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Johdanto
Kokoomusopiskelijoilla on kolme toimintaa ohjaavaa asiakirjaa: strategia, periaateohjelma
sekä tavoiteohjelma. Ylin asiakirja on liiton periaateohjelma. Periaateohjelma on ohjenuora
liiton toiminnalle, joten tavoitteiden tulee sopia saumattomasti periaateohjelman
viitekehykseen. Tästä syystä Kokoomusopiskelijoiden tavoiteohjelma mukailee
periaateohjelmassa auki kirjoitettua arvopohjaa.
Yhteiskunta muuttuu entistä nopeammassa tahdissa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös
yhteiskunnallisia tavoitteita on päivitettävä tiheämpään tahtiin. Tästä syystä
Kokoomusopiskelijat päättää tavoiteohjelmansa sisällöstä liittokokouksessaan vuosittain.
Tavoiteohjelman tarkoituksena ei ole toistaa strategiassa tai periaateohjelmassa toistettuja
asioita. Näin ollen missio, visio, politiikan taustalla vaikuttavat arvot ja järjestölliset
tavoitteet on jätetty tämän asiakirjan ulkopuolelle.
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Koulutuspolitiikka
Kestävä, tavoitteellinen koulutuspolitiikka on Kokoomusopiskelijoiden tavoitteiden ja
toiminnan ydin. Suomen vahvuudet rakentuvat vahvasti osaamiseen ja siten nojaavat
pitkälti koulutusjärjestelmäämme. Pieni maa voi kilpailla vain korkeatasoisella ja
erikoistuneella
osaamisella.
Koko
koulutusjärjestelmällä
peruskoulusta
korkeakoulutukseen on ollut aina keskeinen rooli Suomen kilpailukyvyn kasvattamisessa ja
uuden luomisessa. Korkealaatuinen koulutus on ehdoton kriteeri maamme vetovoimalle.
Paljon on tehtävää, jotta saamme pidettyä omat lahjakkuutemme ja tiedollisen pääoman
käytössämme, ja että lisäksi houkuttelemme ulkomaalaista pääomaa kaikissa
muodoissaan kasvamaan suomalaiselle maaperälle. Jotta voimme jatkossa olla vielä
aikaisempia
menestystarinoita
parempia
ja
askeleen
edellä
muita,
tulee
koulutusjärjestelmän kehittymisen tukea kasvua, uusia innovaatioita ja työpaikkojen
luomista. Koulutus on valtion budjetissa toiseksi suurin kuluerä, eikä ole yhdentekevää
kuinka nämä rahat käytetään.
Osaamisen ja tutkimuksen korkea laatu on asetettava ykköstavoitteeksi. Rakenteiden,
sisältöjen ja profiilien kehittämistyön tavoitteena on vapauttaa resursseja esimerkiksi
kokoamalla toimintaa laadukkaammiksi kokonaisuuksiksi. Mitä parempia alueellisia ja
tieteellisiä profiileja ja rakenteellisia malleja korkeakouluihimme luomme, sitä paremmin
voimme tulevaisuudessa vaikuttaa opetuksen ja tutkimuksen laatuun sekä paikallisesti,
että valtakunnallisella tasolla.
Mitä tarkoituksenmukaisemmin korkeakoulutus
maassamme järjestetään, sitä paremmat mahdollisuudet opiskelijoilla on laadukkaaseen,
monitieteellisyyden ja kansainvälisyyden mahdollistavaan koulutukseen kaikkine
tukipalveluineen.
Digitaalisen oppimisen ja digitaalisen palvelutuotannon hyödyt on saatava tehokkaaseen
käyttöön jo peruskouluasteella. Suomalainen koulutus on tuotava kokonaisuudessaan
2020-luvulle ja maailman huipulle. Sähköisten suoritus- ja oppimismenetelmien sekä
globaalin tiedeyhteisön mahdollisuudet piilevät joustavuudessa, monipuolisuudessa ja
yksilön
kasvavissa
mahdollisuuksissa
luoda
oma
osaamisensa
kehittyvän
korkeakoulukentän puitteissa. Tämä lähtee jo peruskoulusta, jossa luotamme edelleen
1900-luvun alussa käytössä olleisiin tekniikoihin. Kuitenkin ajasta ja paikasta
riippumattomuus on tätä päivää, ja siinä on valtava potentiaali hyödynnettävänä.
Digitaalisten sovellutuksien käyttöönoton ja kehittämisen yhteydessä on myös helpotettava
opiskelijan joustavaa liikkuvuutta ja valinnanvapautta ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen välillä.
Mikäli meillä on mahdollisuus saavuttaa pohjatiedot esimerkiksi avoimien verkkokurssien
avulla, voidaan oppiminen viedä fyysisissä tilanteissa muotoihin, joilla on uudenlaista
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merkitystä tulevaisuuden työelämätaitojen kannalta.
Lisäksi yliopistoissa yhä vain
jonotetaan tulostimelle, koska esseitä ei saa palauttaa sähköisesti. Digitaalisuus vaatii
rohkeita toimenpiteitä.

Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
Oppimisen digitalisaatio ja opintojen edistymisen vauhdittaminen
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●

Korkeakouluopintoja tulee pystyä suorittamaan ajasta riippumatta. Suurin osa
tutkintoon kuuluvista tenteistä tulee pystyä suorittamaan oman korkeakoulun
tenttiakvaariossa. Teoksien opetus- ja tutkimuskäyttöön (pl. oppimateriaalit) ei
tarvita tekijänoikeuden haltijan lupaa.
Perusasteen sekä toisen asteen opettajien täydennysopintojen resurssit tulee
turvata digitalisaation vauhdittamiseksi.
Korkeakoulut muodostavat opintokokonaisuudet niin, että opiskelijan on mahdollista
suunnitella opintonsa ympärivuotisesti oman elämänrytminsä mukaan.
Kesäopintojen tulee olla tutkintoa edistäviä kokonaisuuksia ja niitä on tarjolla
jokaisessa tutkinnon vaiheessa oleville opiskelijoille. Kesäopinnot on järjestettävä
niin, että opiskelijalla säilyy mahdollisuus hankkia tarpeellista työkokemusta
päätoimisesti kesä-elokuussa.
Korkeakouluissa siirrytään soveltavaan oppimiseen, jossa huomioidaan kaikkien
saavutettavissa oleva tieto.
Korkeakoulujen on hyödynnettävä paremmin sähköisiä oppimisympäristöjä opintoja
järjestettäessä ja oppimateriaaleja tarjotessa.
Korkeakouluissa hyödynnetään aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista osaamislähtöisen opetussuunnitelman pohjalta.
Korkeakoulut rakentavat toisen asteen opiskelijoille suunnatun verkkoopintotarjottimen
Soveltavien
oppimismenetelmien
ja
digitaalisten
oppimisympäristöjen
kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi on koulutusalan yrityksiä hyödynnettävä
koulutusjärjestelmän päivittämisessä.
Jatko-opiskelijoiden saatava kielentarkistuspalvelut samoilla ehdoilla ja hinnoilla
kuin yliopistoihin palkkasuhteessa olevillekin. Tällä tavoin helpotetaan suomalaisen
tiedeyhteisön julkaisutoimintaa sekä kansainvälisiä yhteyksiä.
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Korkeakoulujärjestelmä
●
●

●

●

Korkeakoulujen valintakokeiden tulee mitata alalle soveltuvuutta sekä kykyä
selviytyä opinnoista.
Korkeakoulut voivat varata korkeintaan puolet aloituspaikoistaan hakijoille, jotka
eivät ole suorittaneet suomalaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Alaa vaihtaville ja toista
korkeakoulututkintoa suorittamaan pyrkivien hakijoiden siirtovalintoja ja
hakumenettelyjä tulee kehittää samanaikaisesti kiintiöiden käyttöönoton kanssa,
jotta kiintiöt eivät kohtuuttomasti heikennä kiintiön ulkopuolisten hakijoiden asemaa.
Suomalaiseen
korkeakoulujärjestelmään
kuuluvat
sekä
yliopistot
että
ammattikorkeakoulut, joilla on erilliset tehtävät. Näiden yhteistyötä syvennetään
kehittämällä
yliopistojen
ja
ammattikorkeakoulujen
välisiä
yhteisiä
opintokokonaisuuksiasekä hallinto- ja tukipalveluita.
Korkeakoulutoimipisteiden määrää tarkastellaan uudelleen, kun tarpeelliset
uudistukset korkeakoulukenttään on tehty. Ammattikorkeakoulujen määrää
vähennetään.Tutkimuksen ja koulutuksen resursseja on tehostettava kokoamalla
alakohtainen osaaminen tehokkaisiin yksiköihin. Lisätään erikoistumista ja
työnjakoa korkeakoulujen välillä.

