osa-aikatyön kannusta-
vuutta on kehitettävä sovittamalla vero- ja so-
siaaliturvajärjestelmä nykyistä paremmin yh-
teen. Ansiosidonnainen työttömyysturva tulee 
uudistaa siten, että sen kestoa lyhennetään ja 
kytkös liittojen työttömyyskassoihin katkais-
taan. Näin lisätään merkittävästi työn tarjontaa. 
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Kokoomusnuoret vaatii, että:

 » Työehtosopimusten yleissitovuudesta 
luovutaan työmarkkinoiden joustavuuden 
lisäämiseksi. 

 » Ensimmäinen sairaslomapäivä muutetaan 
palkattomaksi. Työnantaja ja työntekijä 
voivat yhteisellä päätöksellä joustaa työ-
aikalain säädöksistä.

 » Palkkaamisen sivukuluja pienennetään ja 
työeläkemaksuja alennetaan. 

 » Kannustetaan työperäiseen maahanmuut-
toon. 

 » Robotisaatioon varaudutaan ja robotisoi-
tuvien alojen työntekijät uudelleenkoulu-
tetaan alojen suojelun  sijaan. 

 » Laittomien lakkojen järjestämisestä  lan-
getettavien sakkojen rinnalle säädetään 
sanktioiksi myös vahingonkorvausvel-
vollisuus yrityksille aiheutetun tappion 
perusteella. 

 » Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen 
verovähennysoikeus poistetaan.
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LAADUKAS KOULUTUS ja sivistys ovat Suomen 
menestyksen perusta. Koulujen arki heijastaa 
tulevaisuuden suomalaista yhteiskuntaa. Suo-
men menestyksen perusta on laadukas ja 
tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, jota  myös 
kansainvälisesti arvostetaan. Koulutusjärjestel-
män ja koulutuksen sisältöjen kehittämisen on 
oltava kunnianhimoisesti yhteiskunnan muutos 
ja megatrendit huomioivaa. Esimerkiksi digita-
lisaation on läpileikattava koko koulutusjärjes-

SIVISTYSPOLIITTINEN 
OHJELMA

telmää ja kaikkea oppimista.
Kokoomusnuorten tavoitteena on yksilöl-

linen ja laadukas elinikäinen oppimispolku. 
Yksilöitä tulee kannustaa tietojen ja taitojen 
kartuttamiseen sekä koulutuksen että omaeh-
toisen sivistystyön kautta. Sivistys on myös luo-
vuttamaton osa yksilöiden mahdollisuuksien 
tasa-arvoa, joka mahdollistaa menestyksen 
lähtökohdista riippumatta. 
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VARHAISKASVATUS  JA 
PERUSOPETUS
VARHAISKASVATUS JA  PERUSOPETUS takaa-
vat yksilön kokonaisvaltaisen kehittymisen, 
joten opetuksen määrä ja laatu eivät saa olla 
asuinpaikasta riippuvaisia. Varhaiskasvatus luo 
pohjan jokaisen lapsen kasvatus- ja oppimis-
polulle. Koulussa pitää pystyä oppimaan muun 
muassa sosiaalisia taitoja, monilukutaitoa, me-
diakriittisyyttä, sekä tiedon hankinnan ja käyttä-
misen taitoja. Itseilmaisun, motivaation, itsetun-
non ja oppimaan oppimisen kehittymisen tulee 
olla oppimisen keskiössä.

Opettajilla tulee jatkossakin olla oikeus val-
mistella ja toteuttaa opetusta itsenäisesti, op-
pilasryhmän tarpeiden mukaan. Samalla opet-
tajilla tulee olla valmiudet myös uudenlaisten 
oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Moni-
puolinen oppiminen ja uudenlaiset tavat toteut-
taa opetusta tukevat jokaisen yksilöllistä oppi-
mista ja vastaavat myös työelämän muutoksiin.

Kokoomusnuoret vaatii, että: 

 » Varhaiskasvatuksen kehittäminen otetaan 
vahvemmin osaksi koko koulutuspolun kehit-
tämistä. 

 » Pedagoginen koulutus määritellään kelpoi-
suusvaatimukseksi lastentarhanopettajan 
toimeen. 

 » Uusin oppimismenetelmin ja teknologioin 
tulee varmistaa jokaisen oppilaan yksilöllistä 
tasoa vastaava opetus. Yksilöllistämisellä kye-
tään tukemaan samaan aikaan niin heikom-
min pärjääviä kuin huippulahjakkuuksiakin. 

 » Kieltenopetuksessa siirrytään järjestelmään, 
jossa jokainen opiskelee kotimaisen kielen 
lisäksi kahta vapaavalintaista kieltä ja vierai-
den kielten opiskelun aloittamista aikaistetaan 
huomattavasti. 

 » Oppilaiden vapaa kouluvalinta turvataan. 

 » Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta  nos-
tetaan. 
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TOISEN ASTEEN KOULUTUS
LUKIOTA JA AMMATILLISTA koulutusta kehite-
tään edelleen omina erillisinä koulutusmuo-
toinaan. Lukion ensisijaisena tavoitteena on 
kouluttaa yleissivistyneitä opiskelijoita kor-
keakouluopintoja varten. Ammatillisen kou-
lutuksen tavoitteena taas on   kouluttaa am-
matillisesti sivistyneitä osaajia. Molempien 
koulutusmuotojen oppisisältöjä kehitetään 
nämä perustavoitteet huomioiden.

Toisen asteen koulutuksessa yksilöllistä 
oppimista vahvistetaan. Lukiokoulutuksessa 
se tehdään valinnaisuutta lisäämällä ja yksilöl-
listä tukea vahvistamalla. Ammatillisessa koulu-
tuksessa kehitetään osaamisen tunnustamista 
ja tunnistamista sekä erilaisia oppimisen muo-
toja työelämälähtöisesti. Ammatillinen koulutus 
on vahvasti osaamisperusteista. 

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Yksityisten ja kolmannen sektorin tahojen 

merkitystä ja määrää lukiokoulutuksen 
tuottajina vahvistetaan.  

 » Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset 
yhtiöitetään tuotannon tehostamiseksi. 

 » Toisen asteen koulutusta ei anneta maa-
kuntien järjestettäväksi. 

 » Opinto-ohjausta vahvistetaan toisen asteen 
kouluvalintaa  tehtäessä. Jokaiselle nuo-
relle taataan mahdollisuus toisen asteen 
opiskelupaikkaan. 

 » Toisen asteen koulutuksessa panostetaan 
demokratiakasvatukseen ja opiskelijakun-
tien toimintaedellytysten parantamiseen. 

 » Lukioverkkoa karsitaan niin, että lukioiden 
koko kasvaa valtaosassa maata.  

 » Erityislukioiden asema turvataan ja erityis-
lukioiden roolia oman sektorinsa kehittäjinä 
vahvistetaan. 

 » Tuntijakokokeilun mukainen tuntijako vaki-
naistetaan. 

 » Ylioppilastutkintojen kielikokeissa otetaan 
käyttöön eurooppalainen viitekehys. Yliop-
pilastutkinnon yhteydessä opiskelijoiden 
on saatava kansainvälisesti tunnustettu 
todistus kieliosaamisestaan. 

 » Sisällytetään International Baccalaureate 
-tutkinnossa mukana olevan CAS-ohjelman 
kaltainen yhteiskuntakasvatuksen kokonai-
suus osaksi lukiokoulutusta 

 » Parannetaan ammatillisen koulutuksen 
läpäisyä esimerkiksi tiivistämällä osa tutkin-
noista alle kolmeen vuoteen. Ammattitutkin-
tojen jatko-opinopintokelpoisuus kuitenkin 
turvataan.  

 » Ammatillisen koulutuksen yleissivistäviä 
opintoja kehitetään nimenomaan kyseisten 
ammattien ja työelämän tarpeisiin. 

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

 » Oppisopimuskoulutuksen palkka mahdollis-
tetaan muutettavaksi asteittain nousevaksi 
oppisopimuspaikkojen määrän lisäämisek-
si. Oppisopimusopiskelijan mahdollisuutta 
saada opintososiaalisia etuja vahvistetaan. 
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KORKEA-ASTEEN  
KOULUTUS

SUOMALAINEN KORKEAKOULUKENTTÄ on ny-
kyisellään varsin pirstaloitunut. Nykyinen malli 
hukkaa resursseja korkeakoulujen päällekkäisil-
lä toiminnoilla ja koulutusalojen hajanaisuudella. 
Tavoitteena tulee olla suurempien korkeakoulu-
kokonaisuuksien muodostaminen sekä korkea-
koulujen profiloituminen. 

