
7.6.2018 

1 

 

Keinoja Kokoomuksen periaateohjelman toteuttamiseksi 
 

Kokoomuksen uusi periaateohjelma linjaa puolueen aatteen ja suunnan. Kepa tarjoaa 

kokoomuslaisten tueksi konkreettisia keinoja edistää vision toteutumista vaaliohjelmissa sekä 

hallitusohjelmaneuvotteluissa. Kepa on yli 300 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön 

kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Otteet periaateohjelmasta ovat 22. toukokuuta 

julkaistusta puoluehallituksen esityksestä. 

 

Periaateohjelmaluonnos: Ennen kaikkea uskomme ihmisen hyvyyteen, myötätuntoon ja empatiaan. 

Niiden pohjalta rakentuu hyvä elämä, hyvä Suomi ja hyvä maailma. 

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Me Kepassa uskomme tähän myös. Suomalaisten päätökset ja teot vaikuttavat kaukana 

rajojemme ulkopuolella, niin hyvät kuin huonotkin. Yksityisen rahoituksen rinnalla kestävä 

kehitys vaatii myös julkista rahoitusta. Seuraavan hallitusohjelman lähtökohdaksi on 

tärkeää ottaa kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelma sekä Pariisin ilmastosopimus.  

 

Periaateohjelmaluonnos: Kokoomus haluaa tarjota ihmisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa 

yhteiskunnassa ja maailmassa vapauden, sivistyksen, mahdollisuuksien tasa-arvon, demokratian 

ja muiden suomalaisen, avoimen yhteiskunnan arvojen toteutumisen puolesta. -- Paikallinen ja 

alueellinen demokratia sekä elävä kansalaisyhteiskunta muodostavat kansanvallan lujan kivijalan. 

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Elinvoimainen ja moniääninen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian kivijalka ja 

edistää myös kestävää kehitystä. Silti kansalaisyhteiskunnan toimintatila kapenee 

uhkaavasti ympäri maailmaa - myös Euroopassa. Varmistetaan kansalaisyhteiskunnan 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja edistetään päätöksenteon ja tiedonsaannin 

avoimuutta sekä kotimaassa että osana kansainvälistä yhteistyötä.  

- Kansainvälisesti kansalaisyhteiskuntia voi tukea suomalaisjärjestöjen tekemän, tehokkaaksi 

ja tulokselliseksi todetun kehitysyhteistyön kautta. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 

rahoitus kasvatetaan viiteentoista prosenttiin Suomen varsinaisesta kehitysyhteistyöstä. 

Kansalaisjärjestöjen rahoituksella mahdollistetaan myös järjestöjen kotimaassa tekemä 

globaalikasvatus, kehitysviestintä ja kehityspoliittinen vaikuttamistyö. 
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Periaateohjelmaluonnos: Sydämen sivistystä tarvitaan, jotta kykenemme asettumaan toisen 

ihmisen asemaan, toimimaan moraalisesti ja arvostamaan erilaisuutta. – [Sivistys] rakentaa 

siltoja yksilöiden, sukupolvien, kansakuntien ja kulttuureiden välille ja auttaa työskentelemään 

yhdessä kaikkia koskevien haasteiden voittamiseksi.  

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Laadukkaalla kasvatuksella ja koulutuksella saadaan aikaan moninaisuutta arvostavia, 

aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat toimia yhteisten haasteiden voittamiseksi Suomessa ja 

globaalisti. Asetetaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen koulutuksen tavoitteeksi ja 

vahvistetaan opettajien osaamista aktiivisten maailmankansalaisten kasvattamisessa. 

- Edistetään kansalaisten mahdollisuuksia toimia tärkeäksi kokemiensa kehityshaasteiden 

ratkaisemiseksi vahvistamalla kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä kehitysyhteistyön, 

globaalikasvatuksen ja vaikuttamistyön saralla. 

 

Periaateohjelmaluonnos: Nykyhetkessä tehtävät valinnat määrittävät tulevaisuutta vuosiksi tai 

vuosikymmeniksi eteenpäin. -- Päätöksenteossa paikallistasolta valtakunnalliselle, 

eurooppalaiselle ja kansainväliselle tasolle saakka on tehtävä johdonmukaisesti valintoja, jotka 

turvaavat ja edistävät ympäristön puhtautta, lajien säilymistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. -- 

Erityisesti on vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lopullisena päämääränä niiden 

käytöstä luopuminen. 

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Kaiken päätöksentekomme tulee tähdätä siihen, että saavutamme tavoitteen hillitä 

ilmastonmuutos 1,5 asteen lämpenemiseen. Tämä vaatii, että Suomi nostaa vuoteen 2030 

ulottuvan päästövähennystavoitteensa viipymättä Pariisin sopimuksen tavoitetasolle, 

vähintään 60 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Määritellään myös, miten Suomen 

nettopäästöt muutetaan negatiivisiksi viimeisimmän tieteellisen tiedon edellyttämässä 

aikataulussa.  

- Keskeistä on luopua turpeen ja kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä sekä kaikista 

tuista fossiilisille polttoaineille. 

 

Periaateohjelmaluonnos: Meidän suomalaisten on tietoisilla ratkaisuilla pyrittävä kokoamme 

suurempaan rooliin maailmanlaajuisten kysymysten kuten ympäristöongelmien ja turvallisuuteen 

liittyvien ongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisyssä. -- Suomen on kannettava myös 
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laajempaa globaalia vastuuta. Voimme tarjota apua ja osaamista esimerkiksi kansainväliseen 

yhteistyöhön kriisien hallinnassa ja niiden ratkaisemisessa, ympäristön- ja luonnonsuojelussa sekä 

kestävän kehityksen tukemisessa. Suomen on tuettava ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla. 

