Perussuomalaisten Nuorten hallituksen esitys järjestön uudeksi periaateohjelmaksi
hyväksyttäväksi Seinäjoen syyskokouksessa 30.10.1.11.2015.

Perussuomalaisten Nuorten periaateohjelma
Perussuomalaisten Nuorten aate – kansallismielisyys luo vahvan kansallisvaltion
Perussuomalaiset Nuoret uskoo kansallismielisyyteen ja kansallisvaltiokeskeisyyteen.
Aatteemme pohjautuu suomalaiskansalliseen identiteettiin ja sen yhteiskunnalliseen
vahvistamiseen. Perussuomalaiset Nuoret jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta perintöä.
Kansainvälistyvässä maailmassa ainoa varmasti omaperäinen vahvuutemme on
suomalaisuutemme, josta voimme maailmalle lahjoittaa. Suomalaiset ovat maailman parhaita
suomalaisia. Terve ja myönteinen kansallinen itsetunto antaa suomalaisille vankan perustan
kanssakäymiseen monimuotoisen maailman kanssa.
Pidämme parhaana mahdollisena sivistyksellisenä lähtökohtana länsimaista kulttuuria, antiikin
filosofian perintöä, kristillistä etiikkaa ja valistuksen tieteellishumanistista ajattelutapaa, joista
suomalaiset ovat yhdessä luoneet omaleimaisen elämäntapamme perustan. Perinteinen
vasemmisto kautta Euroopan on ottanut kiintotähdekseen monikulturismin, joka on
kommunismin kaltainen utopistinen yhteiskunnallinen kokeilu. Maksumiehenä on eliitin sijaan
tavallinen peruskansalainen.
Perussuomalaiset Nuoret pohjaa poliittisen ajattelunsa populistiseen yhteiskuntakäsitykseen.
Käsite populismi tulee latinan sanasta populus, joka tarkoittaa kansaa. Populismin merkitys
kuitenkin vaihtelee eri poliittisissa kulttuureissa, sillä se ei ole yleismaailmallinen aate, kuten
kapitalismi tai sosialismi, vaan aina sidoksissa kulttuuriin ja kansanluonteeseen.
Populismi on poliittinen filosofia, joka vastustaa korruptiota ja liiallista byrokratiaa, suurpääoman
mielivaltaa, ylisuuria yksiköitä, valtion ja järjestöjen mielivaltaa sekä moraalista rappiota.
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa yksilönvapauksia, avointa päätöksentekoa,
yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä, ihmislähtöistä valtiota ja perinteisiä arvoja.
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Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että populismin vastakohta on elitismi, joka ajaa eturyhmien
valtaa ja tavoitteita. Katsomme, että toimivan politiikan elementit ovat tavallisten ihmisten
elämässä ja perinteissä. Kansalle on avoimesti ja aidosti annettava mahdollisimman suuret
vaikutusmahdollisuudet lisäämällä suoraa kansanvaltaa ja hallinnon läpinäkyvyyttä
suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. Suomalaista politiikkaa on vaivannut
yhteiskuntakehitystä näivettävä vaihtoehdottomuus. Konsensuskulttuuri ei toimi kansan, vaan
eliitin parhaaksi.
Populistinen yhteiskuntakäsitys näkee Suomen kansan yhteisönä, jossa ihmisen henkinen
kasvu on mahdollista riippumatta yksilön varallisuudesta tai muodollisesta asemasta. Talous on
hyvä renki, mutta huono isäntä; materiaalinen hyvinvointi ei ole itsetarkoitus, vaan vain keino
ihmisyyden ja inhimillisyyden vaalimiseen ja edistämiseen. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa
vapaita markkinoita, jotka edistävät taloudellista ja henkistä hyvinvointia. Markkinoiden
toimintakyvyn turvaaminen on peruskansalaisten ja pitkällä aikavälillä myös markkinoiden edun
mukaista.
Perustamme politiikkamme ihmis ja käytännönläheisyyteen. Kunnioitamme lähidemokratian
periaatetta, eli päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita päätökset koskevat.
Perussuomalaiset Nuoret ei hyväksy kehitystä, jossa harhaanjohdetun vasemmiston ja oikeiston
yhteisesti ajama ylikansallisuusaate vie Suomen epädemokraattisiin päätöksentekojärjestelmiin,
jotka loukkaavat maamme kansallista itsemääräämisoikeutta.
Suomalaisten yhteisesti jakamat arvot ja perinteet turvaavat toimivan pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan. Perussuomalaiset Nuoret haluaa jättää jälkipolville Suomen, joka on
hyvinvoiva, turvallinen ja omanarvontuntoinen kansallisvaltio. Suomen, joka on ihmiselle hyvä.

Talouspolitiikka – Suomen hyväksi vapautta, vakautta ja vaurautta
Perussuomalaiset Nuoret näkee, että paras taloudellinen järjestelmä ovat kansallisvaltioiden
kautta toimivat vapaat ja toimintakykyiset markkinat. Taloudellisen ja poliittisen vallan liiallinen
keskittyminen tuo siihen haitallisia piirteitä. Kansalaisten yksityisomistajuus ja laajasti
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hajautuneet tuotantovälineet takaavat tehokkaat markkinat ja sekä varallisuuden että
työllisyyden tasaisen jakautumisen. Talouden perustoimija on henkilö, joka työllään ja
pääomallaan elättää ja vaurastuttaa sekä itseään että perhettään. Kutsumme talouspoliittista
linjaamme kansallisliberalismiksi.

Rahoitus ja poliittisen järjestelmän haitallinen symbioosi on katkaistava. Valtiot ovat toimineet
epäonnistuneen rahoitusjärjestelmän tekohengittäjinä, langettaneet tappioita veronmaksajien
kannettavaksi ja mahdollistaneet pankeille voittojen keräämisen. Tämä säätelyn muoto on
sairas sekoitus kapitalismia ja sosialismia. Poliittisen säätelyn tulee suojata kansalaisia ja
markkinatoimijoita toistensa mielivallalta, ei toimia markkinatoimijoiden vallan jatkeena. Jos tuki
on välttämätöntä, sen tulee olla suoraa ja vastikkeellista. L
aitos, jonka ei voi antaa mennä nurin,
ei kuulu yksityissektorin, vaan julkistalouden piiriin.
Kansalaisten terveyden ja perusoikeudet takaavat julkisen sektorin tehtävät ovat tärkeitä
hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Ylivelkaantuminen on valtaisa uhka Euroopan
kansallisvaltioiden suvereniteetille ja kansanvallalle. Velaksi rakennettu hyvinvointi on
kestämätön, ja pohjan romahdettua seuraukset kantavat ensi sijassa yhteiskunnan
huonoosaisimmat. Euroopan valtioiden velkaantuminen on saatava ensin pysähtymään ja
sitten velkaosuus laskemaan. Suomessa tämä tarkoittaa väistämättä leikkauksia, koska
kokonaisveroasteemme on maailman korkeimpia. Kaikkia julkisen sektorin tehtäviä on kyettävä
tarkastelemaan kriittisesti sekä tehokkuuden että tarpeellisuuden osalta ja turvattava julkiset
ydinpalvelut.