YLIOPISTOJA JA AMMATTIKORKEAKOULUJA ke-
hitetään jatkossakin omina koulutusmuotoinaan 
– kuitenkin lisäämällä korkeakoulujen välistä 
yhteistyötä ja liikkuvuutta sekä mahdollistamal-
la korkeakoulujen hallinnollinen yhdistäminen. 
Korkeakoulujen kesken tulee voida kehittää 
joustavia koulutuspolkuja, jotka sisältävät sekä 
akateemista että ammatillisesti sivistävää kor-
keakoulutusta. Mahdollisten uusien korkea-

koulukokonaisuuksien sisällä akateeminen 
yliopistokoulutus ja -tutkimus ja ammatillinen 
korkeakoulutus tulee organisoida niin, etteivät 
korkeakouluille asetetut tehtävät ja tavoitteet 
vesity ja vaarannu.

KORKEAKOULUTUKSEN maksuton saatavuus tu-
lee turvata kaikille sosioekonomisesta taustasta 
riippumatta. Korkea-asteen opintojen aikainen 
toimeentulo turvataan sosiaaliturvamallilla, joka 
turvaa vähimmäistoimeentulon ja mahdollistaa 
työnteon, mutta ei kasvata tuloeroja elinkaaren 
yli tarkasteltuna.

Kokoomusnuoret vaatii, että: 
 » Korkeakoulujen profiloitumista tuetaan, 

jotta ne kykenevät olemaan omilla aloillaan 
maailman kärkeä. Tämä voi tarkoittaa koulu-
tusalojen nykyistä suurempaa keskittämistä 
suurempiin yksiköihin. 
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 » Mahdollistetaan korkeakoulujen välinen 
yhteistyö ja hallinnollinen yhdistäminen kor-
keakoulutuksen ja akateemisen tutkimuksen 
tehtäviä ja tavoitteita vaarantamatta. 

 » Tuetaan joustavia siirtymiä koulutusjärjes-
telmän sisällä ja tunnustetaan mahdollisten 
täydentävien opintojen tarve koulutusmuo-
dosta toiseen liikuttaessa. Aiemmin opitut 
tiedot tunnustetaan opintojen joustavan ja 
sujuvan etenemisen takaamiseksi. 

 » Nopeutetaan valmistumista suorittamalla 
yhteishaku kaksi kertaa vuodessa sekä 
velvoittamalla korkeakoulut tarjoamaan 
nykyistä laajemmin kesäopintoja.  

 » Korkeakoulujen yhteishakujärjestelmää kehi-
tetään siten, että yhdellä kokeella voi pyrkiä 
kaikkiin samansisältöistä koulutusta tarjo-
aviin koulutusohjelmiin eri korkeakouluissa. 

 » Valintakokeissa on painotettava  hakijan 
soveltuvuutta pelkän valintakoemateriaalin 
ulkoamuistamisen sijaan. Samalla valintako-
keiden sähköistä suorittamista lisätään. 

 » Alempi korkeakoulututkinto tulee asettaa 
riittäväksi kelpoisuusvaatimukseksi entistä 
useampiin julkishallinnon työtehtäviin. 

 » Luodaan osaksi nuorisotakuuta koulutusse-
teli, jolla ilman opiskelupaikkaa jäävä nuori 
voi suorittaa avoimessa yliopistossa tai am-
mattikorkeakoulussa haluamiansa opintoja. 

 » Luodaan verkkopalvelu, jonka kautta voi 
suorittaa mahdollisimman paljon Suomen 
korkeakoulujen verkkokursseista. Korkea-
koulujen on aloitettava yhteisen e-kirjaston 
rakentaminen 

 » Suomeen työskentelemään jäävien EU- ja 
ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoi-
den tulee voida vähentää lukukausimaksut 
verotuksessa opiskelun jälkeen. 

 » Perustuslain  vastaisesta ylioppilaskuntien  
pakkojäsenyydestä luovutaan.  

 » Yksilön vastuuta omasta uudelleenkoulut-
tautumisesta lisätään poistamalla aikuiskou-
lutustuki.  
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KULTTUURI-, LIIKUNTA- 
JA NUORISOPOLITIIKKA
KULTTUURIPOLITIIKAN tavoitteena tulee  olla 
erityisesti suomalaisen taiteen edistäminen 
ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Valtakunnalli-
sen  kulttuuripolitiikan tulee keskittää resurs-
seja koko kansankunnan kannalta keskeisten 
hankkeiden tukemiseen ja edistämiseen. Toi-
saalta kulttuuripolitiikassa on pyrittävä ihmisten 
omaehtoisen toiminnan rajoitteiden purkami-
seen. 

Keskeisin rooli kulttuuripolitiikan  toteutta-
jana ja kulttuuripalveluiden järjestäjänä tulee 
jättää kunnille, joiden tehtäväkentässä va-
paa-ajan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut 
nousevat aiempaa  keskeisempään rooliin. 
Kunnallisten kulttuuripalveluiden keskeinen ta-
voite tulee olla muiden sivistyspalveluiden ta-
voin mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen.

LIIKUNTAPOLITIIKAN tulee edistää suomalais-
ten liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta, väestön 
hyvinvointia ja terveyttä sekä lasten ja nuor-
ten kasvua. Valtakunnallisesti liikuntapolitiikan 

tulee mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilun 
rahoitus ja siihen liittyvä kansalaistoiminta. Ur-
heilun rahoituksen tulee perustua tulokselli-
suuteen ja rahankäytön tehokkuuteen.

Kuntatasolla liikuntapolitiikan tulee keskit-
tyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
kustannustehokkaiden, maksuttomien ja edul-
listen liikuntapalvelujen avulla. Liikuntapalvelut 
tulee nähdä ennen kaikkea kustannustehok-
kaana tapana ennaltaehkäistä hyvinvointipal-
velujen kustannusten kasvua.

NUORISOPOLITIIKAN keskeisimpänä tehtä-
vänä on tukea nuorten kasvua yhteiskunnan 
aktiivisiksi jäseniksi. Merkittävä rooli lasten ja 
nuorten demokratia- ja yhteiskuntakasvatuk-
sessa on kunnilla ja tulevilla maakunnilla. Nii-
den on kuultava päätöksenteossaan nuoria 
lakisääteisillä nuorten vaikuttajaryhmillä.

Nonformaali oppiminen osana arkipäivää, 
kolmatta sektoria ja vapaata sivistystyötä on 
jäänyt alihyödynnettyyn asemaan. Kokoo-
musnuoret esittää kansallisen sertifiointijär-
jestelmän luomista formaalin koulutuksen ul-
kopuolella esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja 
varusmiespalveluksessa hankitulle osaamisel-



17

le. Formaalin koulutuksen ulkopuolella hanki-
tun osaamisen tunnistaminen ja hyväksiluku 
on saatava osaksi formaalia koulutusta ja tut-
kintoja.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Kuntiin kohdistuvaa sääntelyä puretaan 

kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalve-
lujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyen. 
Kunnille annetaan vapautta ja vastuuta 
palvelujen laajuuden ja tuottamistavan 
määrittelyssä. 

 » Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tuottamisessa 
mahdollistetaan  palvelusetelin käyttö ja 
palvelutuotannon ulkoistaminen. Kunnal-
liset palvelut rajataan selkeästi niin, että 
yksityiset palvelujen tuottajat eivät joudu 
kilpailemaan vahvasti tuettujen julkisten 
palvelujen kanssa. 

 » Kirjastojen automatisointia edistetään kevy-
emmän ja joustavamman palvelurakenteen 
saavuttamiseksi. 

 » Kunnallisten liikuntapalvelut keskittyvät 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

ennaltaehkäisten näin sosiaali- ja terveys-
palvelujen tarvetta. 

 » Äänioikeusikärajan tulee kulkea käsi kä-
dessä täysi-ikäisyyden ja täysivaltaisuuden 
kanssa. Alaikäisten vaikuttamismahdolli-
suuksia tuetaan lakisääteisillä kuntien ja 
maakuntien nuorten vaikuttajaryhmillä.

