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1. Johdanto
Kokoomusopiskelijoiden tavoiteohjelma vuosille 2020-2021 on asiakirja, joka ohjaa liiton
poliittista toimintaa. Tavoiteohjelmamme on rakennettu siten, että yhteiskuntaa ja
päätöksentekoa lähestytään ilmiöiden kautta. Tarjoamme ilmiöistä kumpuaviin haasteisiin
ratkaisuja saavuttaaksemme tavoitteen suomalaisesta yhteiskunnasta, jossa jokaisella
ihmisyksilöllä on edellytykset elää hyvää ja täyttymyksellistä elämää. Tarkastelemamme ilmiöt
ovat työelämän ja koulutuksen integraatio, ”voiko maailman pelastaa?”, hyvinvointivaltion
rahoittamisen tulevaisuus, väistämätön kaupungistumiskehitys, hyvinvoiva yksilö on
kannattava sijoitus ja turvallisuudentunteen heikkeneminen.
Näitä ilmiöitä läpileikkaavat globalisaation ja nationalismin sekä perinteikkyyden ja
edistyksellisyyden konfliktit. Läpileikkaavia elementtejä ovat myös digitalisaation ja datan
käytön merkityksen kasvaminen. Vaikka Suomessa tuloerot ovat maailman mittakaavassa
todella pienet, on yhteiskunnassa aistittavissa vahva eriarvoisuuden tunne.
Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, vaikka elintasomme on parempi kuin koskaan
aikaisemmin. Demokratiaa haastetaan äärilaidoilta ja päätöksenteko tuntuu halvaantuneen
yhteiskunnan suurten uudistustarpeiden edessä. Yhteiskuntamme on viime vuosina kohdannut
joukon pirullisia ongelmia, joiden taustasyitä emme täysin ymmärrä ja joihin
Kokoomusopiskelijat haluaa jatkuvasti hakea vastauksia. Kokoomusopiskelijat on
feministinen järjestö. Haluamme nähdä, että Suomi on reilu, mahdollisuuksien tasa-arvoa

edistävä markkinatalousyhteiskunta, jossa jokainen voi tulla parhaaksi versioksi itsestään oman
työnsä seurauksena.

2. Työelämän ja koulutuksen integraatio
Suomen vahvuus on korkeassa koulutusasteessa ja hyvässä osaamistasossa. Toimiva koulutusjärjestelmä on tärkein osa menestyvää yhteiskuntaa. Mahdollisuuksien tasa-arvon aito toteutuminen on suomalaisen yhteiskunnan peruspilari, jonka toteutumiseksi on välttämätöntä panostaa sivistykseen ja koulutukseen. Ihmiset syntyvät yksilöllisiin olosuhteisiin, mutta valtion tehtäväksi jää tasata näitä eroja tarjoamalla laadukkaan koulutuksen varhaiskasvatuksesta korkeakouluun asti. Suomen koulutusastetta halutaan nostaa 50 prosenttiin ja tämä vaatii merkittäviä
panostuksia koko yksilön opintopolulle. Riittävät resurssit koulutuksessa on ainoa tapa varmistaa jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus menestykseen ja vaurastumiseen. Sivistynyt ja koulutettu kansa pärjää hyvin myös globaalissa teknologisessa kilpajuoksussa.
Koulutuksen rahoituksesta huolehtimisen lisäksi tarvitaan koulutusjärjestelmän kehittämistä.
Teknologinen kehitys ja kiihtyvä automatisaatio asettavat uudenlaisia vaatimuksia sekä koulutukselle että työelämälle. Vanha ajatusmalli, jossa ensin käydään koulut, siitä siirrytään työelämään ja lopulta suoraan eläkkeelle, ei enää pidä paikkansa. Uuden opiskelu on sovitettava luontaiseksi osaksi työelämää ja omaa osaamista täytyy jatkuvasti päivittää. Samalla tavalla työssä
oppimisella tulee olemaan kasvava merkitys tulevaisuudessa. Yksilöllä täytyy olla edellytyksiä
kehittää itseään työelämässä ja koko koulutusjärjestelmän täytyy tukea tätä tarkoitusta. Tähän
uuteen tulevaisuuteen täytyy varautua uudistamalla kasvatuksellisia instituutioita sekä ajatusmalleja.
Elinikäisen oppimisen toteutuksessa ensimmäinen askel on tarjota opiskelusta jokaiselle konkreettista hyötyä. Koulutusjärjestelmän täytyy luoda kokemus siitä, että jokaisella on sekä mahdollisuus että velvollisuus ylläpitää omaa osaamistaan. Jotta saamme nostettua korkeakoulutettujen suhteellista osuutta väestöstä, täytyy koulutuspolkua tarkastella kokonaisuutena, jossa
opiskelija liikkuu aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun saakka ja jatkaa osaamisen päivittämistä työelämässä. Kaikkiin vaiheisiin täytyy taata riittävä rahoitus ja yksilön tasa-arvoinen
mahdollisuus osallistua koulutukseen. Korkeakoulutettujen määrää täytyy runsaasti lisätä, sillä
Suomi haluaa pitää kiinni vahvuuksistaan. Tämä vaatii opintojen saatavuuden kasvattamista.
Tavoitteemme:
Oppiminen ja itsensä kehittäminen

