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Kokoomusnuoret on periaateohjelmassaan sitoutunut puolustamaan länsimaista
liberaalia demokratiaa. Kokoomusnuorten periaateohjelman mukaan yhteiskunnan
tehtävä on luoda kaikkia yksilöitä koskevat yhtäläiset säännöt, jotka turvaavat
yleisen järjestyksen, yhteiskuntarauhan ja yksilöiden oikeusturvan. Vain näiden
oikeudenmukaisten sääntöjen tehokkaan toimeenpanon ja ajan tasalla pitämisen
avulla voidaan varmistaa elämäntapamme jatkuvuus myös tuleville sukupolville.
Nykymuotoisen markkinatalousvetoisen yhteiskunnan muotoutuessa sisäisen turvallisuuden
turvaaminen oli monien keskeisten yhteiskuntafilosofien mukaan oikeutus järjestäytyneelle
valtiolle, sekä sen veronkannolle. Vaikka valtio on kehittänyt itselleen ajan myötä yhä uusia ja
laajempia tehtäviä, on sisäisen turvallisuuden takaaminen yhä edelleen valtion toiminnan
kovassa ytimessä. Virkavallan resurssit ja toimintavalmius on turvattava siten että tehokas
viranomaistoiminta kattaa koko maan eivätkä haja-asutusalueillakaan kansalaiset koe tarvetta
ns. oman käden oikeuden toteuttamiseen
Tehokas ja toimiva oikeuslaitos on varsinaisen turvallisuuskoneiston ohella yksi yhteiskunnan
sisäisen eheyden tae. Oikeusvaltion eri instituutioiden resursoinnin on oltava riittävää jotta
oikeusvarmuus voidaan turvata kaikissa olosuhteissa. Oikeudellisten instituutioiden
johtamisen on myös oltava selkeää ja niiden on elettävä ajassa. Oikeudenkäyntien
viivästyminen aiheuttaa suuria oikeudellisia ja taloudellisia menetyksiä niin kansalaisille,
suomalaiselle elinkeinoelämälle kuin yhteiskunnallekin.
Ilmastonmuutos sekä poliittiset epävakaudet ovat johtaneet kansainvaelluksiin mittakaavassa
joka hakee vertaistaan ihmiskunnan historiassa. Eurooppa vakaana maanosana on haluttu
päätepiste niin konfliktialueilta tuleville turvapaikanhakijoille, kuin parempaa elintasoa hakeville
siirtolaisille. Tämä muuttoliike luo painetta myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Meidän on
huolehdittava että maahanmuuttoprosessimme ovat tehokkaita, mutta inhimillisiä.

Maahanmuuttopolitiikka
Kokoomusnuorten arvomaailmaan kuuluu lähtökohtaisesti ihanne vapaasta tavaroiden,
pääomien, palveluiden ja ihmisten liikkuvuudesta. Vapaata liikkuvuutta on nykyisellään
rajoitettu monista syistä: järkevät perusteet sille liittyvät pääosin yhteiskuntien rakenteisiin,
julkisen talouden kestävyyteen ja turvallisuuteen.
Kokoomusnuorten mielestä on täysin selvää, että jokainen, joka haluaa tulla Suomeen
tekemään työtä tai yrittämään, ja pystyy sillä elättämään itsensä ja perheensä, on
lähtökohtaisesti tervetullut. Laajan julkisen sektorin ja hyvinvointiyhteiskunnan edellytyksenä
on se, että kaikkien palveluita käyttävien työkykyisten on osallistuttava niiden rahoittamiseen,
siksi palvelujen saatavuudelle on voitava asettaa myös jonkinlaisia rajoituksia.

On myös selvää, että globaalisti jokaisella tulee olla mahdollisuus hakea turvaa itseensä
kohdistuvalta vainolta, jotta historia ei ikinä toistaisi itseään. Näissä kysymyksissä globaalit
instituutiot ja EU ovat Suomelle ensisijaisia toimintaympäristöjä. On pienen maan etu, että
pakolais- ja turvapaikkapolitiikassa tehdään ratkaisuja, jotka ovat kansallisvaltioiden rajat
ylittäviä. EU:n yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet lujittavat Eurooppaa ja edesauttavat
turvapaikanhakijoiden ihmisarvoisen kohtelun toteuttamista.
Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuudesta ei tule tinkiä. Viranomaisilla tulee olla tieto
ihmisistä, jotka oleskelevat Suomessa. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiden ja niistä epäiltyjen
ihmisten maahanmuuttoa on syytä rajoittaa turvallisuuden lähtökohdista ja erilaisten
ääriliikkeiden toiminnan edellytykset on tukahduttava. Toimiva, joustava ja tehokkaasti
integroiva maahanmuuttopolitiikka parantaa yhteiskunnan turvallisuutta ja ehkäisee ongelmia
ja negatiivisia lieveilmiöitä, kuten työttömyyttä, periytyvää huono-osaisuutta ja ulkomaisten
ääriliikkeiden ja terrorismin leviämistä Suomeen. Rajojen sulkeminen ei ole ihmisarvoa
kunnioittavan sivistyneen valtion toimintatapa.
Kestävä maahanmuutto perustuu vahvaan integraatioon. Ensiaskel siinä on onnistunut
kotouttaminen, joka alkaa heti oleskeluluvan myöntämisestä. Kotouttamisjärjestelmän
keskeisin tehtävä on opettaa maahanmuuttajalle suomen tai ruotsin kieli, tunnistaa
osaaminen, työllistää tai ohjata sopivaan koulutukseen. Maahanmuuttajan aiempi osaaminen
ja kiinnostuksenkohteet voidaan ottaa huomioon yksilöllisten kotoutumispolkujen avulla.
Oleellinen osa integraatiota on lisäksi suomalaisten arvojen omaksuminen sekä valtion lakien
tunteminen ja noudattaminen. Suomalaisuus ei ole asia, jota voitaisiin määritellä etnisyyden,
ihonvärin, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai poliittisten mielipiteiden perusteella.
Sen sijaan katsomme suomalaisten arvojen ja suomalaisen yhteiskunnan perustuvan näihin
yhteisiin asioihin: demokratiaan, ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen, mahdollisuuksien
tasa-arvoon, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja vahvaan sosiaaliseen vastuuseen.
Jokainen ihminen, yksilö, on korvaamattoman arvokas, ja jokaisen maahanmuuttopoliittisen
päätöksen on tarkoin kunnioitettava tätä periaatetta. Ihmisten erilaisuus on lähtökohtaisesti
myönteinen voima, joka lisää yhteisöjen luovuutta ja kyvykkyyttä menestyä globalisoituvassa
maailmassa. Maahanmuutto on laajassa mittakaavassa hyvä asia. Ihmiset muuttavat työn,
rakkauden, uteliaisuuden tai paremman elintason perässä. Siksi maahanmuuttoon tulee olla
riittävästi laillisia mahdollisuuksia.
Kokoomusnuoret esittää, että
●
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EU:n jäsenvaltioiden turvapaikkakriteeristö yhtenäistetään ja Euroopan unionin sisällä
jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittely sekä prosessointi siirretään EU:n uudelle
viranomaiselle.
EU:n alueelle otettavat turvapaikanhakijat jaetaan eri EU-maihin näiden kantokyvyn
suhteessa.
Rajan yli tapahtuvaa turvapaikanhakua rajoitetaan kansallisesti ja painopiste siirretään
pakolaisiin. Kiintiöpakolaisten määrä nostetaan 5000 vuosittaiseen pakolaiseen.
Työperäiseen maahanmuuttoon kannustetaan vero-, maahanmuutto- ja
sosiaaliturvajärjestelmiä kehittämällä. Työvoiman tarveharkinnasta luovutaan.
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Suomessa opiskelleille korkeakoulutetuille annetaan mahdollisuus vähentää
korkeakouluihin maksetut lukukausimaksut tulevassa ansiotuloverotuksessaan.
Työperäisen maahanmuuton prosesseista on tehtävä mahdollisimman joustavia. On
tavoiteltava tilannetta jossa ulkomaisen työntekijän rekrytoinnista työn aloittamiseen
menee viranomaisprosessien perusteella alle kolme viikkoa.
