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Kokoomusnuorten näkemyksessä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pohjautuvat 
seuraaviin perusarvoihin: vapaaseen markkinatalouteen, liberaaliin demokratiaan, 
sopimuspohjaiseen kansainväliseen järjestelmään, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja 
oikeusvaltioon.  

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuri linja on perustunut uskottavan puolustuskyvyn 
luomiseen, läntisten kumppanuuksien ylläpidosta, toiminnasta YK:ssa sekä muissa 
kansainvälisissä järjestöissä ja hyvistä suhteista sekä yhteistoiminnasta Venäjän kanssa. 
Näitä yhdessä kutsutaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pilareiksi. Pilareiden 
keskinäinen painoarvo on jatkuvassa muutostilassa. Esimerkkinä tästä on Venäjän painoarvon 
muutos aina Neuvostoliiton romahtamisesta Krimin valtauksen jälkeiseen maailmaan.  

Tällä hetkellä keskeinen ongelma Suomen ulkopolitiikassa on strategian puute. Pilareita ei 
lähestytä kokonaisvaltaisesti, vaan kutakin edistetään omalla tahollaan, vailla suurempaa 
suunnitelmaa. Kokoomusnuorten esitys Suomen ulkopoliittiseksi strategiaksi onkin 
seuraavanlainen: pilarit on järjesteltävä uudelleen. Vahvistamalla uskottavaa puolustuskykyä, 
läntistä yhteistyötä ja toimintaa Etyjin ja YK:n kaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä syntyy 
luonteva ja toisiaan tukeva kokonaisuus, joka tasapainottaa ja keventää Venäjän-politiikan 
painoarvoa Suomen päätöksenteossa.  Näin Suomi toimii uskottavan puolustuskyvyn 
omaavana maana, osana länttä ja lukuisissa kansainvälisissä järjestöissä Venäjän 
naapurimaana. 

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten ratkaisujen perimmäinen tavoitteena on säilyttää 
Suomen kansallinen itsemääräämisoikeus ja turvata Suomen olemassaolo. Ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan on pohjauduttava kokonaisvaltaiseen strategiaan, jossa valtion ja 
yhteiskunnan kaikki osat toimivat yhtenä kokonaisuutena. Onnistuneilla strategisilla 
päätöksillä Suomen kaltainen pieni maa kykenee selviämään maailmassa, jonka poliittiset 
mannerlaatat ovat perustavanlaatuisessa liikkeessä. 

Suomessa onkin noudatettu vuosikymmeniä kokonaisturvallisuuden periaatetta ja 
suomalainen käsitys turvallisuudesta on lähtökohtaisesti laaja. Tämä tarkoittaa perinteisten 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymysten käsittelyn lisäksi kehitys- ja ilmastopolitiikan 
hyväksymistä osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokonaisuutta.  Luonnollisesti maailman 
kiihtyvä teknologinen kehitys vaikuttaa myös, kyberavaruuteen liittyvien kysymysten 
muodostaessa oman laajan kokonaisuuden. 

 

 

 

 



Puolustuspolitiikka 

Suomi on pinta-alaltaan suuri ja väkiluvultaan pieni valtio. Tämä tosiasia tekee 
asevelvollisuudesta suomalaisen ulko- ja puolustuspolitiikan kulmakiven. Maailmanpoliittinen 
kehitys ja tietoisesti valittu strateginen tavoite koko maan puolustamisesta tekee uskottavan 
puolustuskyvyn saavuttamisesta välttämättömyyden.  

Uskottava puolustus koostuu laajasta ja maanpuolustustahtoisesta reserviarmeijasta, 
modernista kalustosta, yhteiskunnan osallistamisesta puolustusratkaisuun 
kokonaisturvallisuuden kautta. Nämä yhdessä muodostavat ennaltaehkäisevän 
puolustuksellisen pelotteen.  

Tästä syystä Puolustusvoimain määrärahoja uusiin materiaalihankintoihin sekä reservin 
kertausharjoituksiin on lisättävä. Aseellisen puolustuksen lisäksi turvallisuutta on 
täydennettävä kyberosaamista ja kyberhyökkäysten ehkäisemistä kehittämällä. 