•

•

•

•

•
•
•

•
•

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu tulee tehdä mahdolliseksi korkeakoulujen digitaalisen alustamallin avulla sekä valtakunnallisella tenttiakvaariojärjestelmällä. Korkeakoulujen rahoitusta pitää siirtää opintopisteperusteiseksi tutkintoperusteisesta ja
näin lisätä korkeakoulujen kannustimia.
Edistetään todistusvalintaa ensisijaisena väylänä yhä useampiin tutkintoihin. Pääsykokeista ei silti tule kokonaan luopua ja joustava sisäänpääsy korkeakouluihin eri väylien
kautta tulee olla jatkossakin mahdollista.
Ehkäistään nuorten ei-toivottuja välivuosia toisen asteen opintojen ja korkeakoulutuksen välillä. Panostetaan toisen asteen opinto-ohjaukseen sekä lisätään yhteistyötä ja
kurssivalikoimaa toisen asteen ja korkeakoulujen välillä. Tavoitellaan kaikkiin korkeakouluihin kahdesti vuodessa pidettäviä pääsykokeita.
Kehitetään korkeakouluseteli, jonka avulla toiselta asteelta valmistunut, ei vielä korkeakoulupaikkaa saanut henkilö voi suorittaa opintoja avoimessa korkeakoulussa tietyn
opintopistemäärän.
Joustavoitetaan tutkintojen välillä siirtymistä. Siirtyvien opiskelijoiden lainatakausta
tulee kasvattaa niin, että uuden tutkinnon ajalta voi saada opintolainaa.
Tarjotaan korkeakoulujen aloituspaikkamääristä korkeintaan puolet ensimmäistä
opinto-oikeuttaan hakeville.
Uudistetaan opintovapaan toimintamekanismi. Esimerkiksi mallin, jossa neljä päivää
viikosta ollaan päivätyössä ja yhden päivän ajan opiskellaan, tulisi muuttua uudeksi
normaaliksi, joka mahdollistaa yksilön elinikäisen oppimisen. Valtion tulee tukea kehitystä suotuisilla verovähennysoikeuksilla ja rahoittamalla kasvanutta koulutustarvetta
korkeakouluille.
Laajennetaan koulutusmenojen verovähennyskelpoisuutta yrityksissä.
Tarjotaan jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus kansainvälistyä koulutuspolullaan.

Korkeakoulukentän muutos
•
•

Tehostetaan korkeakoulujen hallinnollisten resurssien käyttöä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisellä yhteistyöllä.
Korkeakoulujen yhdistymistä tulee tukea ja sen tulee tapahtua hallitusti. Tällä hetkellä
korkeakoulukenttä on erittäin hajanainen, mikä aiheuttaa paljon turhaa päällekkäisyyttä
ja tehottomuutta.

Opiskelun yhdistäminen eri elämäntilanteisiin
•

Opintojen joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa täytyy lisätä. Opiskelun täytyy onnistua ympärivuotisesti niin kokopäiväisenä opiskelijana kuin täysipäiväisen työn rinnalla riippumatta siitä, missä opiskelija fyysisesti oleskelee.

•
•
•

Lisätään massiivisten avoimien verkkokurssien (MOOC) määrää.
Uudistetaan opinto-ohjausta jatkumaan saumattomasti aina peruskoulutuksesta korkeaasteelle.
Varmistetaan että korkeakouluissa on tarvittava määrä opintopsykologeja perustutkinto-opiskelijaa kohden.

Suomalainen koulutusjärjestelmä ja muuttuvan yhteiskunnan sille asettamat haasteet
•

•

•
•
•
•

•

Lakkautetaan ylioppilaskuntien pakkojäsenyys mahdollisimman pian. Pakkojäsenyys
on Suomen perustuslain takaaman yhdistymisvapauden vastainen. Pakkojäsenyyttä on
vuosien ajan puolustettu kyseenalaisin argumentein, jotka eivät intressikynnykseltään
ylitä perustuslaillista perusoikeutta. Yliopisto-opiskelijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, sillä ammattikorkeakouluopiskelijoilla ei
ole pakkojäsenyyttä opiskelijakuntaan. Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut
pakkojäsenyyden oikeuttavana perusteluna olevan yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisen. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät vuoden 2021 alussa
YTHS:n piiriin, jonka seurauksena YTHS maksu järjestetään myös ylioppilaskuntien
jäsenille KELAn eikä jäsenmaksun kautta. Tämän takia perustelu terveydenhuollon järjestämisestä ei ole enää ajankohtainen.
Hyödynnetään digitalisaatiota paremmin korkeakouluopetuksessa. Koulutusjärjestelmämme leimallinen piirre on ollut tasapäistävä opetus, mutta digitalisaatiota hyödyntämällä on mahdollista luoda yksilöllisempää ja tehokkaampaa opetusta.
Lisätään maahanmuuttoviraston määrärahoja, jotta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden ei tarvitse odottaa oleskelulupaa kohtuuttoman pitkään.
Myönnetään automaattisesti kaikille korkeakoulututkinnon Suomessa suorittaneille
vuoden oleskelulupa työnhakua varten.
Alennetaan ansiotuloveron tasoa, jotta korkeakoulutetut eivät lähtisi Suomesta suurempien ansioiden perässä ulkomaille.
Ruotsin pakollinen opiskeluvelvollisuus tulisi Suomessa poistaa valinnanvapauden
kunnioittamisen ja kansainvälistymisen vuoksi. Vaihtoehtoisesti Suomessa tulisi olla
velvollisuus opiskella jotain vapaavalintaista kolmatta kieltä
Varmistetaan laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus sekä 2-vuotinen esiopetus.

3. Voiko maailman pelastaa?
Kokoomuksen perusarvot ovat vapaus ja vastuu. Meillä on velvollisuus ulottaa nämä arvot
myös seuraaville sukupolville. Tämän vuoksi tavoitteenamme on hiilineutraali Suomi vuoteen
2030 mennessä. Itsensä toteuttamisen vapaus jokaiselle yksilölle ei toteudu, jos toimintamme