 » Nuoria koskevia palveluita kootaan yhteen, 
jotta yhden luukun periaate toteutuu ny-
kyistä paremmin. 

 » Nuorisotakuuta kehitettäessä painotetaan 
koulutustakuuta, erityisnuorisotyötä ja kol-
mannen sektorin roolia niin, että takuussa 
huomioidaan kaikki nuorten elämän osa-
alueet – ei vain julkiset palvelut ja virka-ai-
kana tapahtuva tukeminen. 

 » Koulujen tilamaksuja tulee laskea, jotta 
voidaan taata kohtuuhintainen harrastetoi-
minta kaikille nuorille. 

 » Luodaan Suomeen E-kirjojen ja äänikirjo-
jen lainaamiseen tarkoitettu verkkokirjasto-
palvelu.
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KOKOOMUSLAISEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN 

tehtävänä on turvata jokaiselle kansalaiselle 
ihmisarvoinen toimeentulo sekä hyvä terve-
ystilanne. Hyvinvointipolitiikalla ja ihmisten ter-
veydellä on politiikassa vahva itseisarvo, eikä 
kansalaisten hyvinvointiin panostaminen ole 
pelkkä välttämätön menoerä. Kokoomuslaisen 
hyvinvointipolitiikan tavoite on, että suoma-
laiset ovat tulevaisuudessa maailman tervein 
kansa.

Tavoitteeseen päästäkseen Suomella on 
ratkaistavanaan useita sosiaali- ja terveyspal-
veluihin liittyviä haasteita. Nykyinen palvelu-

HYVINVOINTIPOLIITTINEN 
OHJELMA

järjestelmä on monimutkainen, passivoiva ja 
asettaa ihmiset taustansa perusteella epäta-
sa-arvoiseen asemaan. 

Tulevaisuudessa lisää haasteita aiheuttavat 
heikentyvä huoltosuhde ja siitä johtuva tervey-
denhuollon kustannusten kasvu. 

LÄHITULEVAISUUDESSA toteutettavat sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistukset ovatkin 
avainasemassa parempia sosiaali- ja terveys-
palveluita rakennettaessa. Suomalaiselta hy-
vinvointipolitiikalta vaaditaan nyt kunnianhi-
moa, ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta.
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SOSIAALI- JA  
TERVEYSPALVELUIDEN  
JÄRJESTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT on järjes-
tettävä siten, että palvelukokonaisuudesta tu-
lee mahdollisimman yksinkertainen, avoin ja 
kansalaista aktivoiva. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää kansalaisten yhdenvertaisuuden to-
teutumiseen, kannustinloukkujen purkamiseen 
sekä demokratian säilymiseen päätöksenteos-
sa.

Järjestämistavan tulee mahdollistaa mo-
nipuolinen ja markkinatalouteen nojaava pal-
velutuotanto, joka osaltaan luo edellytykset 
laajalle kilpailulle, uusille palveluinnovaatioille 
ja palveluiden jatkuvalle kehittämiselle. Varsin-
kin pienten ja keskisuurien palveluntuottajien 
pääsy markkinoille on turvattava. Järjestävän 
tahon on huolehdittava siitä, että riittävät ja yh-
denvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
saatavilla kaikkialla Suomessa.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN rahoi-
tusjärjestelmän on ohjattava kaikkia toimijoita 
kokonaistaloudellisesti tehokkaaseen palvelu-
tuotantoon. Järjestelmän on tulevaisuudessa 
kyettävä vastaamaan ikääntymisestä ja medi-
kalisaatiosta aiheutuvaan kustannusten kas-
vuun.

Rahoitusta uudistettaessa on erityisesti 
kiinnitettävä huomiota sosiaali- ja terveyspal-
veluissa rehottavan osaoptimoinnin purkami-
seen. Palveluiden rahoitukseen sosiaali- ja ter-
veyspalvelu-uudistuksen yhteydessä tehtävät 
muutokset eivät saa johtaa kokonaisveroas-
teen kiristymiseen tai progression kasvuun.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Sosiaali- ja  terveyspalveluita  järjestävät 

maakunnat ovat väestöpohjaltaan riittävän 
suuria, jotta ne voivat luontevasti järjestää 
kaikki sosiaali- ja  terveyspalvelut perus-
tasosta erityistason palveluihin yhtenä 
kokonaisuutena. 

 » Perustason palvelukokonaisuuksien  tuot-
tamiselle  asetettavat  vaatimukset ovat 
sellaisia, että myös pienet ja keskisuuret 
tuottajat pystyvät aidosti osallistumaan 
kilpailuun. Tarvittaessa sosiaali- ja terveys-
palveluiden horisontaali-integraatiota on 
tarkasteltava kriittisesti. 

 » Maakuntien tärkein tehtävä on sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestäminen. Muut 
tehtävät eivät saa  haitata sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämistä. Tarvittaessa 
maakuntajakoa tulee muuttaa järjestämi-
sen tarpeita vastaavaksi. 

 » Maakuntien muodostamat yhteistyöalueet 
ovat riittävän vahvoja vastaamaan oman 
alueensa vaativista erityistason palveluista. 
Yhteistyöalueiden ja maakuntien työnjaon 
on oltava selvä. 

 » Peruspalveluiden palvelutuotanto rahoite-
taan pääasiassa kapitaatioperusteisesti. 

 » Asiakasmaksujen osuutta  palveluiden 
rahoituksesta  pienennetään säilyttäen 
kuitenkin niiden palveluiden tarkoituksen-
mukaista käyttöä ohjaava vaikutus. 
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SOSIAALI- JA TERVEYS-
PALVELUIDEN TUOTTAMI-
NEN JA VALINNANVAPAUS
LAADUKKAAT, yhdenvertaiset ja helposti saa-
vutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat 
hyvinvointivaltion kulmakiviin jatkossakin. Pal-
veluverkostoa onkin kehitettävä vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin, kuten heikentyvään 
huoltosuhteeseen ja terveydenhuollon kus-
tannusten kasvuun.

Asiakkaan valinnanvapauden lisääminen 
on keskeinen työkalu sosiaali- ja terveyspal-
veluiden laatuloikan saavuttamiseksi, minkä 
lisäksi se parantaa palveluiden tehokkuutta. 

Valinnanvapaus tuleekin ulottaa palveluraken-
teessa mahdollisimman laajalle.

JULKISHALLINNON on huolehdittava siitä, 
että palveluntuottajista on helposti ja yhte-
nevästi saatavilla ne tiedot, joita kansalainen 
tarvitsee oman sosiaali- ja terveyspalvelu-
tuottajansa valitsemiseksi. Palveluiden laa-
dun mittaamiseen on luotava valtakunnalli-
set kriteerit, sillä kilpailun asiakkaista tulee 
tapahtua pääasiassa laadulla kilpailemalla. 

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Aidon valinnanvapauden on toteuduttava 

asiakkaille.  
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 » Julkisesti rahoitetuille sosiaali- ja terveys-
palveluille on määriteltävä kansallisesti 
palveluvalikoima, joka vastaa yhteiskunnan 
resurssien riittävyyttä. 

 » Perustason palveluissa on panostettava 
erityisesti hyvinvoinnin edistämiseen ja 
ongelmien ennaltaehkäisyyn. 

 » Erikoistason  julkisesti tuotettuja palve-
lurakenteita on  tarkasteltava kriittisesti 
ja palveluita on tarvittaessa keskitettävä 
suurempiin yksiköihin. Samalla on kuiten-
kin huolehdittava esimerkiksi erikoissai-
raanhoidon päivystysverkoston riittävästä 
kattavuudesta. 

 » Tietojärjestelmien on oltava ajanmukaisia, 
toimivia ja eri toimijoiden kanssa keske-

nään kommunikoivia. Erityisesti potilastieto-
järjestelmien tietojen on oltava yhtenevästi 
kaikkien toimijoiden käytössä. 

 » Tekoälyt otetaan käyttöön julkisen sektorin 
sosiaali- ja terveyspalveluissa avustamaan 
potilaiden diagnosoinnissa ja potilastieto-
jen hallinnassa. 

 » Opiskelijaterveydenhuollon palvelut sisälly-
tetään sote-uudistuksen valinnanvapauden 
piiriin. 