Puolustusvoimien sekä varusmieskoulutuksen kustannuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia 
on tarkasteltava aina ennakkoluulottomasti sekä maanpuolustuksellisesti että taloudellisesti 
tehokkaimpien ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi asevelvollisuusjärjestelmän 
ajanmukaisuudesta ja sen hyväksyttävyydestä kansalaisten silmissä on pidettävä huolta.  

Kokoomusnuorten asevelvollisuusmalli pohjautuu valikoivaan asevelvollisuuteen, joka koskisi 
kaikkia 18-60-vuotiaita suomalaisia sukupuolesta riippumatta. Kokoomusnuoret kehittäisi 
kutstuntoja monialaisena yhteistyönä, ottaisi käyttöön palveluksen suorittaineiden 
maanpuolustusverovähennyksen sekä kehittäisi asevelvollisten palveluksen aikaista 
toimeentuloa. Isänmaan eteen tehtävästä työstä ja siihen kouluttautumisesta tulee saada 
arvoisensa korvaus.  

Venäjä ja sen viimeaikainen kehitys ja toiminta luovat Suomen ja Euroopan turvallisuudelle niin 
poliittisia kuin sotilaallisia uhkakuvia. Suomen puolustusvalmius tulee jatkossakin perustaa 
uskottavaan puolustuskykyyn sekä  syvään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön muun 
läntisen maailman kanssa. 

Kokoomusnuoret esittää, että: 

● Puolustusbudjetin osuus bruttokansatuotteesta nostetaan vähintään kahteen (2) 
prosenttiin. 

● Materiaalihankintojen määrärahoja kasvatetaan. 
● Kertausharjoitusten määrää sekä niihin osallistuvien määrää kasvatetaan. 
● Ulotetaan asevelvollisuus koskemaan kaikkia 18-60-vuotiaita sukupuolesta riippumatta. 

Otetaan käyttöön valikoiva asevelvollisuus. Valikoidaan kutsunnoissa puolustusvoimien 
tarvitsema määrä palveluksen suorittajia koko ikäluokasta. Tarpeen vaatiessa 
Puolustusvoimat voi määrätä osan ikäluokasta palvelukseen. 

● Jehovan todistajien erityisasema suhteessa asevelvollisuuteen puretaan. 
● Maanpuolustusverovähennys otetaan käyttöön palveluksen suorittaneille. 
● Varusmiespalveluksesta ja kertausharjoituksista maksettavan päivärahan suuruutta 

nostetaan. Erityisesti yksin asuvien ja perheellisten varusmiesten toimeentuloa 
kehitetään. 



 
Ulkopolitiikka 

Länsi on liberaalien demokratioiden ja tiiviiden kansainvälisten instituutioiden muodostama 
jatkuvassa liikkeessä oleva kokonaisuus. Kokoomusnuoret näkevät Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan kannalta olennaisena, että Suomi siirtyy entistä tiiviimmäksi osaksi 
Länttä. Aikana, jolloin luotto kansainväliseen yhteistyöhön ja liberalismin perusarvoihin on 
vastatuulessa, Suomen tulee entistä vahvemmin puolustaa miljardeja ihmisiä köyhyydestä ja 
mielivallasta vapauttanutta liberaalidemokraattista yhteiskuntamallia yhteisrintamassa muun 
läntisen maailman kanssa. Avainasemassa tässä ovat vahvat poliittiset, taloudelliset ja 
sotilaalliset liittolaissuhteet. 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen kehitys on muuttunut nopeaksi, minkä vuoksi selkeän strategian 
olemassaolo tarjoaisi raamit Suomen johtamiselle. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
strategian luominen edellyttää ulkopolitiikan pilareiden painoarvon uudelleenarviointia ja 
toiminnan pohjaamista realistiseen tilannekuvaan.  

