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sisältö

P
erussuomalaiset Nuoret on itsenäisesti 
ajatteleva poliittinen nuorisojärjestö . 
Osoitamme sen todeksi periaateohjel-
malla, jossa esitämme rohkeasti ja perus-

teellisesti politiikkamme periaatteet ja tavoitteet .

Perussuomalaiset Nuoret on merkittävä poliit-
tinen toimija, mikä asettaa omat vaatimuksensa . 
Ilman omaa suunnitelmaa on osa toisten suunni-
telmaa . Uskottavalla poliittisella nuorisojärjestöllä 
on oltava itsenäinen periaateohjelma . Perussuo-
malaiset Nuoret täyttää tämän vaatimuksen mie-
lellään, sillä on kansan etu, että poliittiset toimijat 
kertovat avoimesti periaatteistaan .

Ohjelmaa kehittänyt periaatetyöryhmä koottiin 
politiikan eri osa-alueiden nuorista perussuoma-
laisista osaajista . Jokaista aihealuetta pohti ja kir-
joitti oma työryhmänsä, joka esitti pohjapaperin 
aina varsinaiselle periaatetyöryhmälle . Jokaista 
ohjelman aihealuetta kehitetty internetin kautta 
tapahtuneen keskustelun lisäksi kymmenessä yh-
teisessä tapaamisessa .Tekijät ovat pyyteettömästi 
käyttäneet omaa aikaansa yhteisen tulevaisuuden 
pohdintaan, mikä kertoo siitä kuinka hienoa suo-
malainen kansanvalta voi parhaimmillaan olla .

Periaateohjelmamme todistaa, että aatteemme ei 
ole peritty, vaan pitkäjänteisesti itse rakennettu . 
Ohjelman kehitystyön aikana otimme jokaisen 
aiheen eri näkökulmat puntariin . Otamme perin-
nöksi sen mikä on merkityksellistä myös tänään, 
mutta emme jää menneisyyden vangiksi .

Suomi on täynnä ylevää pehmolätinää sisältäviä 
poliittisia periaateohjelmia, joissa julistetaan sa-
maa sanaa kertojasta toiseen . Perussuomalaiset 
Nuoret tekee periaateohjelman toisin . Ohjelmas-
samme on todellista sisältöä . Kerromme periaat-
teet, mutta emme liiku vain ylätasolla, vaan tuom-
me esille käytännön näkemyksiä ja tavoitteita . 
Periaateohjelman pohjalta kehitämme eri poliiti-
kan osa-alueista tarkempia poliittisia ohjelmia .

Perussuomalaiset Nuoret haluaa herättää tunteita . 
Emme kuvia kumartele . Nöyryys on hyve, mutta 
nöyristelemällä ei muuteta Suomea . Näkemyk-
semme eivät miellytä kaikkia eikä se ole tarkoi-
tuskaan . Vaikka kaikki eivät ole kanssamme samaa 
mieltä, jokainen tietää mitä mieltä me olemme .

Kaikkia miellyttämällä syntyy vain yhden to-
tuuden lumedemokratia . Suomen on oltava aito 
länsimainen demokratia, jossa julkinen ja avoin 
keskustelu on osa tervettä yhteiskuntaelämää . Pe-
russuomalaiset Nuoret uskaltaa olla äänekäs toi-
sinajattelija . Haluamme, että ohjelmaamme lue-
taan ja siitä keskustellaan . Innostu, ihastu, vihastu 
ja ärsyynny . Risut ja ruusut ovat tervetulleita .

itsenäisesti ajattelevat

Periaateohjelma on hyväksytty 
Perussuomalaisten Nuorten 
yleisessä kokouksessa 
Vaasassa 7 .7 .2012

Periaatetyöryhmän 
puolesta,

Simon Elo
Periaatetyöryhmän 
puheenjohtaja
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Perussuomalaisten nuorten aate

P
erussuomalaiset Nuoret uskoo kansal-
lismielisyyteen ja kansallisvaltiokeskei-
syyteen . Aatteemme pohjautuu suo-
malaiskansalliseen identiteettiin ja sen 

yhteiskunnalliseen vahvistamiseen . Perussuoma-
laiset Nuoret jatkaa suomalaisuusliikkeen arvo-
kasta perintöä . 