●
●

●

●
●

Koulutusmäärien on perustuttava alan todelliseen työllisyystarpeeseen.
Korkeakoulujen rahoitusmallia on muutettava siten, että korkeakoululle maksetaan
enintään siitä tutkintomäärästä, joka on sovittu OKM:n ja korkeakoulun välisessä
sopimuksessa tuotettavan.
Ylemmistä AMK-tutkinnoista on luovuttava. AMK-tutkinnolla on päästävä
suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa vain välttämättömien siltaopintojen
avulla.
Yksityishenkilöiden
antamien
lahjoitusten
korkeakouluille
on
oltava
verovähennyskelpoisia.
Kandidaatintutkinnon tulee muodostaa koherentti kokonaisuus, jolla voi siirtyä
työmarkkinoille.

●
●
●
●
●
●

Täydennyskoulutuksen roolia uudelleen kouluttautumisen tapana vahvistetaan.
Korkeakoulujen auditoinneille laaditaan konkreettiset seuraukset, mikäli
korkeakoulu ei läpäise auditointia.
Korkeakoulujen
yhteisiä
palveluita
estävät
rajoitteet
säädöksistä
ja
työehtosopimuksista puretaan.
Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteyksiä tiivistetään lisäämällä ja tukemalla
yhteistä kehitys- ja tutkimustoimintaa.
Yritysten näyttö- ja lopputöiden tilaamista helpotetaan.
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Hallitusohjelman kärkihankkeisiin varattuja määrärahoja on kohdistettava
korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteisiin, kasvuhakuisiin projekteihin.

Kielipolitiikka koulutuksessa
●
●
●

Kielikylpyopetusta on vahvistettava ja tarjottava laajemmin Suomessa sekä
vieraskielinen opetus on aloitettava peruskoulussa nykyistä aiemmin.
Kaikilla koulutusasteilla on oltava molempien kotimaisten kielten pakollisia
kieliopintoja.
Maahanmuuttajien kielikoulutusta tehostetaan ja kielitestien vaatimuksia
tarkastellaan uudelleen.