Suomen ulkopoliitiset ratkaisut perustuvat tosiasioiden tunnustamiseen. Tämä tarkoittaa, että 
toiminta pohjautuu silmiä ummistamatta tehtyyn ja jatkuvasti päivitettävään tilannekuvaan. 
Seuraavalla hallituskaudella onkin tehtävä uusi turvallisuuspoliittinen selonteko, sillä 
maailmanpoliittinen tilanne ja siihen liittyvät kehityssuunnat ovat muuttuneet olennaisella 
tavalla anglosaksisen maailman atlanttista yhteistyötä kohtaan osoittaman epävarmuuden ja 
Venäjän entisestään koventuneen ja häikäilemättömän voimapolitiikan myötä. Atlanttinen 
epävarmuus ja Venäjän voimapolitiikka ovat luoneet uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
kehityssuuntauksen Euroopassa, mikä lupaa paljon, mutta pohjimmiltaan ei takaa mitään. 

Suomen kaltaiselle pienelle maalle on luontevaa hakea tukea itseään suuremmista 
kokonaisuuksista, kuten EU:sta, YK:sta ja ennen kaikkea Pohjois-Atlantin liitosta Natosta. 
Samanaikaisesti Suomen on pysyttävä mukana Euroopan unionin puitteissa kehittyvissä 
alueellisen yhteistoiminnan muodoissa. Esimerkkinä tästä Visegrad-maiden kehittelemä 
Kolmen meren aloite tai Suomen ja muiden pohjoismaiden tiivistyvä yhteistyö, josta 
esimerkkinä yhteistyö esimerkiksi NORDEFCO-hankkeessa tai tiivis rajat ylittävä yhteistyö 
Pohjolassa Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken.  

Kokoomusnuorten näkemys on, että suomalainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu 
vaatii enemmän ääniä. Keskustelun yksisuuntaisuudesta on siirryttävä pois, sillä se luo 
haasteita todenmukaisen tilannekuvan luomiselle Suomessa. Esimerkki tilanteen ratkaisusta 
itse keskustelukulttuurin muutoksen lisäksi, olisi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevien 
ajatuspajojen suurempi määrä. Kokoomusnuorille on selvää, että on keskityttävä siihen, miten 
tavoitteista puhutaan ja miten niiden puolesta toimitaan, eikä niinkään siihen, että mitä pitäisi 
tehdä. 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta kyberavaruuden merkitys on muuttunut lähes 
käsinkosketeltavaksi viimeistään vuoden 2014 aikana yleiseen tietouteen nousseen 
hybridisodankäynnin myötä. Tietoisuus hybridivaikuttamisesta, johon hybridisodankäynti 
voidaan laskea osaksi, luo tarpeelliseksi määritellä tapoja toimia sitä vastaan. 
Kokoomusnuorten näkökulmasta hybridivaikuttamista vastaan toimitaan useiden 
toimenpiteiden avulla. Kansalaisten medialukutaitoa jatkuvan tietovirran määrittämässä 



maailmassa on ylläpidettävä, poliittista korruptiota on kitkettävä, kyky vastatiedusteluun on 
luotava ja yhteiskunnalliset jakolinjat on tunnistettava ja purettava. 

Kyberturvallisuus on muuttunut hybridivaikuttamisen lisäksi arkipäiväiseksi. Kyberiskujen 
vaikutus ulottuu valtioiden ja yhteiskunnan arkeen. Iskujen vaikutukset voivat ulottua 
tilanteesta riippuen pitkälle, vaikka alkuperäinen kohde olisikin ollut rajoitettu. Siksi niitä 
tuleekin käsitellä samoin, kuin mitä tahansa muita sotilaallisluontoisia toimenpiteitä. 
Kokoomusnuoret näkevät tarpeen kyberaseiden käyttöä määrittelevän kansainvälisen 
sopimuksen luomiselle Euroopan unionin puitteissa. Ensi askelia tähän suuntaan on jo otettu 
kyberiskuja käsittelevän yhtenäisen sanktiopolitiikan muodossa. 

Kyberasejärjestelmien lisäksi itsenäisesti toimivat asejärjestelmät kehittyvät kiihtyvää tahtia ja 
yleistyvät valtioiden arsenaaleissa. Erityisen ongelmalliseksi tämä kehitys muodostuu, kun 
huomioidaan, että asejärjestelmien kohdennus- ja hyökkäyspäätökset voivat siirtyä pois 
käyttäjien päätösvallasta. Tämä luo tarpeen itsenäisesti toimivien asejärjestelmien säätelylle. 
 