rajoittaa mahdollisuuksia nauttia Suomen kauniista luonnosta ja suuremmassa mittakaavassa
elinkelpoisesta ympäristöstä maailmanlaajuisesti. Ilmasto- ja ympäristöasioiden
laiminlyöminen politiikassa tulee väistämättä johtamaan koko ihmiskuntaan vaikuttaviin
katastrofeihin, kun osa maapallomme pinta-alasta muuttuu elinkelvottomaksi
ilmastonmuutoksen myötä. Meidän on yhä enenevissä määrin kannustettava suomalaisia
siirtymään pois kertakäyttöisyydestä. Suomessa on oltava kannattavaa ostaa palvelu, jolla
esimerkiksi rikki mennyt hyödyke korjataan uuden ostamisen sijasta. Yhteiskäyttöpalvelujen
kehittämistä sekä kierto- ja jakamistalouden edistämistä on muun muassa verotuksen avulla
edistettävä.
Kokoomuslaisuuteen kuuluu oleellisesti myös välittäminen. Meidän tulee huolehtia muidenkin
eläinlajien hyvinvoinnista, koska ihminen ei ole ainoa tunteva laji tällä maapallolla.
Tuotantoeläinten hyvinvointi ja luonnonkantojen elinvoimaisuus ovat Kokoomusopiskelijoille
tärkeitä. Eläimillä ja ympäristöllä on itseisarvo, jota ihmisten tulee kunnioittaa ja arvostaa.
Biodiversiteetin turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta suomalainen luonto säilyy myös
tuleville sukupolville. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtimalla turvaamme myös oman
tulevaisuutemme, sillä tasapainoa horjuttamalla voimme aiheuttaa peruuttamattomia
muutoksia, jotka vaikuttavat myös ihmiseen.
Markkinatalouden avulla meillä on mahdollisuus ratkaista ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat
ongelmat. Saastuttamiselle tulee asettaa hinta, joka ohjaa yritykset ja valtiot
ympäristöystävällisempään teollisuuteen sekä vähäpäästöisemmän liikenteen ja rakentamisen
kehittämiseen. Emme tarvitse uutta talousjärjestelmää tai vallankumousta horjuttamaan vakaita
demokratioita ilmastonmuutoksen nimissä. Yksilöllä tulisi olla vapaus valita ruokavalionsa tai
matkustustapansa, mutta saastuttaville vaihtoehdoille tulisi asettaa päästöjä vastaava hinta.
Maatalouden tuissa tulee huomioida tuotannon ilmastovaikutukset ja suomalaisen lihatalouden
arvostuksen tulee näkyä kuluttajien valinnoissa, ei valtion subventioissa. Valtion ylläpitämissä
laitoksissa, kuten kouluissa, tulee panostaa entistä enemmän ympäristöystävällisiin
vaihtoehtoihin, kuten lähi- ja kasvisruokaan.
Talouskasvu ei ole itsessään pahasta. Kasvun tulee kuitenkin kummuta palveluiden
kuluttamisesta, uudesta teknologiasta ja innovaatioista, ei kertakäyttökuluttamisesta tai
ympäristöä pilaavista teollisuuden muodoista. Kasvavan energiankulutuksen tarpeisiin tulee
vastata panostamalla ympäristöystävällisiin energiantuotantotapoihin. Ydinvoima on
keskeinen puhtaan energian lähde. Kaupungeissa syntyy suuri osa maailman talouskasvusta,
mutta myös 70 prosenttia päästöistä. Kaupungeilla ja kaupunkipolitiikalla on siis suuri
merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaupungit ovat myös ryhtyneet määrätietoiseen
toimintaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tästä loistavana esimerkkinä on
maailmanlaajuinen pormestarien verkosto, joka toimii ilmastonmuutokseen ja

energiaratkaisuihin liittyvänä foorumina (The Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy).
Tavoitteemme:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuetaan päästöttömiin energialähteisiin perustuvia teknologioita ja investointeja. Päästöttömät energianlähteet sisältävät ydinvoiman.
Lisätään välittömästi ja voimakkaasti ydinvoiman tuotantoa.
Nostetaan Suomen ja EU:n energiaomavaraisuusastetta ja vähennetään riippuvuutta venäläisestä energiatuonnista.
Luodaan ydinvoimalle tyyppihyväksyntäjärjestelmä, joka mahdollistaa vähemmän byrokratiaa hyväksytyille voimalatyypeille. Otetaan suurissa kaupungeissa käyttöön uuden sukupolven modulaarisia pienydinreaktoreita.
Kehitetään sähkön siirtoinfrastruktuuria Pohjoismaiden sisällä siten, että pohjoismaiset
energian yhteismarkkinat toteutuvat aidosti. Myös EU-tasolla toimivan siirtoinfrastruktuurin ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämisen tulee olla prioriteetti.
Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta esimerkiksi verohelpotuksin ja älykkäiden, päästöttömään energiaan perustuvien ratkaisujen avulla.
Tehdään mikrotason energiantuotantomuotojen käyttöönottoa helpommaksi ja vähennetään byrokratiaa.
Siirrytään julkisessa liikenteessä hiilineutraaleihin energianlähteisiin.
Luodaan Euroopan Unionin sisäinen juomapakkausten panttijärjestelmä.
Korjataan kaivoslainsäädäntöä. Luodaan kaivosyhtiöille velvollisuus ottaa pakollinen
kaivosvahinkovakuutus, jolla voidaan kattaa kaivostoiminnasta aiheutuneita haittoja ja
kustannuksia, joita ei onnistuta perimään kaivostoimintaa harjoittaneelta yritykseltä.
Rajoitetaan maatalouden torjunta-aineiden käyttöä ja lisätään torjunta-aineiden käytön
valvontaa.
Luovutaan EU:n alueella lihatuotannon markkinoita vääristävistä ja ympäristölle
haitallisista maataloustuista.
Vähennetään mikromuovien päätymistä vesistöihin rajoittamalla muovien käyttöä sekä
edistämällä niiden kierrättämistä.
Lisätään kasvis- ja lähiruoan osuutta julkisesti tuetussa ruokailussa.
Kielletään porsitushäkkien käyttö ja taataan jokaiselle eläimelle jatkuva juomaveden
saanti.
Edistetään kestävää kalastusta vaelluskalojen kantojen elvyttämiseksi.
Sallitaan geenimanipuloitujen organismien tuottaminen elintarvikkeiksi.
Kielletään siirtymäajalla eläinten häkkikasvatus, mukaan lukien turkistarhaus.
Varmistetaan lainsäädännön keinoin tuotantoeläinten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden täyttyminen.

•
•

•
•

Huolehditaan jäte- ja hulevesien asianmukaisesta puhdistamisesta.
Verotetaan ajoneuvoja painokkaammin niiden aiheuttamien saasteiden perusteella. Lopullisena tavoitteena tulee olla yhtenäinen kaikkien saasteiden verotus, jolloin kaikki
erilliset haittaverot poistetaan. Poistetaan ajoneuvovero sähköautoilta.
Kehitetään määrätietoisesti raideliikennettä ja runkoverkkoa siten, että keskeisten kaupunkien välisessä liikenteessä juna on kilpailukykyinen vaihtoehto.
Käytetään metsiä kestävästi hiilinielut ja monimuotoisuus huomioiden.