Kansainvälistyvässä maailmassa ainoa varmasti 
omaperäinen vahvuutemme on suomalaisuutem-
me, josta voimme maailmalle lahjoittaa . Suoma-
laiset ovat maailman parhaita suomalaisia . Terve 
ja myönteinen kansallinen itsetunto antaa suoma-
laisille vankan perustan kanssakäymiseen moni-
muotoisen maailman kanssa .

Populismi on poliittinen filosofia, joka vastustaa 
korruptiota ja liiallista byrokratiaa, suurpääoman 
mielivaltaa, ylisuuria yksiköitä, valtion ja järjes-
töjen mielivaltaa sekä moraalista rappiota . Pe-
russuomalainen populisti kannattaa avointa pää-
töksentekoa, yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä, 
ihmislähtöistä valtiota ja perinteisiä arvoja . 

Katsomme, että populismin vastakohta on elitis-
mi, joka ajaa yhteiskunnan hyväosaisten valtaa ja 
tavoitteita . Katsomme, että toimivan politiikan 
elementit ovat tavallisten ihmisten elämässä ja pe-
rinteissä . Kansalle on avoimesti ja aidosti annettava 
mahdollisimman suuret vaikutusmahdollisuudet 
lisäämällä suoraa kansanvaltaa ja hallinnon läpi-
näkyvyyttä suomalaiseen poliittiseen järjestelmään . 
Suomalaista politiikkaa on vaivannut yhteiskunta-
kehitystä näivettävä vaihtoehdottomuus . Konsen-
suskulttuuri ei toimi kansan, vaan eliitin parhaaksi . 

Populistinen yhteiskuntakäsitys näkee Suomen 
kansan yhteisönä, jossa ihmisen henkinen kasvu 
on mahdollista riippumatta yksilön varallisuudes-
ta tai muodollisesta asemasta . Talous on hyvä ren-
ki, mutta huono isäntä; materiaalinen hyvinvointi 
ei ole itsetarkoitus, vaan vain keino ihmisyyden ja 
inhimillisyyden vaalimiseen ja edistämiseen . Pe-
russuomalaiset Nuoret kannattaa vapaita mark-
kinoita, jotka edistävät taloudellista ja henkistä 
hyvinvointia . Markkinoiden toimintakyvyn tur-
vaaminen on peruskansalaisten ja pitkällä aikavä-
lillä myös markkinoiden edun mukaista .

Perustamme politiikkamme ihmis- ja käytän-
nönläheisyyteen . Päätökset on tehtävä mahdol-
lisimman 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 itsemäärää-
misoikeutta . 

Suomalaisten yhteisesti jakamat arvot ja perinteet 
turvaavat toimivan pohjoismaisen hyvinvointi-
yhteiskunnan . Perussuomalaiset Nuoret haluaa 
jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva, 
turvallinen ja omanarvontuntoinen kansallisval-
tio . Suomen, joka on ihmiselle hyvä .

Kansallismielisyys luo vahvan
kansallisvaltion

Elävä kansallinen yhteistunto on 
ollut voimamme taistelujen mels-
keessä rintamilla ja rintamien 
takana. Se on edelleen luotettavin 
voimanlähteemme tulevaisuudessa”
Kyösti Kallio

Pidämme parhaana mahdollisena sivistyksellise-
nä lähtökohtana länsimaista kulttuuria, antiikin 
filosofian perintöä, kristillistä etiikkaa ja valis-
tuksen tieteellis-humanistista ajattelutapaa, joista 
suomalaiset ovat yhdessä luoneet omaleimaisen 
elämäntapamme perustan . Perinteinen vasem-
misto kautta Euroopan on ottanut kiintotähdek-
seen monikulturismin, joka on kommunismin 
kaltainen utopistinen yhteiskunnallinen kokeilu . 
Maksumiehenä on eliitin sijaan tavallinen perus-
kansalainen .