Strategisesti tärkeiden teollisuudenalojen – kuten energia, vesi, tietoliikenne, puolustus ja
kaivosalan – riippuvuutta ulkomaisista toimijoista tulee tarkastella kriittisesti
välttämättömyyshyödykkeiden kohtuuhintaisen saannin turvaamiseksi. Kansallisomaisuuden
kuten kaivosten myynnin tulee tapahtua tarkkaan valvotusti, ja otolliset markkinatilanteet tulee
hyödyntää yksityistämisessä aiemmin tehtyjen virheiden korjaamiseksi. Valtavia määriä
kansallisomaisuutta on menetetty myymällä alihintaan, kun yksityistäminen on tehty
huolimattomasti. Perussuomalaiset Nuoret katsoo ideologispohjaisen yksityistämisen
haaskaukseksi tilanteessa, jossa poliittista valtaa markkinoilla käyttävät yksityiset, ylikansalliset
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rahoitusalan yhtiöt, eivät valtionyhtiöt. Arvoaan kasvattavien luonnonvarojen, kuten malmien ja
pohjaveden, on säilyttävä kansallisessa omistuksessa.
Kuntien tulee voida kilpailua vääristämättä ja vapaaehtoisuuden pohjalta työllistää työtöntä
väestöä yleishyödylliseen työhön. Työstä maksettava korvaus ei saa vaikuttaa
työttömyyskorvauksiin, vaan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tuottaa edullisesti sellaisia
julkishyödyllisiä töitä, joita muuten on vaikea saada tehdyiksi. Työllistymistä estävät
kannustinloukut on johdonmukaisesti purettava. Väli tai osaaikaisen työn tulee kannattaa aina.
Tältä osin myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tarkasteltava kriittisesti.
Perussuomalaiset Nuoret vastustaa talouselämän liiallista keskittymistä. Perushyödykkeiden
tuotannon hajautuminen, pienyrittäjyys ja pienomistajuus edistävät kansanvaltaa ja siten
taloudellista ja yhteiskunnallista vakautta. Verotuksessa, byrokratiassa ja säätelyssä tulee antaa
pienille yrityksille ja taloudellisille yksiköille helpotuksia suuryhtiöihin verrattuna. Suuryhtiöiden ei
saa antaa saada kansanvaltaa heikentävää monopoli tai kartelliasemaa.
Katsomme, että verotus ei ole itseisarvo. Verotuksen rangaistusluonteisuus ja verovarojen
vastuuton käyttö rapauttavat veronmaksuhalukkuutta. Veropohja tulee turvata, mutta siihen
paras keino ei ole aina verojen korotus. Ylisuuri julkinen sektori, velkaantumiskehitys ja korkea
veroaste ovat saman vahingollisen yhtälön tekijöitä. Pitkällä aikavälillä velkaantuminen ja
verotuksen kiristyminen saadaan kuriin vain lopettamalla talouskasvun käyttäminen julkisen
sektorin paisuttamiseen. Kilpailukykyinen tulo ja yritysverotus tukee taloudellista dynamiikkaa.
Suomi ei ole veroparatiisi, mutta valitettavasti maamme on ollut historiallisesti katsottuna
eräänlainen verohelvetti. Yritystuet eivät ole yrityksille kannuste toimia Suomessa, mutta
kilpailukykyinen verotus on. Yritysverotuksen painopisteen tulee olla yrityksen jakamissa
voitoissa, millä on laaja, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukeva vaikutus.
Piensijoittamista ja yritysten kotimaista omistuspohjaa tulee tukea osinkojen verohelpotuksilla.
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa tuloveron maltillista progressiota, mutta painopisteen on
oltava kulutusverotuksessa.
Suomalaisten on tunnettava olevansa samassa veneessä. Harmaa talous tuhoaa rehellisten
yritysten toimintaedellytyksiä, ja Suomen lähtökohtana tulee olla päättäväinen harmaan
talouden kitkeminen. Harmaan talouden torjuntaan käytetyt varat maksavat pitkällä aikavälillä
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itsensä takaisin. Talousrikollisuuden torjumiseksi viranomaisten tiedonvälitystä ja tietojen
ristiintaulukointia pitää tehostaa sekä valvontaa keskittää yrityksiin riskiprofiilin perusteella.
Veroparatiisit ovat keskeinen tekijä talousrikollisuuden mahdollistamisessa sekä terrorismin ja
kansainvälisen rikollisuuden rahoituksessa, minkä vuoksi asiaan on pyrittävä vaikuttamaan
ulkopoliittisesti.
Perussuomalaiset Nuoret arvostaa ja tukee suomalaista yrittäjyyttä, jossa on avaimet
työllisyydelle ja uusille menestystarinoille. Paras ja kilpailua vääristämätön tapa tukea yrittäjyyttä
on yrittäjyyteen liittyvän byrokratian sopivan pieni määrä sekä kannustava yritys ja
osinkoverotus. Yrityksiä tulee tukea työllisyyttä edistävillä työnantajamaksujen alennuksilla
suorien investointien sijaan.
Yrittäjyyteen valmentavaa koulutusta ja yrittäjähenkistä ilmapiiriä tulee kehittää ja edistää
erilaisten organisaatioiden sekä valtiovallan yhteistyöllä. Kuntatasolla yrityksien syntyä tulee
edistää kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin. Lisäksi julkissektorin hankintoja tulee
pilkkoa ja kilpailutuksia joustavoittaa. Tuotekehittely on Suomelle huipputekniikan maana
ensiarvoisen tärkeä tapa pärjätä globaalissa kilpailussa. Yritystuet tulee kohdentaa tehokkaasti
tuotekehittelyyn ja erityisesti pienille sekä keskisuurille yrityksille, joissa mahdollisuus uusien
innovaatioiden syntymiseen on suuri.
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kevennetyn yrittäjyyden mallia, jossa on oleellisesti
kevennetty kirjanpidon sekä lakisääteisten maksujen vaatimaa byrokratiaa. Madaltamalla
pienyritystoiminnan kynnystä voidaan täydentää työuria sekä säästää
työttömyyskorvauskuluissa ja vähentyneessä harmaassa taloudessa. Osaaikainenkin yrittäjyys,
jonka voisi aloittaa ja lopettaa pelkällä ilmoituksella, olisi kannattava vaihtoehto työttömyydelle ja
tarjoaisi laillisen vähäisen byrokratian mallin sivutyön tekemiselle.