 » Palveluiden tuottajien on annettava kulutta-
jille riittävät tiedot tarjoamistaan palveluista. 

 » Reseptivapaita lääkkeitä on oltava mah-
dollista myydä myös päivittäistavarakau-
poissa. 
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TULONSIIRROT
NYKYMUOTOISEN sosiaaliturvan suurin on-
gelma on siihen rakenteellisesti kuuluvat kan-
nustinloukut. Työn tekemisen on aina oltava 
kannattavampaa kuin joutenolon. Sosiaalitur-
van on kannustettava aktiiviseen työnhakuun 
ja itsensä kehittämiseen. Sosiaaliturvan on 
kuitenkin turvattava ihmisarvoinen elämä ja 
riittävä toimeentulo niille, jotka siihen joutuvat 
turvautumaan.

Nykymuotoisen sosiaaliturvan ongelmat 
kiteytyvät harkinnanvaraisten tukien suureen 
määrään ja ansiosidonnaiseen työttömyyspäi-
värahaan. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivä-
rahan saamisen ehtona on työttömyyskassan 
jäsenyys, vaikka työttömyyskassat maksavat 
vain 5,5 % ansiosidonnaiseen liittyvistä ku-
luista. Lisäksi ansiosidonnainen muodostaa 
kannustinloukun, jossa mahdollisesti pienem-
pipalkkaiseen työhön siirtyminen muuttuu kan-
nattamattomaksi työstä saatavan korvauksen 
ollessa pienempi kuin ansiosidonnainen päi-
väraha. Ansiosidonnaista maksetaan 500 työt-
tömyyspäivän ajan, ja mikäli henkilö on poissa 
työelämästä 500 päivän ajan, on paluu työelä-
mään vaikeaa.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Siirrytään niin sanotun vastikkeellisen 

perustulon muodossa toteutettavaan 
sosiaaliturvamalliin. Malli voidaan toteuttaa 
esimerkiksi negatiivisen tuloveron kaltai-
sena. Vastikkeellisen perustulon maksatus 
edellyttää esimerkiksi aktiivista työnhakua 
tai opiskelua.  

 » Vastikkeellinen perustulo turvaa perustoi-
meentulon ja korvaa muun muassa opinto-
tuen, työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. 

 » Vastikkeelliseen perustuloon sisällytetään 
elementtejä perustilistä, jotta voidaan 
esimerkiksi tunnistaa suurimmassa tuen 
tarpeessa olevat henkilöt ja kohdentaa 
heille palveluita. 

 » Vastikkeellisen perustulon mahdollista-
miseksi luodaan reaaliaikainen tulo- ja 
sosiaaliturvarekisteri. 

 » Yleinen asumistuki korvataan vastikkeelli-
sen perustulon elinkustannuslisällä.  

 » Lapsilisä säilytetään ja sitä maksetaan 
jokaisesta lapsesta yhtä paljon. 

 » Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
suuruutta porrastetaan ja kestoa raja-
taan. Ansiosidonnainen työttömyysturva 
ulotetaan koskemaan kaikkia työttömäksi 
jääviä, ei vain työttömyyskassan jäseniä. 

 » Tarveharkintainen toimeentulotuki säilyte-
tään alkuperäisen tarkoituksensa mukai-
sena viimesijaisena toimeentuloturvan 
muotona.  
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ELÄKEPOLITIIKKA

SUOMALAISEN ELÄKEJÄRJESTELMÄN on pe-
rustuttava sukupolvien välisen oikeudenmu-
kaisuuden tuomalle oikeutukselle. Kestävä 
eläkelupaus perustuu osittain rahastoivaan 
eläkejärjestelmään ja eläkerahastojen vastuul-
liseen käyttöön. Eläkejärjestelmän tulee koh-
della eri ikäisiä oikeudenmukaisesti.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Ansiosidonnainen  eläkejärjestelmä  

muutetaan  vastaamaan maksettujen 
eläkemaksujen tasoa suhteessa nykypäi-
vän maksutasoon. Leikkauksen rahoitus-
vastuuta pienentävä osuus kohdistetaan 

eläkemaksujen keventämiseen työllisyyden 
ja ostovoiman vahvistamiseksi.  

 » Eläkerahastojen tuottovaatimukset tulee 
säilyttää siten, että ne turvaavat rahastojen 
kestävyyden myös tulevaisuudessa.  

 » Eläkkeet sidotaan kuluttajahintaindeksiin 
taitetun indeksin sijaan. 

 » Julkiset eläkeyhtiöt fuusioidaan yhdeksi 
valtion eläkeyhtiöksi eläkejärjestelmän 
tehostamiseksi.  

 » Hallitus ottaa vastuun eläkevarojen 
vastuullisesta hallinnoinnista ja luovutaan 
työmarkkinajärjestöjen  mandaattipaikoista  
eläkeyhtiöiden hallituksissa. 

 » Työeläkejärjestelmän rinnalle luodaan 
lainsäädännölliset edellytykset yksityisille 
eläkeyhtiöille.  
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PERHEPOLITIIKKA
TOIMIVA PERHEPOLITIIKKA mahdollistaa työs-
säkäynnin ja vanhemmuuden yhdistämisen, 
turvaa lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elä-
mään ja kannustaa suomalaisia hankkimaan 
enemmän lapsia. Perhepalveluiden on oltava 
laadukkaita matalan kynnyksen palveluita, jot-
ka tukevat perheitä oikea-aikaisesti.

Perhepolitiikalla on kyettävä tukemaan su-
kupuolten välistä yhdenvertaisuutta erityisesti 
työnantajan äitiriskiä ja työnantajalle koituvia 
vanhemmuuden kustannuksia tasaamalla. Niin 
ikään sukupuolten välistä eroa vanhempain-
vapaan käytön suhteen on kyettävä vähentä-
mään.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Vanhempainvapaan osalta siirrytään 

6+6+6-malliin, jossa kummallakin vanhem-
malla on käytössään 6 kuukautta vanhem-
painvapaata, minkä lisäksi toinen van-
hemmista voi pitää vapaata vielä toiset 6 
kuukautta. Mallista koituvat lisäkustannuk-
set katetaan lopettamalla kotihoidontuki. 

 » Työnantajalle vanhemmuudesta koituvat 
kustannukset on jaettava tasan kaikkien 
työnantajien kesken. 

 » Sosiaali- ja terveyspalveluita uudistettaes-
sa turvataan neuvolajärjestelmän toiminta 
ja jatkuva kehittäminen.

HYVINVOINNIN  
EDISTÄMISEEN  
TÄHTÄÄVÄT TOIMET
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN on kiinni ennen 
kaikkea kansalaisten omasta aktiivisuudesta, 
jota yhteiskunta voi olla mukana tukemassa. 
Hyvinvointipolitiikassa on pyrittävä ennen kaik-
kea ongelmien ennaltaehkäisyyn ennen nii-
den syntymistä.

Hyvinvointia eivät luo ainoastaan terveet 
elämäntavat, vaan myös sosiaalinen aktiivisuus 
ja yhteiskunnan sosiaaliset verkostot. Koska 
hyvinvointia on monenlaista, on myös hyvin-
vointipolitiikan keinovalikoiman oltava laaja ja 
ennakkoluuloton.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Taideyhdistysten, urheiluseurojen ja muiden 

hyvinvointia edistävien kolmannen sektorin 
toimijoiden toimintaedellytyksiä vahvistetaan.

 » Luodaan rajattu verovähennysoikeus kol-
mannen sektorin tukemiseen. 

 » Kaupunkisuunnittelussa  otetaan riittävästi 
huomioon kuntoilu- ja virkistysalueiden tarve. 

 » Alle 20-vuotiaille tarjotaan maksuton eh-
käisy. 

 » Valtio ryhtyy tarvittaessa toimiin rokotekatta-
vuuden turvaamiseksi koko maassa. 

 » Vesirokkorokote otetaan mukaan kansalli-
seen rokoteohjelmaan. 

 » Hyvinvointia ja terveyttä tieteellisesti tutkivien 
tahojen rahoitus säilytetään riittävänä. 
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PÄIHDEPOLITIIKKA
PÄIHDEPOLITIIKAN ensisijainen tavoite on 
edistää  suomalaisten hyvinvointia päihteiden 
käyttöä vähentämällä. Lisäksi lainsäädännön 
on erityisesti suojattava alaikäisiä sekä niitä, 
jotka joutuvat kärsimään muiden päihteiden-
käytöstä. Kuitenkaan yksilöiden ongelmat 
päihteidenkäytön kanssa ei saa rajoittaa suu-
ren enemmistön vapautta.