4. Hyvinvointivaltion rahoittamisen tulevaisuus
Talouspolitiikan tavoitteena tulee olla mahdollisimman avoin, hyvinvoiva, kestävä ja vauras
yhteiskunta. Reilu kapitalistinen markkinatalous on paras keino tämänkaltaisen yhteiskunnan
luontiin. Reilu markkinatalous rakentuu yksinkertaisen ja läpinäkyvän verotuksen, omistusvapauden kunnioittamisen, mahdollisuuksien tasa-arvon ja riittävän perusturvan ympärille. Reilussa markkinataloudessa tuottajat kilpailevat tuotteidensa laadulla, ei monimutkaisilla verotuksellisesti optimoiduilla konsernirakenteilla. Tämän kaltaisessa markkinataloudessa työnteko on aina kannattavaa, yrityksen perustaminen on vaivatonta ja sosiaaliturvajärjestelmä on
rakennettu ottamaan huomioon myös uudenlaiset työsuhteet. Markkinatalouden hyödyt pitää
ohjata yhteiskunnassa jakautumaan niin, että jokaisen on mahdollista elää hyvää elämää. Vapaassa yhteiskunnassa jokaisella on mahdollisuus kouluttautumiseen ja sitä kautta sosiaaliseen
nousuun. Oikeudenmukainen yhteiskunta pitää riittävällä sosiaaliturvalla huolen niistä, jotka
eivät siihen itse kykene.
Vapaan markkinatalouden oikeutus perustuu sen synnyttämään mahdollisuuksien tasa-arvoon.
On voimaannuttava ajatus, että jokainen ihminen voi nauttia oman työnsä hedelmistä ja vaurastua oman yritteliäisyytensä seurauksena. Yhteiskunnan rakenteet pitää kuitenkin uudistaa
siten, että jokaisella ihmisellä on taustastaan riippumatta samat mahdollisuudet menestykseen.
Kestävän talouspolitiikan tekeminen on olennaista tämän saavuttamiselle, sillä esimerkiksi
koulutusjärjestelmän ja terveydenhuollon ylläpitäminen vaatii huomattavia taloudellisia panostuksia. Hyvin toteutettuna järjestelmä kuitenkin toteuttaa itseään, sillä mahdollisimman tasaarvoinen yhteiskunta saa yksilöt kilpailemaan tehokkaasti, ja tämä näkyy parantuneena taloudellisena toimeliaisuutena ja yritteliäisyytenä. Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa talouspolitiikan tehtävänä on luoda puitteet reilulle markkinataloudelle, joka minimoi markkinahäiriöt ja täyttää sellaisia yksilöiden tarpeita, joita markkinatalous ei luontaisesti hoida. Työttömyysturva, sairaanhoito, koulutus ja sosiaaliset palvelut luovat sellaisen turvaverkon, joka
mahdollistaa yksilölle itsensä kehittämisen ja riskinoton.

Hyvä talouspolitiikka tunnustaa talouden realiteetit. Jos Suomi halutaan säilyttää hyvinvointiyhteiskuntana, täytyy tulevaisuuden yhä pahenevasta kestävyysvajeesta aiheutuvat vaikutukset budjettiin ratkaista. Valtio ei voi jatkaa syömävelan kasvattamista ja sysätä hintalappua alati
pienentyville tulevaisuuden sukupolville. Suomen velkaantumiskehitys täytyy pysäyttää. Erityisesti työllisyyden nostaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta voimme rahoittaa tulevaisuudessa kasvavat hoivamenot.
Tavoitteemme:
Kapitalistinen markkinatalous ja hyvinvointiyhteiskunta
•

•

•

•

•

Otetaan käyttöön Euroopan unionin laajuinen hiilivero. Markkinoiden tulee olla lähtökohtaisesti vapaita. Markkinatalouden ohjausmekanismeja on käytettävä harkiten suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Saastuttamisesta aiheutuva ympäristölle haitallinen toiminta täytyy hinnoitella tuotteisiin mukaan. Valtion kasvaneet verotulot tulisi palauttaa kansalaisille alennettuna verotuksena.
Tarkastellaan valtion omistuksia strategisesti. Valtion tehtävänä ei ole lähtökohtaisesti
osallistua liiketoiminnan harjoittamiseen. Sellainen omaisuus, jota ei tarvita strategisin
perustein voidaan tapauskohtaisesti myydä. Myynnistä saaduilla varoilla tulee pääomittaa korkeakouluja sekä investoida julkiseen infrastruktuuriin.
Tarkastellaan yritystukia kriittisesti. Vapaa kilpailu ja valtion yritystuet sopivat huonosti yhteen. Ensimmäisenä tulee luopua ympäristölle haitallisista tuista ja pidemmällä
aikavälillä tehottomat yritystuet tulee lakkauttaa täysin.
Pidetään huolta siitä, että valtion menojen budjetoinnissa pysyvät kulut voidaan rahoittaa verotuloilla. Talouspolitiikan on oltava vastuullista. Nuorten ja opiskelijoiden ei tule
joutua nykyisen kulutuksen maksajiksi.
Kehitetään eläkejärjestelmää siten, että järjestelmän pitkän aikavälin kestävyys varmistetaan eläkeikää nostamalla. Emme hyväksy sitä, että eläkemaksuja nostetaan nuorten
kustannuksella. Nykyisten eläkeläisten eläkkeitä ei tule nostaa.

Verotus ja aggressiivinen verosuunnittelu
• Yksinkertaistetaan verotusta huomattavasti. Verotuksen tulisi olla mahdollisimman investointineutraalia. Optimaalinen verotus on sellaista, joka ei ohjaa yritysten päätöksentekoa. Viron yritysveromalli ja työnteon verotuksen keventäminen olisivat ensiaskeleita tähän.