Kokoomusnuoret esittää, että: 

● Suomi edistää omalla ulkopolitiikallaan yksilönvapauden, vapaan markkinatalouden, 
demokratian, puhtaan ympäristön ja muiden länsimaisten arvojen toteutumista 
maailmassa. 

● Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tehdään kokonaisvaltaisesti ilman, että Venäjälle 
annetaan ylisuurta merkitystä päätöksenteossa. Uskottava puolustuskyky, läntinen 
yhteistyö ja toiminta kansainvälisissä järjestöissä on sovitettava yhdeksi toisiaan 
tukevaksi kokonaisuudeksi, jonka myötä Venäjän suhteellinen painoarvo vähenee. 

● Suomi vahvistaa edelleen rooliaan YK:ssa, OECD:ssa, WTO:ssa, Etyjissä ja muissa 
kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä, ja edistää näiden asemaa maailmanpolitiikassa. 
Toimiva kansainvälinen yhteistyö on Suomen kaltaisten maiden etu.  

● Suomen ulkopolitiikka pohjautuu aktiiviseen pyrkimykseen siirtyä entistä tiiviimmäksi 
osaksi läntistä arvoyhteisöä. 

● Suomi aloittaa hakuprosessin Naton jäseneksi eduskunnan päätöksellä, riippumatta 
Ruotsin ratkaisusta.  

● Suomi osaltaan vakauttaa pakolaiskriisistä kärsivien maiden tilannetta sotilaallisella, 
taloudellisella ja poliittisella tuella. 

● Kykyä hybdridivaikuttamisen torjuntaan lisätään yhteiskunnallisin ja valtiollisin 
toimenpitein, kuten tehostamalla medialukutaitoa, kehittämällä vastatiedustelua ja 
tunnistamalla valheellista informaatiota propagandatarkoituksessa levittäviä tahoja. 

● Kyberasejärjestelmien kohdistumista siviileihin rajoitettava kansainvälisellä 
sopimuksella. Kyberhyökkäykset kriittisiin siviiliyhteiskunnan kohteisiin tulkitaan samoin 
kuin muut vastaavat sotilaalliset toimenpiteet. 

● Suomi edistää ilman ihmistä toimivien tappavien asejärjestelmien käyttöä kieltävän 
kansainvälisen sopimuksen aikaansaamista. 

 

 



Eurooppa-politiikka 

Kokoomusnuoret on sitoutunut puolustamaan eurooppalaista yhteistyötä ja Euroopan 
unionia. Historia on näyttänyt, että unioni on pystynyt vahvasti suoriutumaan 
perustehtävästään rauhan ja vakauden edistäjänä ja turvaajana. Unioni on Suomelle tärkein 
arvoyhteisö ja väylä kansainväliseen vaikuttamiseen. 

Euroopan unionin on tulevaisuudessa keskityttävä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, 
sisämarkkinoiden syventämiseen, kansainvälisen vapaakaupan syventämiseen sekä 
sananvapauden, demokratian ja oikeusvaltion puolustamiseen. Unionin on otettava sille 
kuuluva johtajuus globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Suomen on puolestaan tuettava 
toimia, joilla unionille tarjotaan tähän riittävä toimivalta ja resurssit.  
  
Lähes kaikkialla Euroopassa EU-kansalaiset luottavat enemmän Euroopan unioniin kuin 
kansallisiin poliitikkoihinsa. 2020-luvulla EU:n haasteet eivät ensisijaisesti liity sen 
legitimiteettiin, vaan suurin globaaleihin haasteisiin. Niihin ei Euroopassa voida vastata kuin 
EU:n tasolla. Jatkossa unionilta ja sen jäsenmailta tarvitaan toimia muun muassa 
maahanmuuton hallintaan ja ilmaston lämpenemisen torjuntaan. Samalla unionille ei ole 
taattu näillä politiikkalohkoilla työkaluja ratkaisujen tarjoamiseen ja toimeenpanoon.  

Tällaisten työkalujen luominen vaatii EU-perussopimusten uudistamista. Nykyisten 
perussopimusten puitteissa Euroopan unionille tulisi mm. luoda rajattu verotusoikeus, joka 
kohdistuu välilliseen verotukseen kuten arvonlisäveroon. Verotusoikeudella vähennetään 
unionin riippuvuutta sen jäsenmaksuista, eikä se saa johtaa kokonaisveroasteen nousuun, 
mikä saavutetaan muun muassa EU:n maataloustukien leikkauksilla. 