Koulutuksen kansainvälistyminen
●
●
●
●

●
●
●

●

Korkeakoulu voi periä EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta lukukausimaksuja,
jotka jäävät korkeakoulun itsensä käytettäväksi.
Korkeakoulujen tulee lisätä kansainvälistä opetusta.
“Massiivisten avoimien verkkokurssien” (MOOC) määrää on lisättävä Euroopan
alueella ja niiden saatavuus on turvattava ulottumaan koko EU:n alueelle.
Euroopan unionin alueella suoritettavat korkeakouluopinnot on pystyttävä hyväksi
lukemaan EU:n jäsenvaltioiden kaikissa korkeakouluissa. Kansallinen koulutuksen
viitekehys National Qualification Framework (NQF) otetaan Suomessa käyttöön
Euroopan unionin alueella suoritetulla toisen asteen tutkinnolla tulee voida
hakeutua kaikkiin Euroopan korkeakouluihin.
Maisteriksi valmistuneille tulee myöntää pitempiä oleskelulupia valmistumisensa
jälkeen työnhakua varten.
Koulutuspolitiikka säilyy EU-jäsenvaltioiden omassa toimivallassa, mutta yhteistyötä
Euroopan sisällä on kehitettävä siten, että opintojen hyväksiluku eri korkeakoulujen
välillä on paremmin mahdollista.
Kaikkiin tutkintoihin sisällytetään kansainvälistymisen jakso, joko vaihto-opiskeluna
tai kotikansainvälistymisellä.
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Sosiaalipolitiikka
Opiskelijoiden sosiaalipolitiikan suurimmat historialliset saavutukset ovat keskittyneet
asumisen, terveydenhuollon ja toimeentulon ympärille. Julkisen sektorin velkaantuessa ei
ole odotettavissa helppoja ratkaisuja nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelijan
oikeus asuntoon toteutuu parhaiten yksilökohtaisella, ympärivuotisella ja paikkakunnan
kalleusluokan huomioivalla asumisen tuella.
Kokoomusopiskelijat kannattaa yksinkertaista sosiaaliturvaa sekä opintotukea, joista
kumpikaan ei saa aiheuttaa kannustinloukkuja. Opiskelijoiden asumisen tukeminen on
malliesimerkki monimutkaisesta järjestelmästä, jossa opiskelija saattaa seilata tiheästi
kahden eri asumiseen tarkoitetun tukimuodon, eli yleisen asumistuen ja opintotuen
asumislisän sekä toimeentulotuen välillä. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävä on
edistää jokaisen, myös opiskelijan, oikeutta asuntoon. Kokoomusopiskelijoiden mielestä
opiskelijan oikeus asuntoon toteutuu parhaiten siten, että kaikkien opiskelijoiden asumista
tuetaan samalla, yhtäläisin perustein maksettavalla asumistuella.
Myös opiskelijoiden terveydentilaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohja hyvälle
terveydelle ja työkyvylle luodaan jo opiskeluaikana, minkä vuoksi Kokoomusopiskelijat
pitää välttämättömänä, että laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi todettu
korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito toteutetaan jatkossakin YTHS:n kautta. Myös
riittävien ja saavutettavien liikuntapalveluiden turvaaminen on korkeakouluopiskelijoiden
tulevaisuuden hyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta tärkeää. Laajempi sosiaali- ja
teveyspalveluiden järjestämisen uudistus tulee toteuttaa niin, että palveluiden tuottamiseen
voivat osallistua myös ne yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat, jotka täyttävät
julkisen vallan määrittelemät hyväksymiskriteerit.
Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
●
●
●

●
●
●

Sosiaaliturvan kannustinloukkuja tulee selvittää ja purkaa. Muutetaan
työmarkkinatuki matalapalkkatueksi poistamalla työaikarajoitukset.
Kehitetään nykyistä passivoivaa sosiaaliturvaa perustulomallin suuntaan siten, että
perusturva olisi kannustava
Työttömän vähäisiä yrittäjätuloja tulee kohdella samalla tavalla kuin työttömän
satunnaisia palkkatuloja. Tämä tarkoittaisi oikeutta ansaita yrittäjätuloja 300 euron
suojaosuuden verran heikentämättä työttömyysturvaa.
Opintotuen
edistymisen
seurannan
opintopisteraja
on
nostettava
6
opintopisteeseen tukikuukautta kohden.
Opintotukea on pitkällä aikavälillä kehitettävä suuntaan, jossa toteutuu opiskelijan
oma vastuu, vapaus sekä opintotuen joustavuus ja kannustavuus.
Kotihoidon tuki tulee jakaa molemmille vanhemmille tasan.
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●