Kotouttaminen alkaa välittömästi, kun maahanmuuttaja saa oleskeluluvan. Jokainen
maahanmuuttaja on oikeutettu kotouttamistoimenpiteisiin.
Vastaanottokeskuksissa tulee tarjota säännöllistä ja tavoitteellista kielen ja kulttuurin
opetusta sekä järjestää esim. lyhyitä työkokeiluja.
Kotoutumisvaiheessa oleva maahanmuuttaja ohjataan mahdollisimman nopeasti
työelämään. Työ on parasta kotoutumista.
Englanninkielisiä varhaiskasvatus- ja koulupaikkoja tarjotaan riittävästi.
Englannin kieli asetetaan yleisesti kolmanneksi asiointikieleksi. Kaikissa julkisissa
virastoissa on voitava asioida englanniksi.

Oikeusturva
Suomalaisen oikeusturvan ja oikeuslaitoksen perusta on terve. Menettelyt on varsin tarkkaan
säännelty, mikä varmistaa kansalaisten yhdenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun.
Menettelyjen yhdenmukaisuus on omiaan ennaltaehkäisemään korruptiota, jota
järjestelmällisessä muodossa ei tiedetä maassamme esiintyvän. Oikeus saada asiansa
oikeuslaitoksen käsiteltäväksi on Suomessa huomattavan laaja. Oikeuslaitoksen ulkopuolisten
virkamiesten mahdollisuus tehdä lopullisesti sitovia ratkaisuja on poikkeuksellisen suppea ja
ratkaisuihin tyytymättömien mahdollisuus hakea muutosta on poikkeuksellisen laaja. Yleisissä
tuomioistuimissa oikeus saada asiansa muutoksenhakuvaiheessa suullisen käsittelyn
kohteeksi on poikkeuksellisen laaja.
Kokoomusnuoret näkee, että tehottoman oikeuslaitoksen mukanaan tuomat pitkät
käsittelyajat vaarantavat niin taloudellista toimeliaisuutta kuin yksilön oikeusturvaa.
Suomalainen oikeuslaitos on saanut hälyttävän monta tuomiota Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimelta oikeuslaitoksen liian pitkistä käsittelyajoista. Riita-asioissa
pitkien oikeuskäsittelyiden tuoma epävarmuus voi ajaa osallisena olevan yrityksen
konkurssiin, vaikka tämä lopulta voittaisikin oikeudenkäynnissä. Rikosasiassa ylipitkä
käsittelyaika vaikeuttaa todistelua ja saattaa vaarantaa syytetyn edellytykset
puolustautumaan.
Laaja valitusoikeus ylempiin oikeusasteisiin johtaa siihen että alimmissa oikeusasteissa ei ole
riittävää painetta keskittyä yksittäisen tapauksen yksityiskohtaiseen purkamiseen ja
argumentointiin. Laajemmat valtuudet syyttäjälle purkaisivat jonoa yksinkertaisista ja selkeistä
rikostapauksista käräjäoikeuksissa.
Kokoomusnuoret esittää, että
●

Syyttäjälle annetaan oikeudet määrätä tuomio yksinkertaisissa ja selkeissä
rikosasioissa, joissa tuomio on sakkoa tai enimmillään kuusi kuukautta vankeutta.
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Vastaaja ja uhri voisivat kuitenkin aina halutessaan vaatia syyttäjää viemään asia
oikeuskäsittelyyn
Käräjäoikeuksien määrää vähennetään.
Käräjäoikeuksissa luovutaan maallikkotuomareista.
Tuomioistuinharjoittelupaikkojen määriä lisätään.
Mahdollistetaan jo käräjäoikeudessa nähdyn henkilötodistelun käyttö myös
hovioikeuksissa videoimalla todistelut.
Annetaan syytetylle subjektiivinen oikeus lykätä määrämittaisen tuomion
täytäntöönpanoa rikosasioissa, joissa ei-vangittu syytetty tunnustaa teon.
Avioerohakemusten käsittely siirrettäään maistraattiin.