Ison-Britannian mahdolliselle unionista eroamiselle ei tule antaa ylikorostettua merkitystä EU:n 
tulevaisuutta hahmoteltaessa. EU:n on jatkossakin voitava syventyä ja laajentua. Keskeisessä 
asemassa on syventymisen tarkoituksenmukaisuus ja se, että jäseneksi haluavat maat 
täyttävät unioniin liittymisen edellytyksenä olevat ns. Kööpenhaminan kriteerit. Jokaisen 
kriteerit täyttävän Euroopan valtion on oltava tervetullut osaksi Euroopan unionia. Kiireellisin 
laajentumistarve on tällä hetkellä EU-rajojen sisälle jäävällä Länsi-Balkanilla. 

Unionin ei pidä taipua perusarvoistaan myöskään sisäisen erimielisyyden edessä. Unkarin ja 
Puolan kehitys huonompaan suuntaan sekä muu populistinen opportunismi ei voi edetä 
seuraamuksitta ja ilman toimenpiteitä. Unionin kestävyyden kannalta näille toimenpiteille on 
kuitenkin saatava yhteiset ehdot, vaikka se osoittautuisi haastavaksi. Euroopan unioni on 
historiansa aikana purkanut rajoja Euroopan sisällä, eikä sen tehtävä ole tuoda niitä takaisin. 

Unionin politiikkaan ja turvallisuuteen vaikuttavat merkittävästi myös kandidaatti- sekä 
kumppanimaiden ja maantieteellisesti lähellä sijaitsevien kolmansien maiden sisäiset ja 
ulkoiset konfliktit. Erityisesti EU:n itäisen kumppanuuden ohjelmia on tarvittaessa 
syvennettävä ja laajennettava vastaamaan tämän päivän poliittisia ja taloudellisia haasteita. 
Kynnystä sanktioiden käyttämiseen sääntörikkomusten on madallettava. 

Suomen on otettava entistä aktiivisempi rooli Euroopan unionissa. Suomen on pyrittävä 
unionin kaikkiin ytimiin. Kansallisen EU-politiikkamme on perustuttava oikeusvaltioon, 



markkinoihin ja tehokkaaseen hallintoon. Suomi edistää Euroopan unionin roolia vapaan 
maailman majakkana. 

Kokoomuksen tulee olla Suomen johtava Eurooppa-puolue. Osana Euroopan kansanpuoluetta 
(EPP) sen tulee toimia vapaan markkinatalouden, oikeusvaltion ja eurooppalaisten arvojen 
puolesta. Kokoomuksen tulee vastustaa sellaisten kansallisten puolueiden jäsenyyttä omassa 
europuolueessaan, jotka toimivat EPP:n ja Euroopan unionin perusarvojen vastaisesti. 
Omassa kansainvälisessä työssään kokoomusnuoret toimivat kaikilla tasoilla liberaalin 
demokratian ja perusoikeuksien puolesta. 

Kokoomusnuoret esittää, että: 

● Eurooppalaista demokratiaa vahvistetaan toimenpiteillä, joilla tuetaan eurooppalaisen 
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen tilan syntymistä. 

● Euroopan unioniin kehitetään ja toimeenpannaan uskottava sanktiojärjestelmä 
perussopimusten ja niiden nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. 

● EU:n perussopimuksia uudistetaan niin, että samalla siirretään useampia 
politiikkalohkoja tavallisen lainsäädäntömenettelyn piiriin. 

● Euroopan parlamentin toiminta keskitetään Brysseliin. 
● Kärkiehdokasmenettelystä Euroopan komission puheenjohtajan valinnassa pidetään 

kiinni ja sen asemaa vahvistetaan. 
● EU:n itäisen kumppanuuden ohjelmia syvennetään ja laajennetaan taloudellisen 

hyvinvoinnin, liikkuvuuden, sektorikohtaisen yhteistyön ja poliittisen assosiaation 
parantamiseksi. 