●
●
●
●
●
●
●
●

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoito järjestetään käyttäen hyväksi YTHS:n
palveluita, joista osa rahoitetaan ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien perimällä
pakollisella terveydenhoitomaksulla. Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien jäsenyys
on vapaaehtoinen.
Korkeakouluissa tulee olla opintopsykologeja vähintään yksi noin 5 000
perustutkinto-opiskelijaa kohden.
Opiskelija-asumista ei rajata erityisryhmien investointiavustuksen ulkopuolelle.
Asumisen ja rakentamisen normeja on purettava siten, että opiskelijalle edulliset
asumisratkaisut ovat paremmin mahdollistettavissa.
Kaavoituksella ja maapolitiikalla varmistetaan riittävästi tontteja opiskelijaasunnoille.
Jokaisen korkeakoulun on resursoitava opiskelijaliikuntaan vähintään kansallisten
korkeakoululiikunnan suositusten edellyttämällä tavalla.
Terveydenhuollon palvelut tulee toteuttaa kustannustehokkaasti potilaan
valinnanvapautta kunnioittaen.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa turvataan eri sektoreiden tuottajien edellytykset
toimia ilman tarpeettomien monopolien syntymistä.
E-lääkäripalvelut otetaan käyttöön laajasti julkisessa terveydenhuollossa. Suomi
panostaa terveysteknologiaan ja lääkekehitykseen yhtenä strategisena
painopisteenä.
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Työelämä
Kokoomusopiskelijat näkee, että työ on hyvän elämän mahdollistaja ja jokaisen elämän
merkityksellisyyden kasvattaja. Työn kautta ihminen ei ainoastaan kuulu yhteiskuntaan sitä
rakentavana palasena, vaan luo myös sosiaalisia suhteita töissä.
Suomalainen työelämä on murrosvaiheessa. Moderni työelämä koostuu eripituisista
jaksoista sekä työajoista ja -tehtävistä. Työura on ja sen halutaan olevan vaihtelevaa,
monipuolista ja ajassa kehittyvää. Suomen säädellyt työmarkkinat eivät kykene
reagoimaan nopeasti muuttuneeseen kilpailutilanteeseen. Pienillä muutoksilla on kuitenkin
mahdollista joustavoittaa Suomen työmarkkinoita merkittävästi ja täten vaikuttaa myös
kilpailukykyyn. On hyvin tiedossa, kuinka pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on yksittäisille
ihmisille suuri tragedia ja yhteiskuntamme kannalta kallista. Mitä pidempään työttömyys
kestää, sen vaikeampaa työllistymisestä tulee.
Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa. Tästä syystä Suomen tulee kannustaa ihmisiä
muuttamaan Suomeen töihin. Jo tällä hetkellä Suomi kamppailee kohtaanto-ongelman
kanssa, jolloin tietyille aloille ei löydy työntekijöitä, vaikka työttömiä työnhakijoita olisikin
olemassa.
Toimivan työelämän ehtona on tasa-arvoinen kohtelu.
Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
•
•
•
•

Ansiosidonnaisen päivärahan kestoa on lyhennettävä 250 päivään.
Työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava ja on siirryttävä paikalliseen
sopimiseen.
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta on luovuttava.
Nollatyösopimuksia tulee olla mahdollista solmia jatkossakin.

•
•

•
•
•
•

Ensimmäinen, enintään 12 kuukauden kestoinen työsuhde työnantajan ja
työntekijän välillä voi olla määräaikainen ilman työsopimukseen kirjattua erityistä
perustetta.
Julkisen sektorin kelpoisuusvaatimuksia on lievennettävä.
Työaikalainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että se mahdollistaa joustavamman
yrityskohtaisen sopimisen työsopimuksen ehdoista.
Oleskelulupiin kuuluvasta työvoiman tarveharkinnasta luovutaan.
Julkisen vallan tulee edistää vanhemmuuden kustannusten jakaantumista tasaisesti
mies- ja naisvaltaisille aloille.
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•
•