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Kehitysyhteistyöllä edistetään ihmisoikeuksien toteutumista ja autetaan köyhimpiä 

jaloilleen. Myös seuraavan hallituksen tulee sitoutua YK:n tavoitteeseen ohjata 0,7 

prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön sekä varmistaa, että vähintään 0,2 

prosentin bruttokansantulo-osuus ohjataan kaikkein köyhimmille maille. Laaditaan 

suunnitelma ja aikataulu sille, kuinka Suomi saavuttaa nämä tavoitteet ennen vuotta 2030. 

- Ilmastorahoituksella tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 

köyhimmissä maissa. Nostetaan Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus 200 miljoonaan 

euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Palautetaan päästöhuutokauppatulot 

kansainväliseen kehitys- ja ilmastorahoitukseen. 

- Jo nyt luonnonkatastrofit ajavat enemmän ihmisiä kodeistaan kuin konfliktit. Tuetaan 

ilmastosiirtolaisia ja -pakolaisia tarjoamalla turvallisia ja laillisia maahantulon reittejä 

esimerkiksi myöntämällä humanitaarisia viisumeja ja nostamalla merkittävästi 

pakolaiskiintiötä. 

- Kansainvälisen verotuksen uudistaminen vastaamaan globaalin talouden todellisuutta on 

yhteinen haaste. Tuetaan YK:n roolin vahvistamista kansainvälisessä verotusta koskevassa 

yhteistyössä ja sen alaisia hallitustenvälisiä neuvotteluita, jotta kaikilla mailla on 

mahdollisuus osallistua verojärjestelmän uudistamiseen. 

 

Periaateohjelmaluonnos: Talouspolitiikassa on tavoiteltava kestävää ja laaja-alaista kasvua, 

ottaen samalla huomioon inhimilliset ja ympäristön kestävyyden asettamat reunaehdot. --

Sääntelyllä on puututtava markkinoiden toimintaan silloin, kun sääntelystä on selvästi enemmän 

hyötyä kuin haittaa, esimerkiksi ympäristöhaittojen estämiseksi. -- Julkisella vallalla on kuitenkin 

välttämätön rooli reilujen pelisääntöjen määrittäjänä --. 

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Parhaimmillaan globaalit tuotantoketjut luovat hyvinvointia ja ihmisarvoista työtä. Joskus 

yritystoiminta kehitysmaissa kuitenkin tuhoaa ympäristöä sekä polkee työntekijöiden ja 

paikallisyhteisöjen oikeuksia. Monet suomalaisyritykset huomioivat jo ihmisoikeusriskit 

toiminnassaan. Nämä edelläkävijät kärsivät siitä, että osa kilpailijoista toimii 

piittaamattomasti. Säädetään Ranskan tavoin laki, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan 
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toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. 

 

Periaateohjelmaluonnos: Avoimin ja reiluin pelisäännöin tapahtuva kilpailu on paras tapa 

ratkaista, mitkä yritykset, tuotteet ja menetelmät ovat parhaita. -- Verotuksen on tuettava Suomen 

houkuttelevuutta maana, jossa halutaan tehdä työtä, yrittää ja johon halutaan sijoittaa. -- 

Toimimme terveen julkisen talouden puolesta, jotta myös tulevaisuudessa kaiken ikäisillä 

suomalaisilla on mahdollisuus toimivaan hyvinvointiyhteiskuntaan --. 

Keinoja toteuttamiseksi: 

- Talouden globalisaatio, digitalisaatio sekä työn murros edellyttävät yritysverotuksen 

uudistamista. Tällä hetkellä monikansallisilla yrityksillä on mahdollisuus saada 

verovälttelystä kilpailuetua pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella. Sitoudutaan 

torjumaan markkinoita vääristävää aggressiivista verosuunnittelua. Suljetaan Suomen 

kansallisessa lainsäädännössä olevat verovälttelyn mahdollistavat aukot ja edistetään 

tavoitteita myös kansainvälisesti. 

- Yhteisöverokannoilla ja -pohjilla kilpailu syventää eriarvoisuutta sekä heikentää 

mahdollisuuksia rahoittaa julkisia palveluita, jotka ovat innovaatioille keskeisiä. Ei ruokita 

verokilpailua, vaan korostetaan yhteistyön merkitystä. Edistetään yhteisen yhdistetyn 

yritysveropohjan sekä minimiyhteisöverokannan käyttöönottoa EU:ssa. 

- Talouden avoimuus lisää luottamusta, reilua kilpailua ja markkinoiden toimivuutta. 

Edistetään monikansallisten yritysten veronmaksun avoimuutta. Valtion 

enemmistöomisteisten yhtiöiden veroraportointiohje päivitetään vastaamaan 

veroviranomaisille annettavaa maakohtaista raporttia. 

 

 

Lisätietoja:  

Lyydia Kilpi, asiantuntija, vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu, lyydia.kilpi@kepa.fi, puh. 050 

317 6738 

Anna-Stiina Lundqvist, asiantuntija, kehitysrahoitus, anna-stiina.lundqvist@kepa.fi, puh. 050 317 

6724 

Hanna Aho, asiantuntija, ilmasto-oikeudenmukaisuus, hanna.aho@kepa.fi (aloittaa 20.8.) 

 