● Suomi ja Euroopan unioni pyrkivät riippumattomuuteen venäläisestä tuontienergiasta. 
● Euroopan unionille luodaan tarkkarajainen toimivalta välillisten verojen keräämiseen. 
● Unioni pyrkii määrätietoisesti nostamaan naisten ja vähemmistöjen määrää EU:n 

korkeimpien viranhaltijoiden joukossa. 
● Euroopan kansanpuolue (EPP) erottaa jäsenyydestään puolueet, jotka toimivat 

kotimaassaan EPP:n arvojen vastaisesti. Tällä hetkellä edellytyksiä jäsenyyteen ei ole 
Unkarin Fidesz- ja KDNP-puolueilla. 

● Euroopan kansanpuolue (EPP) tekee Euroopan parlamentissa yhteistyötä vain sellaisten 
puolueryhmien kanssa, jotka allekirjoittavat demokratian ja länsimaisen oikeusvaltion 
perusperiaatteet. Tämä tarkoittaa yhteistyön välttämistä niin äärioikeistolaisten kuin 
äärivasemmistolaisten puolueiden kanssa. 

● Euroopan unionin laajentumista Länsi-Balkanille edistetään määrätietoisesti ja unioniin 
pyrkiville maille luodaan selkeät askeleet kohti jäsenyyttä. 

● Euroopan unionista tehdään subsidiariteettiperiaatetta kunnioittava liittovaltio. 
● Erasmus+ -opiskelijavaihto-ohjelmaa laajennetaan koskemaan Itäisen kumppanuuden 

maita, Välimeren eteläisen alueen maita sekä Länsi-Balkanin maita. 
 

Vapaakauppa- ja kehityspolitiikka 

Vapaakauppa on itsessään sosiaalisesti vastuullista: markkinatalous vähentää köyhyyttä. 
Vapaakauppasopimukset antavat myös Euroopan unionille mahdollisuuden viedä arvojaan 
tuotteidensa mukana maailmalle. EU:n asema maailman suurimpana talousalueena antaa 
meille erityistä vipuvoimaa poliittisissa neuvotteluissa. 



 
Koska sopimuspohjainen kansainvälinen kauppajärjestelmä, eli Maailman kauppajärjestön 
(WTO) kanssa solmitut monitahoiset kauppasopimukset, on parhaillaan jumiutunut, Euroopan 
unionin tulee nyt keskittyä kahdenvälisten kauppasopimusten laatimiseen. Mikäli 
vapaakauppa-alue Pohjois-Amerikan kanssa saadaan aikaan, alueesta syntyy maailman 
suurin talousalue, mikä kasvattaa EU:n valta-asemaa maailmankaupassa entisestään. Tätä 
asemaa voidaan puolestaan käyttää ilmastotavoitteiden toimeenpanoon ja perusarvojemme 
suojelemiseen. 
 
Suomen kaltaisille pienille kansainvälisestä kaupasta riippuvaisille maille ehdottoman tärkeä 
WTO:n edustama sääntöpohjainen monenkeskinen kauppajärjestelmä on uhattuna, sillä 
kaikkilta 164:ltä jäsenmaalta vaadittu yhteisymmärrys on omiaan jumiuttamaan 
päätöksenteon. Yksittäisten maiden vastusteluista riippumatta vaikeampiakin asioita, kuten 
kaupan ekologisuuteen ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä, tulisi kuitenkin voida 
edistää. Siksi WTO:ta tulee uudistaa. 
 
Vaikka elintaso maailmassa paranee valtavalla vauhdilla, kaikki valtiot eivät ole päässeet 
tähän kehitykseen yhtä lailla osallisiksi. Maailman kehityksen epätasainen jakautuminen näkyy 
erityisesti kasvavassa pakolaisten määrässä, joka tulee etenkin ilmastonmuutoksen vuoksi 
lisääntymään tulevaisuudessa kiihtyvällä tahdilla.  
 
Paras ratkaisu näiden haasteiden ratkaisemiseen on niiden juurisyihin puuttuminen. Suomelle 
parhaita välineitä tähän vapaakaupan edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi 
ovat rauhanturvaaminen ja toimiva kehitysyhteistyö. Kehityspolitiikan on perustuttava 
tutkittuun tietoon ja suoritusmittareihin, joista voidaan tunnistaa parhaat tavat saada rajallisilla 
resursseilla mahdollisimman suuri vaikutus.  
 