•
•

•

Alennetaan veroastetta kaikissa tuloluokissa ja siirretään verotuksen painopistettä työnteosta haittojen verotukseen.
Reilu kapitalismi vaati sen, että kaikilla markkinatalouden toimijoilla on samat säännöt.
Aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa rinnakkaisen sääntöjärjestelmän, jonka puitteissa kilpailu ei toteudu. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen on välttämätön osa
kansainvälisten yritysten veronkierron estämistä. Kansainvälistä veropakolaisuuttaa on
jo onnistuttu karsimaan esimerkiksi EU:n veronkierron vastaisella toimenpidepaketilla
ja veronkierron kieltävällä direktiivillä. Tätä kehitystä tulee jatkaa.
Poistetaan solidaarisuusvero. Solidaarisuusvero vähentää työnteon kannustavuutta ja
lisää verojärjestelmän monimutkaisuutta.

Toimeentulo ja sosiaaliturvauudistus
•

•
•

•
•

•
•

Uudistetaan sosiaaliturva. Jokaisella on oikeus minimitoimentuloon. Sosiaaliturvan
tehtävänä ei kuitenkaan ole mahdollistaa yksilön jäämistä toimettomaksi, vaan aktivoida tämä yhteiskunnan osallistuvaksi jäseneksi. Tällä hetkellä sosiaaliturva on sekalainen kokonaisuus etuuksia, josta on vaikea ottaa selvää ja se sisältää runsaasti passivoivia elementtejä. Sosiaaliturvan uudistuksessa sosiaaliturvaa täytyy kehittää kannustavampaan suuntaan. Ajatuspaja Liberan esittelemän perustilin mallinen sosiaaliturva
olisi paras ja kannustavin sosiaaliturvan malli, joka mahdollistaa vähimmäistoimeentulon.
Otetaan opiskelijat mukaan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen. Opiskelijoiden sosiaaliturvan tulee olla Kokoomusopiskelijoiden opintotilimallin mukainen.
Nostetaan opiskelijan tulorajoja 50 prosentilla. Tulorajat ovat jääneet reilusti jälkeen
Ruotsin, Norjan ja Tanskan tasosta, sillä tulorajoja ei ole nostettu 2000- luvun alusta
lähtien. Työnteosta tulee palkita, ei rangaista.
Tehdään työnteosta aina kannattavaa. Sosiaaliturvan tulee tunnistaa uusia osatyöllisyyden ja lyhyiden työsuhteiden muotoja.
Kohdellaan työttömän henkilön vähäisiä yrittäjätuloja samalla tavalla kuin satunnaisia
palkkatuloja. Tämä tarkoittaa oikeutta ansaita yrittäjätuloja 300 euron suojaosuuden
verran ilman että työttömyysturva heikkenee.
Toteutetaan Suomessa kokonaisvaltainen perhevapaauudistus, joka nostaa työllisyysastetta ja lisää tasa-arvoa.
Lakkautetaan kotihoidontuki ja edistetään sillä naisten työllistymistä sekä palkkatasaarvoa.

Jokaiselle mahdollisuus vaurastumiseen
• Luodaan yhteiskunta, jossa sosiaalinen liikkuvuus on mahdollista omalla työllä ja vaivannäöllä ja jossa ahkeruudesta palkitaan.

•

•
•
•
•
•

Taataan yrittäjillekin sosiaaliturva. Suomessa työntekijöillä on sosiaalinen turvaverkko,
mutta yrittäjien sosiaaliturva ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla. Kaikille yhteinen
sosiaaliturva perustilimallin mukaisesti mahdollistaisi yrittämisen ja antaisi yksilöille
mahdollisuuden ottaa riskiä.
Madalletaan pääomatuloverokantaa tuntuvasti.
Kymmenkertaistetaan osakesäästötilin sijoituksen yläraja. Osakesäästötilin summa
kasvaisi 50.000 eurosta 500.000 euroon.
Poistetaan tarpeettomia kilpailun esteitä. Markkinoille pääsemistä täytyy helpottaa
useilla aloilla.
Mahdollistetaan ensimmäisen (enintään 12 kuukauden) työsuhteen sopiminen määräaikaisena ilman erityistä perustetta.
Lisätään peruskoulun opetustarjontaan sijoittamiseen ja taloudenhallintaan liittyvää
opetusta.

5. Väistämätön kaupungistumiskehitys
Jo yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. 80 % maailman taloudellisesta toimeliaisuudesta
tapahtuu kaupungeissa. Kokoomusopiskelijoille kaupungistumiskehitys on fakta. Ihmisten
muuttoliikettä kaupunkeihin ei voi eikä pidä pysäyttää. Kokoomusopiskelijat vastaavat voimistuvaan
kaupungistumiseen vahvalla ja määrätietoisella kaupunkipolitiikalla, jossa kaupunkien kilpailukykyä
tuetaan ja kasvukeskusten viihtyisyyteen panostetaan. Kaupungit kilpailevat keskenään kansainvälisellä
tasolla. Jotta suomalaiset kaupungit pärjäisivät tässä kilpailussa, on taloudelliset resurssit viisasta
keskittää kasvavien kaupunkialueiden kehittämiseen. Vastustamme taloudellisten resurssien ja valtion
työpaikkojen keinotekoista hajasijoittamista aluepolitiikan nimissä. Kasvavat ja menestyvät
kaupunkiseudut ovat kaikkien, myös metropolialueiden ulkopuolella asuvien suomalaisten etu.
Suomalaisten kaupunkien suurimpia vahvuuksia kansainvälisessä vertailussa ovat yhteiskunnan vakaus
ja puhdas sekä viihtyisä kaupunkiympäristö. Tulevaisuuden suomalaiset kaupungit ovat
kasvukeskuksia, jotka vetävät puoleensa kansainvälisiä huippuosaajia ympäri maailman. Työperäinen
maahanmuutto on tehtävä näille kansainvälisille huippuasiantuntijoille helpoksi ja vaivattomaksi, jotta
suomalaiseen kaupunkiin muuttaminen olisi heille houkutteleva vaihtoehto. Alati heikkenevän
syntyvyyden seurauksena kaupungit ja elinkeinoelämä tarvitsevat menestyäkseen työperäistä
maahanmuuttoa. Osaavan työvoiman lisäksi kasvavat kaupungit tarvitsevat joustavan lainsäädännön,
joka mahdollistaa edistyksellisen kokeilukulttuurin ja uudenlaisten innovaatioiden kehittelyn.
Yrityksille tarjottavien palveluiden on oltava laadukkaita ja helposti saatavilla.
Kaupungeille on annettava valta päättää niitä koskevista asioista ja valtiovallan on kaikessa
päätöksenteossaan otettava huomioon kaupunkipoliittiset kysymykset. Valtion on investoitava
voimakkaasti kaupunkien välisiin raidehankkeisiin ja lopetettava siltarumpupolitiikka. Lainsäädännön
on annettava parhaat edellytykset kaupunkisuunnittelulle, jonka tavoitteena on maailman toimivimmat
kaupungit. Suurten kansallisten uudistusten on huomioitava kaupunkien kipeästi tarvitsemat
erityisratkaisut. Eri kaupunkeja ei voi, eikä kannata lähteä tunkemaan samaan muottiin.