Päihdehaittojen vähentämisen ensisijai-
sina työkaluina toimivat valistus, sekä yksilön 
ongelmiin keskittyvän hoidon tarjoaminen. On-
nistunut päihdepolitiikka vähentää yhteiskun-
nan päihteisiin liittyviä kustannuksia, parantaa 
suomalaisten elämänlaatua ja turvaa alan elin-
keinoelämän riittävät toimintaedellytykset.

Kokoomusnuoret vaatii, että:

 » Päihdepoliittinen päätöksenteko perustuu 
tieteellisesti tutkittuun tietoon, ja politiikan 
työvälineinä käytettävien menetelmien 
tulee olla tutkitusti tehokkaita.

 » Päihdepolitiikan tavoitteeksi otetaan 
tupakoinnin voimakas vähentyminen mm. 
verotusta kiristämällä. Tupakan kanssa 
kilpailevien tuotteiden, kuten nuuskan, säh-
kötupakan, purutupakan ja nenänuuskan 
pääsy markkinoille mahdollistetaan. 

 » Alkoholin kulutusta pyritään siirtämään 
kodeista anniskelupaikkoihin mm. aukiolo-
aikoja ja ravintola-anniskelun sääntelyä 
vapauttamalla 

 » Päihteiden käyttöä tutkivien tahojen rahoi-
tus turvataan. 
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ULKO- JA TURVALLISUUS-
POLIITTINEN OHJELMA

SUOMEN ulko- ja turvallisuuspoliittinen perus-
linja on viime vuosikymmenten aikana perustu-
nut aktiiviselle osallisuudelle kansainvälisissä 
yhteyksissä – etenkin YK:ssa ja EU:ssa, soti-
laalliselle liittoutumattomuudelle ja luonteel-
taan perinteisiin uhkiin varautumiselle.

Nopeasykliset muutokset kansainvälisissä 
suhteissa, yhä vaikeammin ennustettavissa 
olevat globaalit ilmiöt ja niiden kerrannaisvai-
kutukset sekä eurooppalaisen turvallisuusym-
päristön muutokset asettavat kuitenkin ohit-
tamattomia tarpeita määritellä osin uudelleen 
niitä lähtökohtia, joille Suomen ulko- ja turvalli-

suuspolitiikkaa on jatkossa syytä perustaa.

ETENKIN TURVALLISUUSPOLITIIKKA on  pe-
rinteisesti hahmotettu  toimintakentäksi, jonka 
keskeinen tavoite on ollut turvata valtion itse-
määräämisoikeus ja sotilaallinen koskematto-
muus. Sen tulee toki jatkossakin olla valtioval-
lan ensimmäinen prioriteetti, mutta katsantoa 
turvallisuuteen ja turvallisuuspolitiikkaan on 
kuitenkin yhä enemmän lavennettava niin, että 
sen piiriin lukeutuviksi katsotaan kaikki – yhä 
moninaisemmat – sisäiset ja ulkoiset uhkat.
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Enimmäkseen perinteisten uhkien tunnis-
tamisen ja ennaltaehkäisemisen rinnalla on 
turvallisuuspolitiikkaa siis syytä johtaa koko-
naisturvallisuuden käsitteen kautta. Puolustus-
voimien ja muiden viranomaistahojen toiminta-
kyky on turvattava niihin riittävästi resursoimalla 
ja lainsäädäntöä tarvittaessa uudistamalla. 
Kaikkialla Suomessa tulee voida säilyttää kor-
kea luottamus vahvaan perusturvallisuuteen.

Ulko- ja myös turvallisuuspolitiikan alalla 

on ehdottoman tärkeää jatkaa pitkäjänteis-
tä työtä kaikissa sellaisissa kansainvälisissä 
yhteyksissä, joiden arvot ja tavoitteet Suomi 
länsimaisena sivistysvaltiona voi jakaa. Rau-
han edistäminen, terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuminen sekä turvallisuuteen 
ja vakauteen kytkeytyvien ilmiöiden vakautta-
minen edistävät parhaalla mahdollisella tavalla 
Suomen ja suomalaisten etua.

ULKOPOLITIIKKA
SUOMEN ULKOPOLITIIKAN peruslähtökohta-
na on se, että Suomi on jäsenenä sellaisissa 
kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä, joiden 
arvot ja tarkoitusperä vastaavat länsimaisia ja 
demokraattisia arvoja. Näiden järjestöjen puit-
teissa Suomi on puolustamassa demokratiaa, 
vapautta, markkinataloutta ja muita länsimaisia 
arvoja sen mukaisesti. Ulkopoliittisen toimin-
nan tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa 
itsenäisenä länsimaana sekä kehittää sen mai-
netta kansainvälisesti luotettavana toimijana.

Suomi asemoi itsensä selkeästi ja yksiselit-
teisesti demokraattisten länsimaiden joukkoon. 
Suomen on aloitettava hakuprosessi Natoon 
mahdollisimman pian. EU:n kehittyvä puolus-
tusorganisaatio on osa Natoa, täten EU:n ei 
voida katsoa tarjoavan puolustustakuita Naton 
ulkopuolella oleville maille. Kokoomusnuoret 
vaatii, että suomettuneisuuden ajan ulkopoliit-
tisesta perinteestä sanoudutaan nykyistä sel-
vemmin irti.

SAMANAIKAISESTI LÄHI-IDÄN eskaloituvat ja 
Pohjois-Afrikan edelleen jatkuvat konfliktit ai-
heuttavat selkeää sotilaallista ja sisäistä uhkaa 
koko EU:n alueelle sekä inhimillistä kärsimystä 

sota-alueilta pakeneville ihmisille. Suomi tekee 
osansa EU:n kanssa alueen vakauttamiseksi, 
täten edistäen pakolaiskriisin ratkaisemista 
sen alkupisteessä.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Suomi aloittaa hakuprosessin Naton jäse-

neksi vuonna 2018 eduskunnan päätöksel-
lä, riippumatta Ruotsin ratkaisusta. 

 » Suomi edistää omalla ulkopolitiikallaan 
yksilönvapauden, vapaan markkinatalou-
den, demokratian, puhtaan ympäristön ja 
muiden länsimaisten arvojen toteutumista 
Euroopassa. 

 » Suomi osaltaan vakauttaa pakolaiskriisistä 
kärsivien maiden tilannetta sotilaallisella, 
taloudellisella ja/tai poliittisella tuella. 

 » Euroopan unionin ja Pohjois-Amerikan vä-
lisiä kaupan esteitä vähennetään ja niiden 
välille pyritään muodostamaan yhteinen 
transatlanttinen vapaakauppa-alue.  

 » Suomen suhteita keskeisiin nouseviin 
talouksiin vahvistetaan. 

 » Informaatiovaikuttamisen torjunnan resurs-
seja kasvatetaan.
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EUROOPPA-POLITIIKKA
EUROOPAN UNIONI on kohdannut lukuisia 
haasteita edeltävän vuosikymmenen aikana 
taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta 
unionin ulkorajojen kestävyyttä ja turvallisuutta 
koittelevaan pakolaiskriisiin sekä unionin toi-
minnan ja poliittisen oikeutuksen kyseenalais-
tamiseen. Euroopan unioni on Suomelle tärkein 
kansainvälinen vaikuttamiskanava. Suomen ta-
voitteena on jatkossakin edistää länsimaisiin de-
mokraattisiin arvoihin perustuvaa  tasa-arvoista 
ulkopolitiikkaa yhdessä muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Uudenlaisiin rajat ylittäviin haasteisiin tarvi-
taan johdonmukaisia ja unionin tasolla koordi-
noituja ratkaisuja. Euroopan unionin toimivaltaan 
kuuluvan politiikan ja sen toimeenpanon on ol-
tava yhdenmukaista ja unioninoikeuden mukais-
ta - kaikissa jäsenmaissa.