Eurooppalainen yhteistyö – suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kansallisvaltioihin perustuvaa eurooppalaista yhteistyötä,
jossa valtiot kansallisten etujensa mukaisesti rakentavat yhdessä kokonaisvaltaisia ratkaisuja
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esimerkiksi talouden, sananvapauden, ympäristönsuojelun ja kansanvaltaisuuden
edistämisessä.
Valtioiden välisen yhteistyömuodon tulee noudattaa tiukasti kansanvaltaisuuden periaatteita.
Euroopan tulee säilyttää sananvapaus, demokratia ja vapaa markkinatalous, jotka ovat
maanosan menestyksen tae. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa avointa suhtautumista
yhteistyömuotoihin. Vastustamme eliitin ja eurososialistien sanelupolitiikkaa, jossa kansalaisille
kerrotaan ylhäältä alaspäin, millaiseen Eurooppaan täytyy kulloinkin uskoa.
Emme hyväksy yhteistyön pohjaksi esitettyä EU:n liittovaltiomallia, joka vie päätäntävaltaa
Euroopan pieniltä mailta suurille ja on käytännössä suurten maiden keino valloittaa Eurooppa
rauhanomaisesti. Perussuomalaiset Nuoret ei näe liittovaltiokehitystä edistävää unionia
mahdolliseksi yhteistyömuodoksi.
Suomen käytössä täytyy olla mahdollisimman optimaalinen valuuttaalueen rahayksikkö.
Valuuttaalueen taloudellisen ja kulttuurisen ympäristön täytyy olla mahdollisimman yhtenäinen.
Suomen täytyy pitää mahdollisimman laaja päätösvalta rahapolitiikasta, ja rahayksikön täytyy
tukea suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Emme hyväksy valuuttaalueelle mekanismeja,
joiden varjolla suomalaisten veronmaksajien rahoja siirretään huonosti taloutensa hoitaneille
valtioille ja finanssisektorille. Kyseiset mekanismit luovat taloudellista epävakautta, eivät
vakautta.
Yhteistyöllä haluamme taata rauhan, vakauden ja taloudellisen kehityksen Euroopassa.
Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että itsenäiset yhteistyötä tekevät kansallisvaltiot, vapaassa
Euroopassa, ovat maanosamme menestyksen perustus.

Ulko ja turvallisuuspolitiikka – itsenäinen ja yhteistyökykyinen Suomi
Vuoropuhelua ja tiivistä neuvonpitoa käyvät kansallisvaltiot ovat toimivin ratkaisu turvata
ihmisten hyvinvointi, toimeentulo ja turvallisuus. Suomen tulee kansainvälisissä suhteissa ja
ylikansallisissa elimissä pyrkiä olemaan mahdollisimman puolueeton, mutta ei eristäytynyt.
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Perussuomalaiset Nuoret kannattaa vahvan instituution ja suoran kansanvaalin tukemaa
presidenttiä ulkopolitiikan johtajana ja suunnannäyttäjänä.
Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Suomen painoarvo maailmalla ei perustu maamme
kokoon tai sotilaalliseen voimaan, vaan yhteistyökykyiseen ulkopolitiikkaan ja sen
mahdollistamaan kykyyn toimia kansainvälisenä sillanrakentajana ja erilaisten ristiriitojen
sovittelijana. Suomen on pidettävä vahvana tämä maallemme taloudellista ja poliittista hyötyä
tuova ulkopoliittinen linja. Tunnustamme kansainvälisen yhteisön aseman demokratian, rauhan
ja ihmisoikeuksien edistäjänä, mutta samalla tiedostamme reaalipoliittisen tilanteen, jossa
suuret kansallisvaltiot sanelevat, mitä ovat rauha ja ihmisoikeudet. Historia on opettanut, että
laajoja, sitovia kansainvälisiä ihmisoikeuksiin liittyviä säädöksiä on erittäin vaikea laatia – saati
sitten saada – laajoiksi, sitoviksi ja kansainvälisiksi. Haluamme kunnioittaa mahdollisimman
pitkälle kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Humanitaarinen väliintulo tai
kriisinhallintaoperaatio on tapauskohtaisesti harkittava vaihtoehto, mutta sillä täytyy olla
Suomen eduskunnan ja länsimaisen yhteisön hyväksyntä. Demokratian edistäminen
ulkopuolisten tahojen aseellisella voimalla on aina vahingollista alkuperäiselle tavoitteelle.
Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä Suomen alueellisen puolustuksen perustana. Jokaiselle
miehelle ja naiselle tulee tarjota mielekäs ja yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä.
Perussuomalaiset Nuoret näkee, että yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden turvaa parhaiten
kansalaispalvelumalli, jossa aseellinen tai aseeton palvelus on pakollinen kummallekin
sukupuolelle. Palvelusaikana kouluttaudutaan sotilaallisiin tai siviilikriisinhallinnan tehtäviin.
Vapautusta kansalaispalvelusta ei tule saada uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein.
Kansalaispalvelussa tulee hyödyntää henkilön aiempaa kokemusta, ja palveluksessa opittu on
voitava lukea laajalti hyväksi kaikissa oppilaitoksissa. Koulutuksessa tulee ottaa huomioon
uudenlaiset uhat, kuten tietoteknisiin järjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset.
Ylikansallisiin päätöselimiin mukaan meneminen kaventaa aina maan itsemääräämisoikeutta.
Suomi voi kuulua puolustusliittoihin ainoastaan, jos kansallinen etu sitä edellyttää.
Idänsuhteissa mahdollisimman demokraattinen, markkinoiltaan vapaa ja vakaa Venäjä on
Suomen etu, johon tulee pyrkiä sekä kahdenvälisissä suhteissa että kansainvälisen yhteistyön
avulla. Venäjän kanssa on käytävä vuoropuhelua esimerkiksi maanomistuskysymyksessä ja
arktisen alueen kysymyksissä. Uussuomettumista on vältettävä Suomen suhteissa Venäjään tai
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eurooppalaiseen yhteistyöhön. Länsimaisten kansainvälisesti sitovien oikeusperiaatteiden on
koskettava kaikkia valtioita kulttuurista tai uskonnosta riippumatta.
Perussuomalaiset Nuoret näkee kansainvälisen turvallisuuden merkittävimmäksi heikentäjäksi
epäsymmetrisen sodankäynnin, jonka kaltaiset ilmiöt vaativat laajaa kansainvälistä yhteistyötä
ja ennaltaehkäisyä. Suomen on panostettava laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen sotilas ja
siviilikriisinhallintaan sekä tuomittava sellaiset valtiot ja niihin verrattavat tahot, jotka tukevat tai
harjoittavat Suomen terrorismiksi luokittelemaa toimintaa. Suomen tulee irtisanoa itsensä
Ottawan miinakieltosopimuksesta.