Luodaan toimivat osa-aikatyömarkkinat muun muassa opiskelijoille, eläkeläisille ja
osatyökykyisille.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä edistetään systemaattisesti.
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Kansainväliset asiat ja turvallisuus
Globalisaatio mielletään usein vain taloudelliseksi ilmiöksi, mutta se olisi ilmiön
vähättelemistä. Globalisaatio on yksi suurimmista ihmisten elämään vaikuttavista
muutosvoimista – eikä sen kasvamiselle näy loppua, sillä esimerkiksi teknologinen kasvu
ja globalisaatio kulkevat käsi kädessä. Tästä syystä jokaisen innovaation jälkeen
välimatkat maailmassa hieman lyhenevät.
Globalisaatio tuo mukanaan ennen kaukana tapahtuviksi mielletyt ongelmat lähelle. Tästä
hyvänä esimerkkinä ovat nälänhätä, turvattomuus ja epätoivo Afrikassa sekä Lähi-idässä,
joihin on pakko reagoida. Globalisaatio tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunnan on tehtävä
entistä enemmän poliittista yhteistyötä kansainvälisten instituutioiden kanssa ja
hyväksyttävä se, että raamit yhteisille pelisäännöille luodaan tällä hetkellä jossain muualla
kuin yksittäisessä valtiossa.
Suomi on avoin ja suvaitsevainen valtio. Suomi näkee jäsenyyden Euroopan unionissa
tärkeänä, mutta ei virheettömänä. Suomi on sitoutunut kehittämään Euroopan unionin
toimivuutta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä entistä toimivammaksi kasvavan,
keskinäisen yhteistyön ja riippuvuuden muodossa.
Kasvaneet globaalit levottomuudet tuovat esiin myös huolen ihmisten turvallisuudesta.
Suomi kuuluu länsimaihin ja on luonnollista, että kehitämme länsimaista yhteistyötä myös
puolustuksen osalta. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on pyrittävä karsimaan
päällekkäisyyksiä ja käytettävä resursseja tehokkaasti. Yksin Suomi ei enää jatkossa
pärjää eivätkä turvallisuuskysymykset raja-alueilla ole yksin yhden jäsenvaltion asia.
Kasvava yhteistyö luo uskottavuutta kansalliselle maanpuolustukselle ja ennaltaehkäisee
valtioiden välisiä konflikteja.
Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
•
•
•
•
•
•
•

Suomen on pysyttävä osana Euroopan unionia ja säilytettävä sen hallintoelimissä
aktiivinen ja aloitteellinen rooli.
Suomen on noudatettava EU-maiden yhdessä päättämiä humanitäärisen
maahanmuuton kiintiöitä.
Suomen on liityttävä puolustusliitto Natoon Suomen turvallisuuden parantamiseksi.
Suomen tulee kehittää turvallisuuspoliittista yhteistyötä EU:n kanssa.
Suomen tulee aktiivisesti jatkaa puolustusyhteistyön kehittämistä Ruotsin kanssa.
Kehitetään Suomen kyberpuolustusta ja -osaamista vastaamaan tämän päivän ja
tulevaisuuden sodankäynnin haasteisiin.
YK:n turvallisuusneuvostosta on tehtävä toimintakykyinen poistamalla veto-oikeus.
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Euroopan unionin tulee edistää vapaakauppaa kaikin keinoin neuvottelemalla lisää
vapaakauppasopimuksia ja luopumalla kansainvälisiä markkinoita vääristävistä
tuontitulleista.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastosopimuksen toteuttamiseksi
kehitysrahoituksessa on leikkauksista huolimatta edelleen tavoiteltava 0,7 prosentin
bruttokansantulo-osuutta.
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Ympäristö- ja energiapolitiikka
Kokoomusopiskelijat näkee kestävän kehityksen ja ekologisen oikeudenmukaisuuden
yhdeksi 2000-luvun merkittävimmistä poliittisista teemoista. Ilmaston lämpeneminen on
aikamme vakavin ympäristöuhka. Ympäristöpolitiikkaa ei kuitenkaan voi tehdä lyhyen
aikavälin pikavoitot mielessä, sillä investointien suuruudet ovat valtavia ja
takaisinmaksuajat pitkiä. Tästä syystä ympäristö- ja energiapolitiikkaa on tehtävä pitkän
aikavälin tähtäimellä.
Tällä hetkellä ihmiset käyttävät maapallon luonnonvaroja puolitoistakertaisesti suhteessa
siihen, mihin oikeasti olisi varaa. Mikäli sama kehitysvauhti jatkuu, ennustetaan
katastrofaalisen kasvun vaikuttavan resurssien käyttöön siten, että tulevaisuudessa
ihmiset käyttävät noin nelinkertaisesti luonnonvaroja suhteessa maapallon kantokykyyn,
kuten Suomessa tehdään jo.
Maailman kasvava väkimäärä tekee myös ruoantuotannon haasteista entistä
ajankohtaisempia. Tällä hetkellä maatalous ja ruoantuotanto aiheuttavat noin
kolmanneksen maapallon kasvihuonepäästöistä.
Kokoomusopiskelijat edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin
siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.
Yhteiskunnan asettaessa tiettyjä raameja ja kannustamalla kestävään kehitykseen
verohelpotuksin sekä verottamalla ympäristöhaittoja mahdollistetaan hyvä elämä myös
tuleville sukupolville. Taloudellista hyvinvointia on mahdollista luoda uusista energia-alan
innovaatioista,
jotka
säästävät
energiaa
tai
tuottavat
sitä
puhtaasti
ja
kustannustehokkaasti. Markkinatalouden on toimittava myös ympäristön- ja
ilmastonsuojelussa. Suomen suurimpien intressien tulee olla ympäristö- ja
energiapolitiikan osalta ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen, hiilineutraaliin
yhteiskuntaan pyrkiminen ja Itämeren saastumisen estäminen.
Maapallon säilyttäminen elinkelpoisena ei ole nollasummapeliä, sillä voittajia ovat kaikki.
Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että taloudellisesta kannattavuudesta on voitava
joustaa yhteisen hyvän nimissä.
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Tämän vuoksi Kokoomusopiskelijat vaatii, että:
•
•
•