Tavoitteemme:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Edistetään tiivistä kaupunkirakentamista ja otetaan huomioon viher- ja virkistysalueiden tärkeys.
Panostetaan raideinfraan ja edistetään nopeita, sujuvia junayhteyksiä erityisesti suurten kaupunkien välillä. Lisätään kilpailua matkalippujen hintojen alentamiseksi.
Kannustetaan suurimpia kaupunkeja tekemään maanalaisia yleissuunnitelmia, joilla pyritään
sujuvoittamaan liikennettä ja siirtämään sitä mahdollisuuksien mukaan maanalaisille kulkuväylille.
Otetaan infrarakentamishankkeita suunnitellessa huomioon vaikutukset yritysten liiketoimintaedellytyksiin.
Tuetaan uudenlaisia ympäristöystävällisempiä innovaatioita, jotka helpottavat ihmisten kulkemista ja vähentävät liikenteen päästöjä.
Lisätään ihmisten suosimien lenkkeily- ja luontoreittien varsille liikuntamahdollisuuksia, kuten
ulkoliikuntapaikkoja.
Parannetaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä kaupungeissa.
Ei tueta siltarumpupolitiikkaa.
Edistetään kaupunkien kasvua ylöspäin ottamalla korkean rakentamisen tarve yhä vahvemmin
huomioon kaupunkisuunnittelussa ja asemakaavoituksessa
Lisätään kaupunkien kerroksellisuutta monipuolistamalla eri alueiden rakennuksien arkkitehtuurista suunnittelua. Rohkaistaan kaupunkeja suunnittelemaan persoonallisia kaupunkirakennuksia sekä -alueita.
Tuetaan kaupunkeja ja kuntia palvelurakenteiden digitalisaation edistämisessä ja pyritään lisäämään ihmisten viihtyvyyttä, turvallisuutta ja kulkemista tekoälyn ja automatisaation avulla.
Huomioidaan erityisryhmien tarpeet liikennepalveluita kehittäessä ja tarjotaan eri erityisryhmille julkisen liikenteen palveluita kohtuuhinnoin.
Poistetaan liikkumisen esteitä ja huomioidaan kaikessa liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa esteettömien tilojen ja kulkuväylien tarve. Edistetään kaupungin saatavuutta kaikille ihmisryhmille.
Valtion investointitukia on kohdennettava suurille ympäristöystävällisille joukkoliikennehankkeille.
Osallistetaan asukkaita kehittämään kaupunkeja matalalla kynnyksellä.
Muutetaan kaupunkien johtamisjärjestelmiä ja rohkaistaan pormestarimallin käyttöönottoa yhä
useammassa kaupungissa.
Vaaditaan, että pormestarimallin käyttöönottaneissa kaupungeissa puolueet julkaisisivat pormestariehdokkaat sekä pormestariohjelmat hyvissä ajoin ennen kuntavaaleja avoimuuden ja
riittävän informaation lisäämiseksi.
Puretaan parkkipaikkanormeja ja siirrytään kohti markkinahintaisempaa pysäköintiä.
Huomioidaan valtakunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa kaupungistuminen tosiasiana
kaikilla tasoilla.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisätään kaupunkien elinvoimaisuutta luomalla kannustimia yhteistyöhön korkeakoulujen,
elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Kirjataan MAL-sopimuskäytäntö lakiin maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä ja
laaditaan sopimukset pitkäaikaisiksi.
Rakennetaan valtion ja kaupunkiseutujen kuntien, elinkeinoelämän sekä korkeakoulujen yhteistyötä selvittämällä City Deal -mallin käyttöönottoa eri kaupungeissa.
Annetaan korkeakouluille yhä enemmän mahdollisuuksia toimia kulttuurin ja vireyden kasvualustoina kaupungeissa ja edistetään tapahtumien tuottamista kaupunkien, korkeakoulujen ja
yritysten välisellä yhteistyöllä.
Kaupunkien ei tule rangaista työssäkäyviä ihmisiä ruuhkamaksuilla siitä, että julkiset kulkuyhteydet eivät vielä ole siinä tilassa, jossa ne palvelisivat sujuvasti ja joustavasti kehyskuntien ja
kaupunkien välillä matkustavia.
Sitoudutaan läpinäkyvyyteen ja informaation avoimuuteen kaupunkipolitiikassa.
Tuetaan ja edistetään yrittäjyyttä kaupungeissa laadukkailla neuvontapalveluilla.
Tuotetaan julkiset ja yksityiset palvelut englanniksi osaavan työvoiman ja kansainvälisyyden
edistämiseksi.
Suurissa infrahankkeissa tulee hyödyntää hankeyhtiömallia, jossa liikennehanke rahoitetaan
osittain kehittämällä yhtiön haltuun siirrettyä maaomaisuutta uuden yhteyden varrelta.
Huolehditaan siitä, että ARA-tuettu rakentaminen koskee jatkossakin vain erityisryhmiä ja lopetetaan HITAS ja muut vastaavat markkinoita vääristävät ja epäoikeudenmukaiset asumisen
tuet. Palautetaan tulorajat tuettuun asumiseen.
Ehkäistään asuntotuotannon hidastumista ja kaavoituksen vaikeuttamista asettamalla kaavavalituksille käsittelymaksu hallinto-oikeudessa. Maksu tulee saada takaisin, mikäli tuomioistuin
hyväksyy kaavavalituksen.
Rajoitetaan kuntien mahdollisuutta harjoittaa tiukkaa sääntelyä asemakaavoissa, maankäyttösopimuksissa ja rakennusluvissa.
Sähköistetään rakennusprosessien asioinnit.
Päivitetään yhteisöveron jakosuhde kuntien hyväksi.
Vahvistetaan kaupunkien osaamista hakea EU-rahoitusta ja edistetään tiedonsaantia.
Kuntien verotilitysjärjestelmä on saatava kuntoon ja päivitettävä ennakoitavammaksi yhdessä
kunta-asiantuntijoita kuunnellen.
Kannustetaan kaupunkeja kierrätyksen ja kiertotalouden edelläkävijöiksi ja asuinrakennuksia
hankkimaan yhteisiä kierrätyspisteitä.
Lisätään roska- ja tuhka-astioiden määrää kaupungeissa roskaamisen vähentämiseksi ja ehkäistään siten tupakantumppien ja muiden jätteiden kulkeutumista ympäristöön.
Varmistetaan, että valtio tukee kaupunkeja erilaisissa työllisyys- ja kotoutumistoimenpiteissä.
Luodaan kaavoituksen avulla tiiviitä ja energiatehokkaita kaupunkeja sekä edellytyksiä yksityisautoilusta riippumattomille alueille.
Luodaan avoimia yhteisiä tiloja ihmisille ja yrityksille.
Edistetään työntekijöiden muuttoa kaupunkeihin poistamalla varainsiirtovero. Näin pyritään
vastaamaan avoimien työpaikkojen ja työttömien väliseen kohtaanto-ongelmaan.