UNIONIN POLITIIKKAAN ja turvallisuuteen vai-
kuttavat merkittävästi myös kandidaatti- sekä 
kumppanimaiden ja maantieteellisesti lähellä si-
jaitsevien kolmansien maiden sisäiset ja ulkoiset 
konfliktit. Erityisesti EU:n itäisen kumppanuuden 
(so. tällä hetkellä Armenia, Azerbaidzhan, Geor-
gia, Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä) ohjelmia 
on tarvittaessa syvennettävä ja laajennettava 
vastaamaan tämän päivän poliittisia ja taloudel-
lisia haasteita.

Euroopan unionin ja sisämarkkinoiden yksi 
kulmakivi ja mahdollisesti merkittävin ulottuvuus 
- ihmisten vapaa liikkuvuus - on suunniteltu työ-
markkinoita ja työntekijöiden alueella liikkumi-
sen helpottamista varten. 

ISO-BRITANNIAN kansanäänestyksen tulos on 
yhtäältä hälyttävä signaali Euroopan unioniin ja 
sen hallintoon kohdistuvan luottamuksen las-

kusta ja toisaalta muistutus suoranaisen disinfor-
maation merkityksestä Euroopassa. Ison-Britan-
nian mahdolliselle unionista eroamiselle ei tule 
kuitenkaan antaa ylikorostettua merkitystä. EU:n 
on jatkossakin voitava tarvittaessa syventyä ja 
laajentua. Keskeisessä asemassa on syventymi-
sen tarkoituksenmukaisuus ja se, että jäseneksi 
haluavat maat täyttävät unioniin liittymisen edel-
lytyksenä olevat ns. Kööpenhaminan kriteerit. 
Unioni ei saa taipua painostuksen edessä teke-
mään myönnytyksiä ja luopumaan näin keskei-
sistä perusarvoistaan.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Euroopan parlamentin toiminta keskitetään 

yhteen paikkaan. 

 » Euroopan parlamentille annetaan enemmän 
vaikutusvaltaa EU:n päätettävissä oleviin 
asioihin. 

 » Euroopan unionin yhdentyminen asetetaan 
laajentumisen edelle.  

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

 » EU:n on kehitettävä ja toimeenpantava 
uskottava sanktiojärjestelmä perussopimus-
ten ja niiden nojalla annettujen säännösten 
noudattamiseksi 

 » Euroopan unionin on jatkettava kunnianhi-
moista norminpurkua 

 » Euroopan unionin kilpailuviraston määrära-
hoja ja toimivaltuuksia kasvatetaan markki-
natalouden edistämiseksi 

 » Suomi tukee EU:n itäisen kumppanuuden 
ohjelmien syventämistä ja laajentamista 
taloudellisen hyvinvoinnin, liikkuvuuden, 
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sektorikohtaisen yhteistyön ja poliittisen 
assosiaation  parantamiseksi. 

 » Euroopan parlamenttivaaleissa siirrytään  
eurooppalaisten puolueiden mukaisiin 
vaalilistoihin 

 » Euroopan unionissa pysymisen on oltava 
houkuttelevampi  vaihtoehto eurooppa-
laisille valtioille kuin unionin ulkopuolelle 
jättäytyminen. 

PUOLUSTUSPOLITIIKKA
SUOMEN ollessa pinta-alaltaan suuri, mutta vä-
kiluvultaan pieni valtio puolustuspolitiikan läh-
tökohdat ovat haasteelliset. Ei tule kiistää sitä 
tosiasiaa, että naapurin suurvalta Venäjä ja sen 
viimeaikainen kehitys ja toiminta luovat Suomen 
ja Euroopan turvallisuudelle niin poliittisia kuin 
sotilaallisia uhkakuvia.

Suomen puolustusvalmius tulee jatkossakin 
perustaa syvään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen 
yhteistyöhön muun läntisen maailman kanssa 
sekä modernisoituun maanpuolustusjärjestel-
mään. Uskottavan puolustuksen turvaamiseksi 
määrärahoja erityisesti materiaalihankintoihin on 
nostettava.

PUOLUSTUSVOIMIEN sekä varusmieskoulutuk-
sen kustannuksia ja kansantaloudellisia vaiku-
tuksia on kuitenkin tarkasteltava ennakkoluu-
lottomasti sekä maanpuolustuksellisesti että  
taloudellisesti tehokkaimpien ratkaisujen löytä-
miseksi.

Suomella tulee jatkossakin olla kyky perin-
teiseen aseelliseen puolustustaisteluun. Suo-
men puolustuksellisen perusratkaisun muodos-
tava asevelvollisuusjärjestelmä tulee kuitenkin 
uudistaa ulottamalla kutsunnat koskemaan koko 
ikäluokkaa sekä kehittämällä asevelvollisten 
palveluksen aikaista toimeentuloa. Isänmaan 
eteen tehtävästä työstä ja siihen kouluttautumi-
sesta tulee saada arvoisensa korvaus. Aseelli-

sen puolustuksen lisäksi turvallisuutta täyden-
netään kyberosaamista ja kyberhyökkäysten 
ehkäisemistä kehittämällä.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Puolustusbudjetin osuus bruttokansantuot-

teesta nostetaan vähintään kahteen (2) 
prosenttiin. 

 » Materiaalihankintojen  määrärahoja  kasva-
tetaan. 

 » Jehovan todistajien erityisasema suhteessa 
asevelvollisuuteen puretaan. 

 » Kertausharjoitusten sekä niihin osallistuvien 
määrää kasvatetaan 

 » Varusmiespalveluksesta  ja  kertausharjoi-
tuksista  maksettavan  päivärahan suuruutta 
nostetaan ja erityisesti yksin asuvien varus-
miesten toimeentuloa kehitetään. Sotilasa-
vustukseen asetetaan tuloraja, jonka alittavat 
tulot eivät leikkaa sotilasavustuksen määrää. 

 » Otetaan käyttöön maanpuolustusverovähen-
nys varus- ja siviilipalveluksen suorittaneille. 

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

 » Ulotetaan valikoiva asevelvollisuus  kos-
kemaan kaikkia suomalaisia sukupuoleen 
katsomatta.
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SISÄINEN TURVALLISUUS
KOKOOMUSNUORET näkee  sisäisen turvalli-
suuden läpileikkaavina haasteina köyhyyden, 
näköalattomuuden, toivottomuuden ja ulko-
puolisuuden tunteen niin yksilöiden kuin ihmis-
ryhmienkin kohdalla. Yhteiskunnan polarisoi-
tuminen lisää rikollisuutta, ruokkii ääriliikkeitä 
sekä heikentää valtion yhtenäisyyttä. Näiden 
ilmiöiden purkamiseksi on tehtävä lujasti töitä.

KOKOOMUSNUORTEN ajattelu kokonaisuudes-
saan nojaa lujasti länsimaiseen oikeusvaltiope-
riaatteeseen, joka perustuu yhdenvertaisuutta 
ja yksilön vapauksia kunnioittavaan oikeusjär-
jestykseen. Oikeusvaltiota tulee yllä pitää yh-
dellä laillisella oikeusjärjestyksellä, joka koos-
tuu asiantuntemuksella ja tietoon perustuen 
valmistelluista ja säädetyistä oikeusnormeista 
sekä nä iden oikeusnormien puolueettomasta, 
riippumattomasta ja yhdenvertaisesta sovelta-
misesta. Kaikilla on oltava oikeus nopeaan ja 
yhdenvertaiseen käsittelyyn tuomioistuimissa. 
Virkavallan resurssit ja toimintavalmius on ka-
tettava koko maa siten, että haja-asutusalueil-
lakaan kansalaiset eivät koe tarvetta ns. oman 
käden  oikeuden toteuttamiseen.

EUROOPPA JA SUOMI ovat kasvaneiden siirto-
laisvirtojen myötä monien haasteiden edessä. 
Hallitun maahanmuuton strategiassa keskiös-
sä on oltava syrjimättömyys ja ihmisoikeudet, 
työllisyyskysymykset sekä maahanmuuton 
kestävyys ja sisäinen turvallisuus. Laitonta 
maahantuloa ja maahanmuuttoa voidaan eh-
käistä esimerkiksi syventyvän viranomaisyh-
teistyön avulla kansallisesti ja EU-tasolla sekä 
lisäämällä lähtömaihin sijoitettujen yhdyshenki-
löiden määrää. 