Perussuomalaiset Nuoret ei kannata valtiojohtoista kehitysapua, vaan ratkaisu on
peruskansalaisten keskinäinen rajat ylittävä yhteistyö, jossa yhtenä tekijänä on
kansalaisjärjestökenttä. Kehitysmaiden peruskansalaisten päätöksentekovallan kasvua ja
demokratiakehitystä on tuettava. Tuloksellinen ja kestävä kehitysyhteistyö on tukijaosapuolen
turvallisuuspoliittinen etu.

Sosiaali ja terveyspolitiikka – hyvinvoiva perhe ja palkitseva työ
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa hyvinvointivaltiomallia, jossa sosiaali ja terveyspalvelut
turvataan yhdenvertaisesti kaikille Suomen kansalaisille. Sosiaali ja terveyspolitiikan
lähtökohtana on oltava kansalaisen yksilöllisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen,
kansalaisten mahdollisuuksien tasaarvon varmistaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.
Hoitohenkilökunnan on osattava sujuvasti suomea. Emme hyväksy maassamme laittomasti ja
tilapäisesti oleskelevien ottamista suomalaisten terveyspalvelujen piiriin kuin selkeissä
hätätapauksissa.
Sosiaali ja terveydenhuollon rakennetta on tarkasteltava ennakkoluulottomasti. Julkisen puolen
työolojen ja johtamisen on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta saadaan pidettyä osaavat
työntekijät ja houkutellaan koulutettuja osaajia. Terveydenhoitohenkilökunnan palkkauksen
täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyistä. Palvelujen läpinäkyvässä kilpailuttamisessa on
otettava tarkasti huomioon laatutekijät ennen kustannustekijöitä. Medikalisaatioon eli kaikkien
ilmiöiden lääketieteellistämiseen ilman perusteltua syytä on puututtava.
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Perussuomalaisten Nuorten mielestä kattavan terveydenhuollon tarkoitus ei ole kasata kaikkea
vastuuta yhteiskunnalle, vaan yksityisellä kansalaisella täytyy olla periaate omavastuusta.
Terveydenhuollon on toimittava sairauksia ehkäisevästi, ja siinä keskeistä on kansalaisten
henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen. Liikunta on tärkeä ennaltaehkäisijä, johon
kuntien on panostettava esimerkiksi tarjoamalla riittävästi liikuntapaikkoja myös niille, jotka eivät
kuulu liikuntaseuroihin. Päihdepolitiikassa tavoitteena on oltava päihdehaittojen vähentyminen,
ja alkoholin osalta on korostettava yksilön vastuuta. Päihdevanhempia on ohjattava hoitoon
myös lapsen edun vuoksi. Uskomme, että ennaltaehkäisy on pidemmän päälle halvin ratkaisu.
Työnteon on oltava aina kannattavaa – sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukut on
ennakkoluulottomasti ja päättäväisesti purettava. Työaikajärjestelmän on oltava sellainen, että
se tukee erityisesti lapsiperheiden hyvinvointia joustamalla silloin, kun se on tarpeen.
Ikäihmisten hoidon on oltava aina ihmisarvoista ja tarjottava riittävästi tekemistä. Kotihoito on
yleensä laitoshoitoa parempi vaihtoehto. Omaishoitajilla tulee olla oikeus säännölliseen
vapaaseen. Kaikilla suomalaisilla on oltava asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus
laadukkaaseen saattohoitoon.
Arvostamme perheiden ja erityisesti kotiisien sekä äitien yhteiskunnallisesti arvokasta työtä.
Päivähoitooikeuden on oltava harkinnanvaraista. Lapsilisien maksamisella tulee olla
vanhempien tuloihin perustuva katto, jotta tuki voidaan ohjata aidosti sitä tarvitseville perheille.
Suomalaisten riittävän suuri syntyvyys on taattava yhteiskunnallisilla toimilla, mutta ilman
julkishallinnon holhousta. Raskauden keskeytyksiä on vähennettävä valistuksella ja eri
vaihtoehtojen tasapuolisella esilletuonnilla. Perheen on oltava yhteiskunnan ensisijainen
sosiaalinen perusyksikkö. Suomi voi hyvin, jos perheet voivat hyvin.

Koulutuspolitiikka – kannattavaa opiskelua kaikissa elämäntilanteissa
Tasokas ja kansalaisille maksuton koulutus on yksi toimivan pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareista. Suomalaisen koulutusjärjestelmän tavoitteena on luoda
jokaiselle Suomen kansalaiselle yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua ja saada riittävät
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valmiudet hyvään elämään yhteiskunnassamme. Koulutuspaikkojen määrän ja
opintoohjauksen on perustuttava eri alojen ennustettavissa olevaan työvoimantarpeeseen, jotta
valmistuneiden tarjonta vastaa mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden kysyntään.
Jokaisella Suomen kansalaisella on oppivelvollisuus ja toisaalta oikeus maksuttomaan
opetukseen, joka antaa perusvalmiudet toimia modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa.
Perussuomalaiset Nuoret pitää tärkeänä, ettei opetuksen laadussa synny alueellisia eroja, jotka
vaikuttavat olennaisesti oppimistuloksiin. Kokeilut ja joustot täytyy kuitenkin sallia
koulutuksessa, jotta se voi kehittyä. Luokkakoot on pidettävä kohtuullisina koko maassa, ja
kyläkouluja ei pidä harkitsemattomasti lakkauttaa, sillä on tärkeää, että koulumatkat eivät ole
kohtuuttoman pitkiä. Koulutuksessa liikunnan ja yhteiskuntaopin merkitystä on korostettava, sillä
hyvä terveys ja sivistys ovat hyvinvoinnin perusta.
Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että jokaiselle opiskelijalle tulee turvata mahdollisuus
turvalliseen koulunkäyntiin. Koulukiusaamiseen ja muihin vastaavanlaisiin ilmiöihin on
puututtava koululaitoksessa tiukoin rangaistuksin, ja oppilaiden kanssa on keskusteltava
aiheesta. Lähtökohtana on oltava, että kiusaaja kärsii rangaistukset, ei kiusattu – jälkimmäisen
ei pidä olla pakotettu esimerkiksi vaihtamaan koulua. Kouluissa on taattava riittävät
terveydenhoito ja mielenterveyspalvelut, jotka varmistavat matalan kynnyksen
ennaltaehkäisevän hoidon.
Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Suomen koulutusjärjestelmään juurtunut palkattoman
työharjoittelun kulttuuri on opiskelijoiden työllisyyttä vahingoittavaa. Opiskelijat tekevät tehtäviä,
joihin normaalitilanteessa julkinen sektori tai yritykset hankkisivat palkallisen työntekijän.
Työharjoittelusta tulee aina maksaa kohtuullinen korvaus.