6. Hyvinvoiva yksilö on kannattava sijoitus
Nuorten ja opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi on koko hyvinvointiyhteiskunnan menestyksen kannalta olennaista. Terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ehkäisy on keskeistä, jotta jokainen ihminen voi elää hyvän elämän ja kokea olevansa osallinen omassa yhteisössään. Ongelmien ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin oireiden hoito, mutta julkisen sektorin velkaantuessa ei ole odotettavissa helppoja ratkaisuja nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi pelkästään mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset ovat noin yksitoista miljardia euroa vuodessa.
Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii mielenterveyden ongelmista ja tutkimusten mukaan
suurin osa psyykkisesti oireilevista nuorista ei hae apua. Opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyminen on ilmiö, joka täytyy ottaa vakavasti. Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, joustavuutta opiskeluun sekä merkittävästi nopeammin saatavilla olevia palveluja avun saamiseksi. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön pitäisi toimia
saumattomasti kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa, jotta opiskelijoiden
terveydenhoito olisi mahdollisimman laadukasta. Kokoomusopiskelijat pitää välttämättömänä, että opiskelijoiden ja nuorten osalta painopiste terveydenhuollossa siirretään mielenterveyden, päihdeongelmien, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Syrjintä ja kiusaaminen
aiheuttavat psyykkistä pahoinvointia, ja on löydettävä uskottavat keinot puuttua niihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on lykätty jo vuosikymmeniä. Uudistus on toteutettava siten, että hoitoon pääsee mahdollisimman nopeasti, hoito keskittyy entistä enemmän ennaltaehkäisyyn ja uudistus on taloudellisesti kestävä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan
turvata myös tuleville sukupolville. Sillä onko perusterveydenhuollon palvelut tuotettu yksityisellä vai julkisella, ei ole väliä. Tärkeää on, että ihmiset saavat riittävän hoidon ajoissa ja
että ennaltaehkäisyssä on riittävästi resursseja.
Tavoitteet:
• Toteutetaan terapiatakuu vuoden 2020 aikana.
• Tunnistetaan päihdeongelmat sairautena.
• Taataan päihdeongelmien hoidon riittävät resurssit.
• Dekriminalisoidaan huumeiden käyttörikos. Ohjataan huumausaineiden ongelmakäyttäjät sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Huumausaineiden myyminen ja välittäminen on säilytettävä rangaistavana.
• Laillistetaan nuuskan myynti. Kieltolait eivät toimi. Nuuskaa on verotettava samalla
tavalla kuin muitakin tupakkatuotteita.

•
•
•
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Mahdollistetaan seisomatyöskentelyä korkeakouluissa.
Tehdään syrjäytymisen ehkäisemisestä talouspolitiikan tärkeimpiä prioriteetteja. Syrjäytyminen aiheuttaa kansantaloudelle kestämättömiä kustannuksia.
Tehostetaan syrjäytyneiden nuorten ohjaamista koulutuksen ja kuntoutuksen piiriin.
Toteutetaan harrastustakuu jokaisessa Suomen kunnassa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Huomioidaan sukupuolivähemmistöt paremmin terveydenhuollossa. Esimerkiksi lomakkeissa mahdollistetaan avoin vaihtoehto sukupuolen määrittelylle.
Translaki on uudistettava niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu
omaan ilmoitukseen lääketieteellisen prosessin sijaan. Pelkkä lisääntymiskyvyttö-myyden vaatimuksen poistaminen ei riitä.
Edistetään seksuaalivähemmistöjen eheytyshoitojen kieltämistä.
Opiskelijoilla tulee olla riittävästi liikuntamahdollisuuksia korkeakouluissa. Liikuntamahdollisuuksia tulee olla vähintään kansallisten korkeakoululiikunnan suositusten
edellyttämä määrä.
Otetaan e-lääkäripalvelut käyttöön julkisessa terveydenhuollossa ja YTHS:n puolella.
Lisätään päihteettömien tilojen saatavuutta nuorille.
Siirretään sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste ehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan.
Poistetaan mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa.
Vähennetään pelaamisen haittoja vähentämällä pelikoneita julkisilla paikoilla. Ei jatketa Veikkauksen ja sen rahoittamien yhdistysten taloudellista kohtalonyhteyttä. Veikkauksen rahoittama yleishyödyllinen toiminta on tärkeää ja siksi sen rahoitus tulee turvata suoraan budjetin kautta.
Vähennetään pahoinvointia ja syrjäytymistä estämällä ylivelkaantumista. Säännellään
pikavippien mainontaa entistä kireämmin ja otetaan käyttöön positiivinen luottorekisteri.