Suomessa tapahtuvaan laittomaan maassa 
oleskeluun puututaan joko käännyttämällä tai 
karkottamalla. Ulkomaalaisen palauttamispro-
sessi saattaa kuitenkin viivästyä vuosikausia 
tai jopa keskeytyä kokonaan lähtömaan viran-
omaisten, esimerkiksi matkustusasiakirjoihin 
liittyvien vaatimusten vuoksi. Tämänhetkinen 
ulkomaalaislaki sallii ulkomaalaisen maahan-
tulokieltoon määräämisen ainoastaan maas-
tapoistamisen yhteydessä, mikä haittaa sekä 
hallitun maahanmuuton että sisäisen turvalli-
suuden valvontaa.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Ulkovaltojen puuttuminen Suomen sisäisiin 

asioihin esimerkiksi laittoman tiedustelun, 
disinformaation, poliitikkojen painostamisen 
tai ääriliikkeiden rahoituksen myötä on 
estettävä. 

 » Neuvostoliiton sekä sen etupiirissä olleiden 
itä-blokin maiden tiedustelupalveluiden 
kylmän sodan aikaiset yhteydet Suomen 
avainhenkilöihin tutkitaan perusteellisesti. 

 » Tiitisen lista julkaistaan.

 » Terrorismin ja vakoilun torjumiseksi Suoje-
lupoliisille ja muille turvallisuus- ja tiedus-
teluviranomaisille on annettava riittävät 
toimintaedellytykset niin resurssien kuin 
lainsäädännönkin tasolla sekä Suomessa 
että ulkomailla. Samalla on varmistettava, 
ettei kansalaisten perusoikeuksia loukata 
ilman vakavaa syytä. 

 » Väkivaltaisia, vapautta ja demokratiaa 
halveksuvia ääriliikkeitä ei tule hyväksyä ja 
niitä on vastustettava maailmanlaajuisesti. 
Suomessa päätään nostaneita äärioikeis-
tolaisia sekä -vasemmistolaisia liikkeiden 
tarkkailua on jatkettava ja näiden ryhmitty-
mien välisiä konflikteja on hillittävä. 
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 » Suomen on valvottava  tehostetusti terro-
ristitoimintaan osallistumisesta epäiltyjen 
henkilöiden liikkumista ja toimia. 

 » Suomi kunnioittaa jatkossakin pakolais- ja 
ulkomaalaisasioita koskevia kansainvälisiä 
velvoitteita sekä EU-oikeutta ja kehittää 
kansallista  lainsäädäntöään tarvittaessa 
antamaan velvoitteille sitovuuden myös 
kansallisella tasolla. 

 » Suomen on solmittava takaisinottosopimuk-
sia käännyttämis- ja karkottamisprosessien 
sujuvoittamiseksi erityisesti sellaisten kol-
mansien maiden kanssa, joiden kansalais-

ten palauttaminen on ollut hidasta tai jopa 
mahdotonta. 

 » Ulkomaalaislakia on muutettava siten, että 
ulkomaalainen voidaan määrätä Suomea 
tai Schengen-aluetta koskevaan maahan-
tulokieltoon jo ensimmäisen lupahakemuk-
sen yhteydessä, mikäli hakijan tarkoitukse-
na on maahantuloa tai maassa oleskelua 
koskevien säännösten kiertäminen tai 
jos hakijan epäillään vaarantavan yleistä 
järjestystä tai turvallisuutta.
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YHDYSKUNTAPOLIITTINEN
OHJELMA

YHDYSKUNTAPOLITIIKAN päätavoitteina tulee  
olla energiaomavaraisuus, toimiva yhdyskun-
tarakenne, globaalisti kestävä luonnonvarojen 
käyttö ja ympäristön suojeleminen, resurssite-
hokkuus sekä toimiva liikenne- ja viestintäinf-
rastruktuuri. Suomen ja Euroopan tulee olla 
hyviä paikkoja elää sekä meille, että tuleville 
sukupolville.
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MAA- JA METSÄTALOUS-
POLITIIKKA

MAA- JA METSÄTALOUSPOLITIIKAN tavoitteena 
tulee olla ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaa-
liseen kestävyyteen perustuva  luonnonvarojen 
hyödyntäminen. Maatalouden tukeminen perus-
tuu pitkän aikavälin tuloksellisuuteen ja sen ta-
voitteena on oltava huoltovarmuuden, ei tehot-
toman 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 metsästysharrasta-
jien toimintamahdollisuudet pystytään turvaa-
maan.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Kerrosviljelyä edistetään markkinaehtoisin 

menetelmin.

 » Maatalouden tukeminen perustuu yhteiskun-
nallisen kokonaishyötyyn ja  sen tavoitteena 
on huoltovarmuuden turvaaminen, ei tehotto-
man tuotannon keinotekoinen ylläpitäminen. 

 » Maataloustuista ja ruoan tuontitulleista luovu-
taan asteittain koko Euroopan unionin alueel-
la. Maataloustukien jakoperusteita kehitetään 
tuotannon markkinaehtoisuutta lisääviksi. 

 » Maatalouden kilpailukykyä  parannetaan 
tekemällä  peltorakenneuudistus, jolla 
kasvatetaan keskimääräisten peltolohkojen 
pinta-alaa sekä vahvistamalla peltolohkojen 
pinta-alat   ohjelmakauden ajaksi.

 » Luomutuotanto mahdollistetaan samalla tilalla 
kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti. Elintarvikkei-
den oleellisimpien ainesosien alkuperä merki-
tään pakkauksiin. GMO tuotteiden tutkimusta 
jatketaan. 

 » 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 luonnollisten kalakanto-
jen elvyttämiseen ja elinympäristöjen paranta-
miseen, eikä kalaistutuksiin tai kalanviljelyyn. 

 » Suurpetokantojen  hoitosuunnitelmat  päivi-
tetään  ja  hoitosuunnitelmassa esitettyjen 
kantojen määriä ylläpidetään aktiivisesti. 
Lisäksi susi- ja karhukantoja hoidetaan riistan-
hoidollisin perustein. Asutuksen läheisyydessä 
liikkuvien  häirikköeläimien lopetuksen  lupa-
käytäntöjä  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 metsästys-
harrastajien toimintamahdollisuudet pystytään 
turvaamaan. 

 » Ihmisravinnoksi kelpaavien hyönteisten myy-
minen ravinnoksi sallitaan  
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YMPÄRISTÖ- JA ENERGIA-
POLITIIKKA
YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKAN tulee olla 
johdonmukaista Suomessa ja Euroopan unio-
nissa. Puhdas ilmasto on lähtökohtana kaikkeen 
ympäristö- ja energiapolitiikkaan. Pariisin ilmas-
tosopimuksesta on saatava globaalisti sitova jo-
hon itsestään selvästi osallistuvat suurimmat hiili-
dioksidia päästävät valtiot. Suomi ei voi ratifioida 
sopimusta, joka ei faktisesti vähennä globaaleja 
hiilidioksidipäästöjä. 

Energiapolitiikalla tulee varmistaa riittävä ja 
monipuolinen energiaomavaraisuus. Lisäksi tu-
levaisuudessa tulee painottaa entistä enemmän 
energia- ja resurssitehokkuutta sekä kiertota-
loutta. Ympäristö- ja energiapolitiikassa tulisi jat-
kossa entistä enemmän rohkaista kannustimilla  
kehittämään ja  tutkimaan ympäristöystävälli-
sempiä ja puhtaita tuotantotapoja teollisuudes-
sa ja energiantuotannossa.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Hiilivapaan energian tuen on oltava teknolo-

gianeutraalia. 

 » Tuulivoiman syöttötariffeista luovutaan täysi-
määräisesti johtuen niiden energiatehotto-
muudesta ja potentiaalin vähäisyydestä

 » Markkinaehtoisen aurinkoenergian esteitä 
puretaan. 

 » Aurinkoenergian keräämistä  avaruudesta 
tutkitaan ja kehitetään EU-tasolla 

 » Energian pientuotantoon tulee kannustaa. 
Sähköverovelvollisuuden teho- ja tuotanto-
rajat eivät saa aiheuttaa negatiivisia kannus-
tinloukkuja tuotannon rajoittamiseen. 

 » Itämeren suojelua jatketaan rantavaltioi-
den ja Euroopan unionin kanssa. Itämeren 
puhtautta ja herkkää tukevia ympäristöinno-
vaatioita tuetaan. 