Kannatamme kielten osalta täyttä valinnanvapautta kaikilla opintoasteilla. Suomalaisten
opiskelijoiden kielivarantoa on laajennettava. Kielivalinnassa on otettava huomioon yksilölliset
tarpeet aina, kun se on mahdollista. Luotamme opiskelijoiden omaan tietoon siitä, mitkä kielet
ovat juuri heille tarpeellisia. Virkamiesruotsin vaatimus ja korkeakoulujen kielikiintiöt
ruotsinkielisille eivät ole tarkoituksenmukaisia. Suomessa lukukausimaksu on vaatimus
vaihtoopiskelijajärjestelmän ulkopuolisille ulkomaalaisille opiskelijoille. Suomen
koulutusosaamista kannattaa viedä aktiivisesti maailmalle hyvään hintaan.
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Perussuomalaiset Nuoret haluaa, että suomalainen opintotukijärjestelmä on kannustava ja
mahdollistaa täysipainoisen opiskelun, mutta ei estä työntekoa. Turvaamme opiskelijoiden
talouden opintotuen palkkiomallilla, jossa opintotuki sidotaan suoraan opintojen suorittamiseen
siten, että tukea maksetaan tutkintoon sisältyvien opintopisteiden mukaan. Opintotuen
palkkiomalli poistaa opiskelijoiden tulorajat, kannustaa opiskelemaan lyhyemmässä ajassa ja
vähentää byrokratiaa, mutta ei maksa valtiolle merkittävästi enempää kuin perinteinen
opintotukijärjestelmä. Opintojen eteneminen on palkkiomallissa aina taloudellisesti kannattavaa.

Teollisuus ja energiapolitiikka – elinvoima ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä
Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukijalka on elinvoimainen teollisuus. Suomi ei pysty
kilpailemaan halvalla työvoimalla tai raakaaineilla, vaan ainoastaan kohtuuhintaisella
energialla. Suomen on turvattava teollisuudelle kilpailukykyinen energiaverotus. Tarvittavien
energiahankkeiden riskejä ei saa merkittävästi siirtää veronmaksajille. Suomen tulee tavoitella
vahvaa energiantuotannon omavaraisuutta monipuolisilla tuotantomuodoilla.
Ydinvoima on toistaiseksi paras saatavilla oleva tapa tuottaa maksimaalinen määrä energiaa
mahdollisimman pienillä ympäristökustannuksilla. Suomi kykenee käsittelemään ydinjätteensä
vastuullisesti, kun standardeista pidetään kiinni.
Uusiutuvalla ja hajautetulla energiantuotannolla on potentiaalia olla vientiteollisuuden uusi
tukijalka. 
Aurinko, bio ja tuulienergian sekä pienvesivoiman tuottamista ja varastointia on
hyväksyttävää edistää kertaluonteisella investointituella sekä nostamalla tuote ja
teknologiapanoksia.
Kansainvälisten konfliktien ja muiden vaikeasti ennakoitavien suhdanteiden vuoksi
öljyriippuvuudesta irtautuminen on Perussuomalaisille Nuorille tärkeä tavoite, jolla voidaan myös
parantaa vaihtotasetta. Osa mahdollisista tuista on korvamerkittävä öljyriippuvuudesta
irtautumista edesauttavan tekniikan ja infrastruktuurin luomiseen. Näin tuet myös maksavat
itsensä pitkällä aikavälillä takaisin.
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Perussuomalaiset Nuoret kannattaa hajautettujen energiaratkaisujen käyttöä. Toimenpiteellä
luodaan kotimarkkinavetoisia työpaikkoja ja edistetään maailmanlaajuisille markkinoille
tähtäävän teollisuuden kehittymistä. 
Kotimainen hajautettu energiatuotanto on ekoteko ja
parantaa samalla Suomen huoltovarmuutta.
Hajautettu tuotanto hajauttaa myös työpaikat ja liikevoitot alueellisesti tasaisesti ja parantaa
työttömyydestä kärsivien alueiden tilannetta. Maatilatasolle vietynä pienimuotoinen
sähköntuotanto edistää myös maaseudun elinvoimaisuutta. S
amalla hukkalämpö voidaan
joustavasti hyödyntää maatilojen tai kylien lämmityksessä ja bioenergian jäänneliete tai tuhka
kierrättää suoraan lannoitteiksi. Näemme jätteet arvokkaaksi energiaresurssiksi, jonka
hyödyntämisessä tulisi käyttää parhaita mahdollisia tekniikoita.
Hajautetun tuotannon kytkeminen verkkoon vakaan perusvoiman rinnalle vaatii uudenaikaisen
sähköverkon. Perussuomalaiset Nuoret kannattaa tieto ja automaatioteknisiä ratkaisuita
sähkövoimatekniikkaan yhdistävää älykästä sähköverkkoa, joka mahdollistaa pienten
voimalaitosten toimimisen kulutushuippuja tasoittavana tekijänä ja samalla edistää
hajaasutusalueiden huoltovarmuutta myrskytuhojen ja vastaavien tilanteiden aikana.
Katsomme, että Suomella on edellytykset olla kehityksen kärjessä älykkäiden sähköverkkojen
myynnissä ja kansainvälisessä hyödyntämisessä. Yksityinen kehitysapu tulee suunnata
suomalaisen energia ja ympäristötekniikan edistämiseen kohdemaissa.
Energiaalan kilpailun täytyy olla riittävän vapaata, jotta se synnyttää innovaatioita. Hajautettu
tuotanto edistää sähkökartellien murtamista. Kannatamme sähkön verkosta ostamisen lisäksi
myymisen mahdollistavien kaksisuuntaisten sähkömittarien yleistymistä, jolloin jokainen yksikkö
kotitaloudesta alkaen saa verkkoon syöttämästään sähköstä vähintään markkinahinnan.
Perussuomalaisten Nuorten mielestä tärkeintä on varmistaa, että sähkömarkkinoilla sekä pieniä
että suuria tuottajia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Maatalous ja ympäristöpolitiikka – puhdas luonto, maaseutu ja ravinto
Arvostamme Suomen kaunista ja puhdasta luontoa ja Perussuomalaiset Nuoret toimii
säilyttääkseen sen myös jälkipolville. Puhdas luonto ja hyvinvoiva maaseutu ovat ideologiaan
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katsomatta kaikkien suomalaisten etu. Metsästys, kalastus ja vapaa luonnossa liikkuminen ovat
tärkeitä suomalaiselle elämäntavalle. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen suomalainen
jokamiehenoikeus on turvattava. Kansallinen etumme vaatii Itämeren tilasta huolehtimista
yhteistyössä muiden valtioiden kanssa, mutta ammattikalastuksen edellytykset tulee turvata.
Metsä on osa suomalaisuutta, ominaista maamme luonnolle ja taloudellisesti tärkeä resurssi.