Perussuomalaiset Nuoret pohjaa poliittisen ajat-
telunsa populistiseen yhteiskunta- ja ihmiskäsi-
tykseen . Käsite populismi tulee latinan sanasta 
populus, joka tarkoittaa kansaa . Populismin mer-
kitys kuitenkin vaihtelee eri poliittisissa kulttuu-
reissa, sillä se ei ole yleismaailmallinen aate, kuten 
kapitalismi tai sosialismi, vaan aina sidoksissa 
kulttuuriin ja kansanluonteeseen . 
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talousPolitiiKKa talousPolitiiKKa

N
äemme, että paras taloudellinen jär-
jestelmä ovat kansallisvaltioiden 
kautta toimivat vapaat ja toimintaky-
kyiset markkinat . Taloudellisen ja po-

liittisen vallan liiallinen keskittyminen tuo siihen 
haitallisia piirteitä . Kansalaisten yksityisomista-
juus ja laajasti hajautuneet tuotantovälineet ta-
kaavat tehokkaat markkinat ja sekä varallisuuden 
että työllisyyden tasaisen jakautumisen . Talouden 
perustoimija on henkilö, joka työllään ja pääomal-
laan elättää ja vaurastuttaa sekä itseään että per-
hettään . Kutsumme talouspoliittista linjaamme 
kansallisliberalismiksi .

Nuoret katsoo vaaralliseksi esimerkiksi sen, että 
ruoan ja energian hintojen nousu johdannaisspe-
kulaation ja futuurikaupan vuoksi aiheuttaa epä-
vakautta maailmanpolitiikassa, mikä voi nostaa 
ääriliikkeitä valtaan poliittisesti hauraissa mais-
sa . Niin sanottujen velkavakuutusjohdannaisten 
käyttö tulee kieltää muilta kuin niiltä, jotka ovat 
vakuutettavan omaisuuden omistajia . Velkava-
kuutusjohdannaiset luovat illuusion riskittömyy-
destä ja kannustavat siten hallitsemattomaan 
riskinottoon . Velkavipujen käyttöä tulee rajoittaa 
rahoitusmaailmassa, sillä ne voivat talouden hei-
kentyessä toimia päinvastaiseen suuntaan ja luoda 
hallitsemattoman ketjureaktion . 

Julkisen sektorin tehtävät ovat tärkeitä kansalais-
ten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta . Yli-
velkaantuminen on valtaisa uhka Euroopan kan-
sallisvaltioiden suvereniteetille ja kansanvallalle . 
Velaksi rakennettu hyvinvointi on kestämätön, 
ja pohjan romahdettua seuraukset kantavat ensi 
sijassa yhteiskunnan huono-osaisimmat . Euroo-
pan valtioiden velkaantuminen on saatava ensin 
pysähtymään ja sitten velkaosuus laskemaan . 
Suomessa tämä tarkoittaa väistämättä leikkauk-
sia, koska kokonaisveroasteemme on maailman 
korkeimpia . Kaikkia julkisen sektorin tehtäviä on 
kyettävä tarkastelemaan kriittisesti sekä tehok-
kuuden että tarpeellisuuden osalta ja turvattava 
julkiset ydinpalvelut .