Kokoomusnuoret priorisoisivat kehitysapua valtioiden perusedellytysten turvaamiseen. 
Tärkein niistä on sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen naisten ja tyttöjen oikeuksien 
eteen tehtävällä työllä etenkin kehittyvissä valtioissa, joissa se on suurimpia ongelmia. Tämä 
vahvistaa tutkitusti koko yhteiskuntaa ja edesauttaa muiden kehityspoliittisten tavoitteiden 
saavuttamista.  
 
Kaupankäynnin, ihmisten liikkuvuuden ja turvallisuuden takaamisen tärkeä edellytys on 
toimiva infrastruktuuri, johon kuuluu sähköntuotannon, vesihuollon ja tieverkon ylläpito. 
Lisäksi hyvä hallinto, alhainen korruptio, hyvin laadittu perustuslaki ja kyvykäs julkinen hallinto 
ovat tärkeitä yhteiskunnan kehittämisen kannalta. 
 
Merkittävä osa kehittyvien maiden taloudesta perustuu edelleen maatalouteen. Valitettavasti 
eurooppalaisen maatalouden vahva julkinen tukeminen on johtanut ylituotantoon, joka 
myydään maailmanmarkkinoilla, mikä tarjonnan lisääntyessä laskee ruoan 
maailmanmarkkinahintaa. Siksi EU:n kehitysavusta huolimatta sen politiikan vuoksi maailman 
köyhimmät viljelijät saavat käteensä vähemmän tuloja, kun maataloustuotteiden hinnat ovat 
eurooppalaisin verovaroin painettu todellisia markkinahintoja alhaisemmiksi. Euroopan 



unionin tulisi siksi purkaa kehitykselle hallaa tekevät maataloustuotteiden tuontitullit Euroopan 
talousalueelta.  

Kehitysyhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille osallistua 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen paikan päällä. 
Yritysvastuullisuus on myös yrityksiä itseään hyödyttävää liiketoimintaa, kun asiakkaat voivat 
luottaa yrityksien edistävän toiminnallaan laajemmin jaloja periaatteita. Esimerkiksi Business 
Finlandin kautta voitaisiin järjestää kehitysyhteistyömatkoja (kehy-matkoja) suomalaisten 
firmojen kanssa apua tarvitseviin kohteisiin. 

Kokoomusnuoret esittää, että: 

● Euroopan unionin ja Pohjois-Amerikan välisiä kaupan esteitä vähennetään ja niiden 
välille pyritään muodostamaan yhteinen transatlanttinen vapaakauppa-alue.  

● Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulee antaa EU:n komissiolle tarpeeksi joustavia 
neuvottelumandaatteja, jotta eurooppalainen liikasääntely ei muodostu esteeksi. 

● TTIP-sopimuksen neuvotteluita jatketaan niin pian kuin mahdollista investointisuojan ja 
GMO-tuotteiden vapautuksen kanssa. 

● CETA-sopimus ratifioidaan EU-maissa. 
● Suomi työskentelee Maailman kauppajärjestö WTO:n uudistamiseksi, ja sen 

päätöksenteon konsensusmallin höllentämiseksi esim. enemmistöäänestyksiä kohti. 
● Suomen valtio nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 %:iin bruttokansantuotteesta, 

mihin se kansainvälisesti on sitoutunut. 
● Euroopan unioni purkaa maataloustuotteiden tuontitullinsa kehittyvien maiden 

maataloustuottajien aseman parantamiseksi. 
● Business Finland-konseptia sovelletaan kehitysyhteistyössä kehitysviennin muodossa. 
● Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen, infrastruktuurin kehittäminen, 

ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja hyvän ja vakaan hallinnon edistäminen asetetaan 
Suomen kehityspolitiikan kärkitavoitteiksi. 

● Kehitysavun tulee perustua tutkittuun tietoon ja määriteltyihin suoritusmittareihin, joista 
voidaan tunnistaa tehokkaimmat tavat saada rajallisista resursseista mahdollisimman 
suuri vaikutus. 

● Kehityspolitiikassa vaaditaan entistä selkeämmin tulosvastuuta. 
● Suomen suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin vahvistetaan. 