Perussuomalaiset Nuoret haluaa edistää jatkuvan kasvatuksen metsänhoitomenetelmää, jossa
toimet kohdistetaan vain metsänhoidon kannalta edullisimpiin puiden ikäluokkiin. Katsomme,
että valtion ei pidä erityisesti suosia avohakkuita, joista aiheutuu haittaa ympäristölle ja metsien
muulle käytölle. Metsien käyttöä ei pidä ohjata taloudellisesti, sillä se loukkaa maanomistajan
perustuslaissa turvattua omistusoikeutta. Metsänhoitotoimien sääntely on rajattava
ympäristövaikutuksiin.
Suomen ei pidä hyväksyä ympäristölainsäädäntöä, rajoituksia tai muita vastaavia toimia, jotka
vaikuttavat heikentävästi suomalaiseen työllisyyteen. Ympäristölainsäädännössä ja toimissa
tulee keskittyä asioihin, jotka ovat tärkeitä riippumatta siitä, katsotaanko ihmisen toimilla olevan
vaikutuksia ilmastoon, kuten esimerkiksi öljyriippuvuudesta irtautuminen kotimaisten
energialähteiden avulla. Nokihiukkasten ja muihin ilmastoon vaikuttavien päästöjen
vähentämiseen täytyy kiinnittää huomiota ilmanlaadun parantamiseksi.
Maaseudun tuotantotoiminta, kuten kaivokset ja turvetuotanto, voivat aiheuttaa paikallisia
ympäristöhaittoja. Ympäristölupamenettely voi kuitenkin olla tarpeettoman monimutkaista ja
viranomaiskeskeistä – mahdolliset haitankärsijät voivat jäädä ilman korvauksia. Sikäli kuin
ympäristövaikutukset eivät koske luonnonsuojelukohteita, haitallisuuden arvioimisesta ja
korvauksista pitäisi voida päättää aiheuttajan ja haitankärsijän keskinäisessä menettelyssä.
Ymmärrämme, että maataloutemme tarvitsee tukea Suomen ainutlaatuisten viljelyolosuhteiden
takia. Ylikansalliset maataloustuet rahoitetaan verovaroistamme, ja niiden kierrättäminen
ylikansallisen elimen kautta on valtava poliittinen riski, josta tulee pyrkiä eroon palauttamalla
kaikki maatalouspoliittiset päätökset kansalliselle tasolle.
Maatalouselinkeinon itsenäisyyttä tulee kehittää. Alkutuottajan osuus elintarvikkeiden hinnasta
tulee turvata vähentämällä ja valvomalla välikäsiä. Maatalouden tukien tulee mahdollistaa
monimuotoinen ja hajautettu maatalous. Tuotannon keskittäminen lisää tehokkuutta, mutta
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aiheuttaa myös maatalouden haittojen pistemäisen keskittymisen sivullisille. Elinvoimaisen
maaseudun nimissä tukirajojen tulee mahdollistaa kaikenkokoiset tilat kaikissa osissa
maatamme.
Suomelle täytyy luoda puhtaan ruoan brändi keskittymällä luonnonmukaiseen tuotantoon.
Ilmastosyistä Suomessa on vähän tuhohyönteisiä, joiden myrkyttäminen eteläisemmissä
maatalousmaissa on saastuttanut pohjavesiäkin. Luonnonmukainen viljely on myös keino
vähentää öljyriippuvuuttamme, sillä merkittävä osa maatalouden käyttämästä öljystä kuluu
lannoitteiden valmistamiseen. Geenimuunneltujen lajikkeiden osalta on syytä edetä
varovaisesti. Kaikessa tuotannossa tulee pitää huolta kestävyydestä, elintarvikkeiden
puhtaudesta ja ravinteikkuudesta.
Maataloustuotteet tulee voida jalostaa suoraan tilalla. Olosuhteisiin sovitettu valvonta tukee
pientuottajien ja lähiruuan tuotanto ja markkinointimahdollisuuksia. Julkisissa hankinnoissa on
suosittava paikallisesti saatavia elintarvikkeita. Paras tae ruuan puhtaudelle ja turvallisuudelle
on mainettaan ylläpitävä toimija.
Perussuomalaiset Nuoret tunnustaa, että tuotantoeläimet eivät ole teollisia yksiköitä. Myös
tuotantoeläimillä on tarpeita ja käyttäytymismuotoja, kuten niiden villeillä kantamuodoillakin.
Tuotantoeläinten kohdalla tulisi pyrkiä olosuhteisiin ja toimintatapoihin, joissa eläimet voivat
toteuttaa lajilleen tyypillistä olemista ja käyttäytymistä kuitenkaan elinkeinoja vaarantamatta.
Perussuomalaiset Nuoret tuomitsee rituaaliteurastukset, sillä millekään uskonnolliselle ryhmälle
ei tule antaa oikeutta tuottaa eläimille tarpeetonta kipua tai tuskaa. Näin ollen rituaaliteurastetun
lihan valmistus ja maahantuonti tulee kriminalisoida. Kärsimystä aiheuttavien eläinkokeiden
käyttämistä tulee välttää.

Kieli ja kulttuuripolitiikka – yhteinen kieli ja kulttuuri luovat yhtenäisen kansan
Perussuomalaiset Nuoret pitää suomen kieltä suomalaisuuden kantavana voimana ja kannattaa
sen itsenäisen kehittämisen turvaamista. Kielipolitiikassa on otettava huomioon, että suomi voi
olla elävänä yhteiskunnallisena kielenä ainoastaan itsenäisessä Suomessa. Perussuomalaiset
Nuoret tahtoo suomen kielen valtionhallinnon ainoaksi viralliseksi kieleksi.
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Kansallisille vähemmistökielille, kuten ruotsille, pohjois, inarin ja koltansaamelle sekä karjalan
kielelle ja viittomakielelle kannatamme perustuslaissa turvattua vähemmistökielen asemaa.
Historiallisilla kansallisilla kielivähemmistöillä on oikeus vaikuttaa kulttuureitaan koskeviin
asioihin. Valtion kielipolitiikka ei saa olla enemmistölle kohtuuton, eikä se saa asettaa
kansalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan. Viranomaisten kielivaatimusten on perustuttava
todelliseen paikalliseen palvelupohjaiseen tarpeeseen.
Kasvaville sukupolville on annettava mahdollisuus hankkia kansakunnallemme laaja globaalissa
maailmassa käyttökelpoisiin kieliin perustuva kielipääoma. Laajalla kansallisella kielipääomalla
saamme hyödyllisiä vaikutteita muualtakin maailmasta ja viemme omaamme maailmalle
täydentämään muita kulttuureita. Hyvä kansallinen kielipääoma antaa vientiteollisuudelle hyvät
menestymismahdollisuudet ja parantaa Suomen toimintakykyä maailmanlaajuisesti.