7. Turvallisuudentunteen heikkeneminen
Suomi on ollut itsenäinen valtio jo yli sata vuotta. Olemme onnistuneet säilyttämään
itsenäisyytemme valtavilla menetyksillä ja uhrauksilla, joita ei tule unohtaa.
Kokonaisturvallisuus käsittää paljon muutakin kuin maanpuolustuksen, mutta ilman
isänmaamme itsenäisyyttä meillä ei olisi mitään. Itsenäisyys on perusedellytys kaikelle, johon
me Kokoomusopiskelijat haluamme tässä maassa vaikuttaa. Isänmaanrakkaus ei sulje pois
rakkautta Euroopan unioniin tai muuhun maailmaan, vaan ne täydentävät toisiaan.
Isänmaallisuus on tavoiteltava arvo ja kaikkien suomalaisten tulee voida häpeilemättä tuntea
ylpeyttä kotimaastaan.

Globaalit ongelmat aiheuttavat huolta ihmisten turvallisuudesta. Suomi kuuluu osaksi länttä ja
on luonnollista, että kehitämme länsimaista yhteistyötä myös puolustuksen osalta. Suomen
paikka on Euroopan unionin ytimessä ja puolustusliitto Natossa. Yhteisessä ulko- ja
turvallisuuspolitiikassa on pyrittävä karsimaan päällekkäisyyksiä ja resursseja on käytettävä
nykyistä tehokkaammin. Suomi ei pärjää yksin, eivätkä turvallisuuskysymykset esimerkiksi
EU:n raja-alueilla ole yksin yhden jäsenvaltion asia. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja
liittyminen Natoon ovat asioita, jotka luovat uskottavuutta kansalliselle maanpuolustukselle ja
ennaltaehkäisevät valtioiden välisiä konflikteja.
Kokoomusopiskelijoissa uskotaan liberaaliin maailmanjärjestykseen, joka perustuu
monenkeskiseen
kansainväliseen
yhteistyöhön
ja
kansainvälisten
sopimusten
kunnioittamiseen. Toisin kuin eräät Suomessakin vaikuttavat Venäjämieliset voimat, meillä ei
ole varaa olla sinisilmäisiä. Suomen naapurustossa ainoastaan Venäjällä on kyky muodostaa
perinteinen sotilaallinen uhka. Venäjä on pitkin 2000-lukua osoittanut tyytymättömyytensä
nykyistä maailmanjärjestystä kohtaan sekä toimillaan Georgiassa, Euroopassa ja Lähi-idässä
pyrkinyt haastamaan sitä. Venäjällä valta on huomattavasti keskittyneempi kuin
oikeusvaltioperiaatteelle pohjautuvissa läntisissä demokratioissa. Tulevaisuudessa Venäjän
valtablokin muutos voi muuttaa merkittävästi maan ulkopolitiikan suuntaa. Suomella on oltava
jatkuva valmius reagoida muutoksiin turvallisuusympäristössämme.
Kansalaisten turvattomuuden tunne heikentää yhteiskuntaa. Suomi on epäonnistunut maahanmuuttajien integraatiossa, mikä on aiheuttanut sosiaalisia ongelmia ja levottomuutta. Tämän
lisäksi poliisin vähentynyt läsnäolo asuinympäristöissä on omiaan vähentämään kansalaisten
turvallisuudentunnetta. Pitkät rikostutkinnat ja oikeusprosessit heikentävät rikosten uhrien uskoa yhteiskuntaan ja niin kauan, kun Suomessa on vähiten poliiseja koko EU:ssa suhteessa
väestön määrään, tätä kehityssuuntaa on haastavaa muuttaa. Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, joten on huolestuttavaa, jos turvattomuuden tunne lisääntyy.
Tavoitteemme:
Ulkoinen turvallisuus
•
•
•
•
•

Kehitetään Suomen maanpuolustusta uskottavakasi niin maalla, merellä, ilmassa kuin
kybertilassakin.
Lisätään Suomen roolia Euroopan unionin turvallisuusyhteistyön kehittämisessä.
Suomen on haettava viipymättä Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäsenyyttä.
Tiivistetään Suomen puolustusyhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa muun muassa
yhteisten sotilasharjoitusten ja materiaalihankintojen muodossa.
Huolehditaan poliisin riittävästä toimintakyvystä ja resursseista.

•
•
•
•
•
•
•

Pidetään yllä reservin toimintakykyä lisäämällä tuntuvasti kertausharjoitusten määrää.
Edistetään Euroopan unionin energiaomavaraisuutta - Nord Streamin kaltaisia hankkeita, jotka lisäävät Venäjän vaikutusvaltaa EU:n sisällä, tulee ehdottomasti vastustaa.
Rajoitetaan muiden valtioiden ja niiden kansalaisten maakauppoja strategisesti tärkeiltä
alueilta.
Uudistetaan maanpuolustusta tasa-arvoisemmaksi.
Uudistetaan asevelvollisuus Norjan mallin mukaisesti sukupuolesta riippumattomaksi.
Mukautetaan palvelusvarusteet kaikille sopiviksi ja tuomitaan vähättely, häirintä ja kiusaaminen asepalveluksessa. Näin teemme palveluksesta houkuttelevamman kaikille.
Ehkäistään asepalveluksen keskeyttämisiä jakamalla etukäteen enemmän tietoa esim.
kuntovaatimuksista, aselajeista ja koulutushaaroista.

Sisäinen turvallisuus
•
•
•
•
•
•

Huolehditaan siitä, että kansalaisten oikeusturvan ei ole riippuvainen taloudellisesta tilanteesta.
Edistetään oikeuslaitoksen kykyä käsitellä riita- ja rikosasiat ripeästi ja laadukkaasti.
Lisätään poliisien koulutusmääriä ja virkoja.
Lisätään poliisin resursseja kansalaisten arkiturvallisuutta uhkaavien rikosten selvittämiseen.
Hyödynnetään kriminologista tutkimusta kaupunkisuunnittelussa.
Neuvotellaan kansainväliset palautussopimukset Suomelle edullisemmaksi.