 » Jo olemassa olevat vesivoimalat velvoi-
tetaan huomioimaan entistä vahvemmin 
mahdolliset ympäristöhaitat ja vaikutukset 
koskien ja muiden vesistöjen virkistyskäyttö-
mahdollisuuksiin sekä vaelluskalakantoihin. 

 » Luonnonsuojelujärjestöjen valitusoikeutta 
rajoitetaan. 

 » Ydinvoimaluvat siirretään valtioneuvoston 
päätöksiksi.  

 » Suomen ilmastopolitiikka keskittyy glo-
baalien päästöjen vähentämiseen. Suomi 
ei ratifioi sopimuksia, jotka eivät vähennä 
globaaleja päästöjä ja joihin suuret päästä-
jämaat eivät ole juridisesti sitoutettuja. 
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MAANKÄYTTÖ- JA RA-
KENNUSPOLITIIKKA
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSPOLITIIKALLA 

tulee mahdollistaa monimuotoinen ja eheä yh-
dyskuntarakenne, sujuva  kaavoittaminen sekä 
riittävä asuntotarjonta. Kaavoituksen ja asunto-
tuotannon on vastattava aiempaa paremmin 
asuntomarkkinoiden tilanteisiin ja turvattava 
kohtuuhintainen asuminen etenkin pääkau-
punkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Rakennusala eli rakentaminen ja rakennus-
teollisuus työllistävät noin 250 000 suomalais-
ta ja rakennettu omaisuus muodostaa jopa yli 
70 % Suomen kansallisvarallisuudesta. 

Suhdanneherkkänä  alana  rakennuste-
ollisuuden työllisyys ja  investoinnit uhkaavat 
vähentyä taantuman pitkittyessä. Alan liiallisen 
sääntelyn purkamisella, kaavoituksen   nopeut-
tamisella ja lupaprosessien sujuvoittamisella 
on lisättävä alan taloudellista toimeliaisuutta.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN halvaantuneet asun-
tomarkkinat asettavat merkittävän pullonkau-
lan työvoiman valtakunnalliselle liikkuvuudel-
le. Kysyntää vastaavien asuntojen tuotannon 
lisäämiseksi on lisättävä pääkaupunkiseudun  
tonttitarjontaa ja lievennetään rakennusten 
korkeuteen ja esteettömyyteen liittyviä kaa-
vamääräyksiä sekä muun muassa tonttikohtai-
sesta keskikokosäännöstä luovutaan.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Lisätään pääkaupunkiseudun  ja muiden 

kasvukeskusten tonttitarjontaa ja luovutaan 
kerrostaloasuntojen huoneistojen pin-
ta-alaa koskevasta sääntelystä. Rakennus-
ten korkeutta ja kerrosmäärää koskevia 
vaatimuksia lievennetään. 

 » Lievennetään asuntorakentamisen 
esteettömyysvaatimuksia  siten, että vain 
eritysryhmiä koskevat vaatimukset rajoite-
taan koskemaan vain osaa uudisrakenta-
misesta. 

 » Luovutaan rakennusten pakollisista ener-
giatodistuksista. 

 » Annetaan kunnille mahdollisuus myöntää 
poikkeuslupa väestönsuojan rakentamis-
velvollisuudesta. 

 » Asuntorahoittamiseen suunniteltua laina-
kattoa ei oteta käyttöön. Asuntokaupan yh-
teydessä maksettavasta varainsiirtoverosta 
ja omistusasuntolainojen korkovähennysoi-
keudesta  luovutaan.

 » Julkisen sektorin rakennushankkeissa 
suositaan kestäviä ratkaisuja ja energiate-
hokkuutta. 

 » Teetetään raportit maalämpöpumppujen 
elinikäkustannuksista ja taloudellisuudesta 
sekä passiivitalojen energiatehokkuudesta 
pitkällä aikavälillä. 
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LIIKENNEPOLITIIKKA
LIIKENNEPOLITIIKAN TRENDIKSI on Suomes-
sa viime vuosina noussut yksityisautoilun vai-
keuttaminen erinäisin rajoituksin ja ohjaavalla 
verotuksella. Pitkien välimatkojen maana har-
vaan asuttu Suomi on riippuvainen hyvistä kul-
kumahdollisuuksista, myös yksityisautoilusta. 
Yksityisautoilun rinnalla on pyrittävä mahdollis-
tamaan 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 autoveros-
ta polttoaineverotukseen. Kokonaisuudessaan 
autoilun verotusta ei tule nostaa nykytasosta.

Kokoomusnuoret vaatii, että:
 » Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja 

sen kasvatettua pakollista opetusmäärää 
leikataan. Liikenneturvallisuus taataan sää-
tämällä ajokortin suorittamiseen liittyvien 
kokeiden vaikeus riittävälle tasolle. 

 » Selvitetään mahdollisuuksia sisällyttää 
liikennekasvatus peruskoulun sekä toisen 
asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin.

 » Suomen tulee valmistautua lainsäädännöl-
lisesti ilman kuljettajaa kulkeviin ajoneu-
voihin, sekä jatkaa ja parantaa mahdolli-
suuksia niiden testaukseen liikenteessä ja 
talviolosuhteissa. 

 » Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnat-
tua satelliittipaikannusjärjestelmää ei oteta 
käyttöön. 

 » Autoilun verotuksen painopistettä siirretään 
omistamisen verotuksesta kulutuksen ve-
rotukseen. Verotuksessa suositaan uusia, 
vähäpäästöisempiä automalleja. 

 » Varmistetaan resurssien riittävyys tiever-
kon ja erityisesti vilkkaasti liikennöityjen ja 
taloudellisesti merkittävien tieosuuksien 
kunnon ylläpitämiseen koko Suomessa. 

 » Tolppakameroita käytetään vain liiken-
neturvallisuudelle aivan välttämättömissä 
paikoissa

 » Nopeusrajoituksia nostetaan. 

 » Liikennerikkomusten päiväsakkorangais-
tukseen asetetaan absoluuttinen katto. 

 » Ajokielto poistetaan rangaistusmuotona 
muista kuin vakavista liikennerikkomuksista.



39

VIESTINTÄPOLITIIKKA
VIESTINTÄPOLITIIKASSA tärkeänä osa-alu-
eena on Suomen kehitys tietoyhteiskuntana. 
Suomi on monilla mittareilla mitattuna jäänyt 
jälkeen maailman digitaalisessa uudistumises-
sa 2000-luvulla. Erityisesti julkisen sektorin 
kehitystavoitteet ovat olleet hajanaisia, keinot 
puutteellisia ja tietojärjestelmien yhteensopi-
vuus ongelmallista.

Suurin osa tietojärjestelmähankkeista on 
ylittänyt ajallisesti ja rahallisesti budjettinsa, ei-
vätkä ne ole saavuttaneet niille asetettuja ta-
voitteita. Viestintäpolitiikan suurten eteenpäin 
katsovien linjojen lisäksi kokoomusnuorille en-
sisijaisen tärkeät arvot, kuten sananvapaus ja 
yksityisyys, ovat verkkoaikakaudella joutuneet 
uhatuiksi. Haasteena on erityisesti  rikollisen 
toiminnan ja materiaalin kitkeminen verkosta 
ilman, että kansalaisten perusoikeudet vaaran-
tuvat.

Kokoomusnuoret vaatii, että:

 » Yleisradion toimintaa mietitään kriittisesti, 
toiminnan ydinalueet määritellään ja toimin-
tamenoja leikataan puoleen. 

 » Yleisradion EU-toimituksen kokoa kasva-
tetaan 

 » Valtion ja kuntien it-ohjelmistojen hankin-
nassa painotetaan helppokäyttöisyyttä, 
yhteensopivuutta eri viranomaisohjelmien 
välillä ja ohjelmistokäyttäjien työn tehok-
kuuden lisäystä. 

 » Valtion ja kuntien palveluiden monika-
navaisuutta etenkin sähköisissä kana-
vissa lisätään. Jokaisella julkishallinnon 
viranomaisella tulee olla valmius lähettää 
viranomaisposti sähköisesti asiakkaan niin 
halutessa.  

 » Digitalisaatioon varaudutaan sallimalla 
uudet innovaatiot ja sovellukset mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa 

 » Sähköisen identiteetin hallintaan sääde-
tään lait. 

 » Postialan normeja  puretaan, toimintaa  
tehostetaan ja  sääntelyä kevennetään.