Näemme hyvänä tavoitteena sen, että jokainen Suomen kansalainen pystyy toimimaan kahdella
vieraalla kielellä äidinkielensä ohella. Kieltenopetusta on kehitettävä valinnaisuuden suuntaan,
eikä pakollisilla kieliopinnoilla saa heikentää opiskelijoiden oppimismotivaatiota.
Perussuomalaisten Nuorten mielestä suomenkieliset tarvitsevat kieliturvansa, etujensa ja
oikeuksiensa ajamiseen poliittiset rajat ylittävän yhteistyöelimen, kuten on ruotsinkielisillä ja
saamelaisilla.
Suomalaisuus on itsessään rikkaus maailman muiden kulttuurien joukossa, ja sen esille
tuominen sekä maailmalle vieminen ovat kannatettavia asioita. Perussuomalaisten Nuorten
mielestä suomalaiseen kulttuuriin kuuluu tapojen ja arvojen sekä kaiken ihmisen elämässä iloa
ja merkitystä antavien asioiden kokonaisuus. Esimerkiksi taiteet, arkkitehtuuri, urheilu,
kirjallisuus, ruoka ja juomakulttuuri, huumori, pelit ja leikit ovat omaleimaisen kansallisen
kulttuurin toteutumispiirejä, eikä mitään osaaluetta saa väheksyä toisten kustannuksella.
Kotimaisen kulttuurin, kirjallisuuden, elokuvan ja musiikin painoarvon on kouluopetuksessa
oltava keskeinen. Kotimaiselle urheilukulttuurille on taattava menestymisen mahdollisuus ja
annettava terveen ja yhteenkuuluvuutta vahvistavan kansallistunteen ilmentyä sen rinnalla.
Saavutukset esimerkiksi tieteen ja urheilun alalla ovat terveellä tavalla kansallistunnetta
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ilmaisevia ilmiöitä. Kun suomalaista Nobelvoittajaa tervehditään toritapahtumissa, kuten
urheilulajin maailmanmestareita tai euroviisuvoittajaa, on kulttuuripolitiikka onnistunutta.
Kulttuurissa arvostamme kansallista edistysaatetta, jossa kulttuurimme ja sen ilmenemismuodot
kehittyvät osana yhteistä ihmiskuntaa ja kulttuurien vuorovaikutuksessa, mutta omalta
kansalliselta pohjalta unohtamatta omia juuria. Suomalaisen kulttuurin juuret ovat syvällä
kalevalaisuudessa, kristillisyydessä ja länsimaisessa valistuksessa. Suomalaisuutta tuetaan
panostamalla suomalaisiin tieteilijöihin, taiteilijoihin ja urheilijoihin. Kulttuurielämän valtiollisessa
tukemisessa tulee käyttää tervettä harkintaa. Yksityiselle kulttuurirahoitukselle ja
mesenaattiuden lisääntymiselle pitää antaa riittävää tilaa.
Suomalaisella kulttuuripolitiikalla on ulottuvuus myös maamme rajojen ulkopuolella. Suomen on
varmistettava sukulaiskansojemme kulttuurien säilyminen pitämällä ulkopolitiikassaan huolta
esillä. Perussuomalaiset Nuoret arvostaa vahvoja yhteyksiä suomensukuisiin kansoihin.
Ulkosuomalaisten kiintymystä Suomeen täytyy pitää mahdollisuuksien mukaan yllä
maailmanlaajuisessa mediassa ja tukemalla edustustojen sekä kunniakonsulien
kulttuuritoimintaa vastuualueillaan.

Oikeuspolitiikka – rakennetaan Suomesta oikeusvaltio
Perussuomalaiset Nuoret haluaa pitää kiinni länsimaisesta oikeusfilosofiasta ja erityisesti
pohjoismaisesta oikeuskäytännöstä. Jokaisen on voitava luottaa suomalaiseen
oikeusjärjestelmään, sillä se on koko yhteiskuntajärjestyksen perusta ja kaikkia maassa
oleskelevia yhdentävä voima. Perussuomalaiset Nuoret vastustaa islamilaisen sharialain tai
muun yksilönvapauksia polkevan ideologian ulottamista lainsäädäntöön.
Lainsäätämisen täytyy perustua todelliseen tarpeeseen eli epäkohtaan, joka halutaan korjata.
Lakeja ei tule säätää yksittäistapausten perusteella. Lakitekstin pitää olla selkeä, ja
ympäripyöreyttä on vältettävä. Lainsäätäminen on pidettävä Suomen omissa käsissä, eikä
kaikkia ylikansallisia lainsäädäntövaatimuksia pidä sokeasti hyväksyä. Lakeja säädettäessä
pitää tehdä selväksi se, mihin asiaan halutaan puuttua. Suomalaisen työntekijän ja yrittäjyyden
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asemaa on puolustettava puuttumalla harmaaseen talouteen ja sen syihin. Henkilökohtaisen
konkurssin on oltava mahdollinen.
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa mahdollisuuksien tasaarvoa, jossa jokainen lähtee samalta
viivalta. Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan
seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Enemmistöä
syrjiviä ja vähemmistöjä suosivia käytäntöjä ei pidä sallia. Erilainen kulttuuritausta ei saa olla syy
olla noudattamatta Suomen lakia. Lakeja ei myöskään pidä muuttaa sen vuoksi, että joidenkin
kulttuurien edustajien on vaikeaa noudattaa lakia, vaan periaatteena pitää olla ”maassa maan
tavalla, Suomessa Suomen lakeja noudattaen”.
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa laajaa sananvapautta sekä hallinnon ja päätöksenteon
avoimuutta, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteita. Kaikista
yhteiskunnallisista aiheista on voitava käydä keskustelua ilman syytteiden pelkoa. Sanomme
jyrkästi ei ”ajatusrikoksille” ja mielipidevainoille. Uskonnonvapauden ja uskonnollisten yhteisöjen
autonomian turvaamiseksi valtion on oltava erillään kirkosta. Perustuslain tulkinnan on oltava
poliittisesti sitoutumattomalla ja riippumattomalla perustuslakituomioistuimella.
Perussuomalaisten Nuorten mielestä rikollinen ei hyvinvointivaltiossa ole yhteiskunnan uhri.
Rangaistusseuraamuksien on vastattava kansalaisten yleistä oikeustajua, millä ehkäistään
ihmisten turvautumista mielivaltaiseen oman käden oikeuteen. Erityisesti henkeen ja terveyteen
kohdistuvissa rikoksissa vähimmäisrangaistuksien täytyy olla riittävän kovia.
Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenille ja ammattimaisille elämäntaparikollisille on voitava
langettaa kovia rangaistuksia, jossa sakkojen muuntorangaistus on tarpeen.