Strategisesti tärkeiden teollisuudenalojen – ku-
ten energia-, vesi-, tietoliikenne- ja kaivosalan 
– riippuvuutta ulkomaisista toimijoista tulee tar-
kastella kriittisesti välttämättömyyshyödykkeiden 
kohtuuhintaisen saannin turvaamiseksi . Kansal-
lisomaisuuden kuten kaivosten myynnin tulee 
tapahtua tarkkaan valvotusti, ja otolliset markki-
natilanteet tulee hyödyntää yksityistämisessä ai-
emmin tehtyjen virheiden korjaamiseksi . Valtavia 
määriä kansallisomaisuutta on menetetty myy-
mällä alihintaan, kun yksityistäminen on tehty 
osaamattomasti . Perussuomalaiset Nuoret katsoo 
ideologispohjaisen yksityistämisen haaskauksek-
si tilanteessa, jossa poliittista valtaa markkinoilla 
käyttävät yksityiset, ylikansalliset rahoitusalan 
yhtiöt, eivät valtionyhtiöt . Arvoaan kasvattavien 
luonnonvarojen, kuten malmien ja pohjaveden, 
on säilyttävä kansallisessa omistuksessa .

Kuntien tulee voida kilpailua vääristämättä ja va-
paaehtoisuuden pohjalta työllistää työtöntä väes-
töä yleishyödylliseen työhön . Työstä maksettava 
korvaus ei saa vaikuttaa työttömyyskorvauksiin, 
vaan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja tuot-
taa edullisesti sellaisia julkishyödyllisiä töitä, joita 
muuten on vaikea saada tehdyiksi . Työllistymistä 
estävät kannustinloukut on johdonmukaisesti pu-
rettava . Väli- tai osa-aikaisen työn tulee kannattaa 
aina . Tältä osin myös ansiosidonnaista työttö-
myysturvaa on tarkasteltava kriittisesti .

Perussuomalaiset Nuoret vastustaa talouselämän 
liiallista keskittymistä . Perushyödykkeiden tuo-
tannon hajautuminen, pienyrittäjyys ja pienomis-
tajuus edistävät kansanvaltaa ja siten taloudellista 
ja yhteiskunnallista vakautta . Verotuksessa, byro-
kratiassa ja säätelyssä tulee antaa pienille yrityk-
sille ja taloudellisille yksiköille helpotuksia suur-
yhtiöihin verrattuna . Suuryhtiöiden ei saa antaa 
saada kansanvaltaa heikentävää monopoli- tai 
kartelliasemaa .

Katsomme, että verotus ei ole itseisarvo . Verotuk-
sen rangaistusluonteisuus ja verovarojen vastuu-
ton käyttö rapauttavat veronmaksuhalukkuutta . 
Veropohja tulee turvata, mutta siihen paras kei-
no ei ole aina verojen korotus . Ylisuuri julkinen 
sektori, velkaantumiskehitys ja korkea veroaste 
ovat saman vahingollisen yhtälön tekijöitä . Pit-
källä aikavälillä velkaantuminen ja verotuksen 
kiristyminen saadaan kuriin vain lopettamalla 
talouskasvun käyttäminen julkisen sektorin pai-
suttamiseen . Kilpailukykyinen tulo- ja yritysve-
rotus tukee taloudellista dynamiikkaa . Suomi ei 
ole veroparatiisi, mutta valitettavasti maamme 
on ollut historiallisesti katsottuna eräänlainen 
verohelvetti . Yritystuet eivät ole yrityksille kan-
nuste 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 verohelpo-
tuksilla . Perussuomalaiset Nuoret kannattaa tulo-
veron maltillista progressiota, mutta painopisteen 
on oltava kulutusverotuksessa .