Luodaan järjestelmällinen oikeustapaustietokanta lakia harjoittavien yritysten ja
henkilöiden sekä oikeudenkäyntien käyttöön.

Sisäinen turvallisuus
Kokoomusnuoret näkee sisäisen turvallisuuden läpileikkaavina haasteina köyhyyden,
näköalattomuuden, toivottomuuden ja ulkopuolisuuden tunteen niin yksilöiden kuin
ihmisryhmienkin kohdalla. Yhteiskunnan polarisoituminen lisää rikollisuutta, ruokkii
ääriliikkeitä sekä heikentää valtion yhtenäisyyttä. Näiden ilmiöiden purkamiseksi on tehtävä
lujasti töitä.
Kokoomusnuorten ajattelu kokonaisuudessaan nojaa lujasti länsimaiseen
oikeusvaltioperiaatteeseen, joka perustuu yhdenvertaisuutta ja yksilön vapauksia
kunnioittavaan oikeusjärjestykseen. Oikeusvaltiota tulee yllä pitää yhdellä laillisella
oikeusjärjestyksellä, joka koostuu asiantuntemuksella ja tietoon perustuen valmistelluista ja
säädetyistä oikeusnormeista sekä näiden oikeusnormien puolueettomasta, riippumattomasta
ja yhdenvertaisesta soveltamisesta.
Kaikilla on oltava oikeus nopeaan ja yhdenvertaiseen käsittelyyn tuomioistuimissa. Virkavallan
resurssit ja toimintavalmius on katettava koko maa siten, että haja-asutusalueillakaan
kansalaiset eivät koe tarvetta ns. oman käden oikeuden toteuttamiseen.
Eurooppa ja Suomi ovat kasvaneiden siirtolaisvirtojen myötä monien haasteiden edessä.
Hallitun maahanmuuton strategiassa keskiössä on oltava syrjimättömyys ja ihmisoikeudet,
työllisyyskysymykset sekä maahanmuuton kestävyys ja sisäinen turvallisuus. Laitonta
maahantuloa ja maahanmuuttoa voidaan ehkäistä esimerkiksi syventyvän
viranomaisyhteistyön avulla kansallisesti ja EU-tasolla sekä lisäämällä lähtömaihin
sijoitettujen yhdyshenkilöiden määrää.
Suomessa tapahtuvaan laittomaan maassa oleskeluun puututaan joko käännyttämällä tai
karkottamalla. Ulkomaalaisen palauttamisprosessi saattaa kuitenkin viivästyä vuosikausia tai
jopa keskeytyä kokonaan lähtömaan viranomaisten, esimerkiksi matkustusasiakirjoihin
liittyvien vaatimusten vuoksi. Tämänhetkinen ulkomaalaislaki sallii ulkomaalaisen
maahantulokieltoon määräämisen ainoastaan maastapoistamisen yhteydessä, mikä haittaa
sekä hallitun maahanmuuton että sisäisen turvallisuuden valvontaa.

Kokoomusnuoret esittää, että:
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Ulkovaltojen puuttuminen Suomen sisäisiin asioihin esimerkiksi laittoman tiedustelun,
disinformaation, poliitikkojen painostamisen tai ääriliikkeiden rahoituksen myötä on
estettävä.
Neuvostoliiton sekä sen etupiirissä olleiden itäblokin maiden tiedustelupalveluiden
kylmän sodan aikaiset yhteydet Suomen avainhenkilöihin tutkitaan perusteellisesti.
Tiitisen lista julkaistaan.
Terrorismin ja vakoilun torjumiseksi Suojelupoliisille ja muille turvallisuus- ja
tiedusteluviranomaisille on annettava riittävät toimintaedellytykset niin resurssien kuin
lainsäädännön 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 äärioikeistolaisia
sekä -vasemmistolaisia liikkeiden tarkkailua on jatkettava ja näiden ryhmittymien välisiä
konflikteja on hillittävä.
Suomen on valvottava tehostetusti terroristitoimintaan osallistumisesta epäiltyjen
henkilöiden liikkumista ja toimia.