•
•

•
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Hanhikivi 1:lle myönnetään rakennuslupa, minkä lisäksi Suomen tulee tehdä
periaatepäätös vähintään yhden uuden ydinreaktorin rakentamiseksi.
Aurinkoenergiainvestointeja on helpotettava vähentämällä investointeihin liittyvää
byrokratiaa.
Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla kivihiilen sekä muiden fossiilisten
polttoaineiden käytöstä luopuminen Suomessa. Tämän mahdollistamiseksi julkisen
vallan on edistettävä toimenpiteillään energiantuotannon siirtymistä päästöttömiin
energianlähteisiin sekä niiden tehokkuuden parantamista. Vesivoiman käytössä on
otettava paremmin huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyminen.
Kiinteistön energiatehokkuuden tulee vaikuttaa sille määräytyvän kiinteistöveron
suuruuteen.
Linja-autoliikenteen on siirryttävä käyttämään päästötöntä energiaa joko
päästöttömällä energiamuodolla tuotetun sähkön, biopolttoaineen, tai biokaasun
muodossa vuoteen 2025 mennessä.
Julkisen sektorin on vähennettävä paperinkulutusta vähintään kolmannekseen
nykyisestä vuoteen 2020 mennessä siirtymällä sähköisiin toimistoihin ja luomalla
kansalaisille sähköinen asiointijärjestelmä.
Ympäristöystävällisempien, ravintoarvoiltaan ja satoisuudeltaan parempien
geenimuunneltujen tuotantokasvien kehittäminen ja viljely on sallittava.
Lihatuotannon yhteiskunnallisista tuista on luovuttava markkinoita vääristävinä,
luontoa raskaasti kuormittavana ja kalliin hintansa vuoksi koko EU:n alueella.
Maanviljelyksessä käytettävien ravinteiden vesistövalumille on asetettava tiukat
kattoarvot. Fosforivalumille on asetettava tiukka enimmäismäärä vesistöjen
rehevöitymisen ehkäisemiseksi.
Ympäristönsuojeluun on kannustettava markkinaehtoisin järjestelmin esimerkiksi
hyödyntämällä päästökauppajärjestelmää.
On luotava Euroopan unionin sisäinen juomapakkausten panttijärjestelmä.
Kaatopaikoilta vapautuvien biokaasujen talteenottoa on tehostettava. Kansallinen
kaatopaikkakaasun talteenottoasteen on oltava vähintään 80 %
Kaavavalituksista on tehtävä maksullisia. Maksu palautetaan valittajalle, mikäli
valitus hyväksytään.
Pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuutta on kasvatettava kaupunkisuunnittelulla ja
erityisesti kehittämällä kaupunkien pyöräilyverkkoja.