”Ensikertalaisuuden” määritelmän on oltava tuntuvasti pidempi kuin kolme vuotta. Erittäin
vakavissa rikoksissa henkilöä on voitava pitää vankeudessa toistaiseksi, jos tuomioistuin katsoo
sille olevan perusteita ja rangaistuksena on elinkautinen vankeus. Katsomme tämän
mahdollistavan todellisen elinkautisen. Vankeusrangaistuksiin tuomitut ulkomaalaiset on
karkotettava.
Vankilat eivät saa olla hotelleja, ja vankien on itse kykyjensä mukaan osallistuttava työnteolla
vankeinhoidon kustannuksiin. Jokaisen vangin rangaistusajan suunnitelmaan on paneuduttava.
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Ulkomaalaisten vankien siirto kotimaidensa vankiloihin on oltava ensisijainen käytäntö.
Ennaltaehkäisevän työn merkitystä on korostettava, kun rikoksen uusintariski on suuri, ja
esimerkiksi seksuaalirikollisille on tarjottava mahdollisuus vapaaehtoiseen kemialliseen
kastraatioon.
Tuomioistuinprosessien liian pitkiin käsittelyaikoihin on puututtava oikeuslaitoksen tehokkaalla
toiminnalla, riittävillä esitutkintaresursseilla ja riittävällä määrällä syyttäjiä. Erityisesti on
kiinnitettävä huomiota talousrikosten estämiseen sekä järjestäytyneen rikollisuuden esitutkinnan
ja oikeusprosessin tehokkuuteen. Resurssien on riitettävä myös pienten rikosten selvittämiseen.
Alioikeuksien lautamiesjärjestelmä on säilytettävä. Oikeuden saaminen ja rikoksen sovittaminen
eivät saa olla riippuvaisia ihmisen taloudellisesta tilanteesta.

Maahanmuuttopolitiikka – laadukkaan maahanmuuton puolesta
Perussuomalaiset Nuoret kannattaa periaatetta ”maassa maan tavalla”. Maahanmuuttopolitiikan
tavoitteena on oltava kansallinen etu ja keinona tulijoiden kokonaisvaltainen sopeutuminen
suomalaiseen yhteiskuntaan, jolloin maahanmuuttaja kokee identiteetiltään olevansa
ensisijaisesti suomalainen. Sopeutumisen päävastuun tulee olla maahantulijalla, sillä hän
vaihtaa kotimaansa uuteen maahan siksi, että hän uskoo kohdemaan olevan parempi paikka
asua ja elää.
Uskomme, että kokonaisvaltaisesti sopeutunut maahanmuuttaja tuntee kuuluvansa muuhun
väestöön ja kiinnittyy siten suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien kokonaisvaltainen
sopeutuminen turvaa kansallisen yhtenäisyyden ja ne suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
tekijät, joita myös useimmat maahanmuuttajat arvostavat. Perussuomalaiset Nuoret kokee, että
jos suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksytään muista kulttuureista tulevia kilpailevia
arvojärjestelmiä ja käyttäytymismalleja, kuten vakavaa sukupuolten välisen tasaarvon
kyseenalaistamista, seurauksena on tarpeettomia ristiriitoja eri väestöryhmien välillä ja
yhteisöllisyyden perusta murentuu. Kaikkien tulijoiden on opittava valtakulttuurin kieli ja
sopeuduttava paikallisiin tapoihin sekä arvoihin. Suomen kansalaisuuden myöntämisen tulee
olla tunnustus onnistuneesta sopeutumisesta.
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Perussuomalaiset Nuoret haluaa ylläpitää ja edistää länsimaista kulttuuriperintöä, arvoja ja
oikeusperiaatteita. Näistä lähtökohdista puolustamme länsimaista oikeusvaltiota, johon kuuluu
laaja sanan ja mielipiteenvapaus. Suomen tulee vaalia kansallista yhtenäisyyttä
monikulttuurisen valtioideologian sijaan. Julkinen valta turvaa kaikille yhtäläisen vapauden
ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei
ryhdy vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai ”positiiviseen
syrjintään” perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa työhönotossa. Suomen
tulee maahanmuuttopolitiikassaan korostaa tasaarvoista yhteiskuntaa, jossa noudatetaan
mahdollisuuksien tasaarvoa, ei lopputuloksen tasaarvoa.
Suomalaisten on uskallettava arvostaa omaa kulttuuriaan sekä vaadittava sen ja maamme
lakien kunnioittamista myös maahan tulevilta. Länsimainen yhteiskunta on sopimusyhteiskunta,
joka on olemassa vain niin kauan kuin merkittävä enemmistö sen jäsenistä allekirjoittaa
sopimuksen ja noudattaa sitä. Mikäli länsimaissa asuvat ihmiset eivät halua olla länsimaalaisia,
vaan jotakin muuta, eivät länsimaalaiset arvot säily elinvoimaisina.
Huono maahanmuutto ei ole luonnonvoima, vaan poliittinen valinta, joten ”tiukan” ja ”löysän”
maahanmuuttopolitiikan vastakkainasettelu vääristää keskustelua. Politiikan on oltava tiukkaa
sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kielteiset.
Suomella ei ole varaa eikä velvollisuutta toimia maailmanlaajuisena sosiaalivirastona. Maassa
asuvista ainoastaan omille kansalaisille voidaan maksaa rahallista tukea.
Jokaisen kansallisvaltion on saatava täysimääräisesti päättää maahanmuuttopolitiikastaan.
Suomen on oltava avoin maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraalit tai myönteiset.
Maahanmuutossa tulee korostaa todellista työperustaista siirtolaisuutta ja pitkälti
omavaraisuutta, mikä näkyy myös maahantulo, oleskelu ja kansalaisuusehdoissa. Käytössä
on oltava kansalaisuus ja kielitestit sekä pisteytysjärjestelmä. Kiintiöpakolaisten kohdalla tulee
suosia ryhmiä, jotka kokemusperäisesti sopeutuvat muita paremmin. Laaja ihmismassojen
siirtely maasta toiseen on moraalisesti kestämätöntä ja tuomittu epäonnistumaan. Pakolaisia on
ensisijaisesti autettava konfliktialueen lähimaissa.
Perussuomalaiset Nuoret ei ole maahanmuuttoa vastaan, vaan laadukkaan maahanmuuton
puolesta. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että harjoitettu maahanmuuttopolitiikka
Esitys Perussuomalaisten Nuorten uudeksi periaateohjelmaksi

vahvistaa yhteiskuntaa. Tiedämme, että oikein hoidetulla ja hallitulla maahanmuuttopolitiikalla
voimme välttää muiden Euroopan maiden tekemät virheet. Hyvällä maahanmuuttopolitiikalla on
Suomelle positiiviset vaikutukset sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
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