Suomalaisten on tunnettava olevansa samassa 
veneessä, jota ohjataan oikeudenmukaisesti . Har-
maa talous tuhoaa rehellisten yritysten toiminta-
edellytyksiä, ja Suomen lähtökohtana tulee olla 
harmaan talouden saattaminen takaisin valkoisen 
talouden piiriin . Harmaan talouden torjuntaan 
käytetyt varat maksavat pitkällä aikavälillä itsensä 
takaisin . Talousrikollisuuden torjumiseksi viran-
omaisten tiedonvälitystä ja tietojen ristiintaulu-

kointia pitää tehostaa sekä valvontaa keskittää 
yrityksiin riskiprofiilin perusteella . Veroparatiisit 
ovat keskeinen tekijä talousrikollisuuden mah-
dollistamisessa sekä terrorismin ja kansainvälisen 
rikollisuuden rahoituksessa, minkä vuoksi asiaan 
on pyrittävä vaikuttamaan ulkopoliittisesti . 
 
Perussuomalaiset Nuoret arvostaa ja tukee suo-
malaista yrittäjyyttä, jossa on avaimet työllisyydel-
le ja uusille menestystarinoille . Paras ja kilpailua 
vääristämätön tapa tukea yrittäjyyttä on yrittä-
jyyteen liittyvän byrokratian sopivan pieni määrä 
sekä kannustava yritys- ja osinkoverotus . Yritys-
tuet ja niitä jakavat organisaatiot eivät saa kasvaa 
liian suuriksi, mikä mahdollistaa kohtuullisen ja 
kannustavan yritysverotuksen . Yrittäjyyteen val-
mentavaa koulutusta ja yrittäjähenkistä ilmapiiriä 
tulee kehittää ja edistää erilaisten organisaatioi-
den sekä valtiovallan yhteistyöllä . Kuntatasolla 
yrityksien syntyä tulee edistää kaavoituksen ja 
liikennesuunnittelun keinoin . Tuotekehittely on 
Suomelle huipputekniikan maana ensiarvoisen 
tärkeä tapa pärjätä globaalissa kilpailussa . Yritys-
tuet tulee kohdentaa tehokkaasti tuotekehittelyyn 
ja erityisesti pienille sekä keskisuurille yrityksille, 
joissa mahdollisuus uusien innovaatioiden synty-
miseen on suuri . Tukien tulee olla investointeja, 
jotka yritys menestyttyään maksaa takaisin . 

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa kevennetyn 
yrittäjyyden mallia, jossa on oleellisesti keven-
netty kirjanpidon sekä lakisääteisten maksujen 
vaatimaa byrokratiaa . Madaltamalla pienyritys-
toiminnan kynnystä voidaan täydentää työuria 
sekä säästää työttömyyskorvauskuluissa ja vähen-
tyneessä harmaassa taloudessa . Osa-aikainenkin 
yrittäjyys, jonka voisi aloittaa ja lopettaa pelkällä 
ilmoituksella, olisi kannattava vaihtoehto työttö-
myydelle ja tarjoaisi laillisen vähäisen byrokratian 
mallin sivutyön tekemiselle . 

suomen hyväksi vapautta, 
vakautta ja vaurautta

Mitä enemmän jossakin yhteiskunnassa 
toisilla on tilaisuus elää toisten työstä ja 
mitä vähemmän toiset saavat itse nauttia 
vaivansa hedelmiä, sitä enemmän ahke-
ruus lamautuu. Edelliset tulevat ylpeiksi, 
jälkimmäiset toivottomiksi, ja molemmat 
haluttomiksi.” Anders Chydenius

Taantuma on kun naapurisi 
menettää työnsä. Lama on kun 
sinä menetät työsi.
Harry S. Truman

Rahoitus- ja poliittisen järjestelmän haitallinen 
symbioosi on katkaistava . Valtiot ovat toimineet 
epäonnistuneen rahoitusjärjestelmän tekohengit-
täjinä, mahdollistaneet pankeille voittojen kerää-
misen ja ottaneet tappiot veronmaksajien kannet-
tavaksi . Tämä säätelyn muoto on sairas sekoitus 
kapitalismia ja sosialismia . Poliittisen säätelyn tu-
lee suojata kansalaisia ja markkinatoimijoita tois-
tensa mielivallalta, ei toimia markkinatoimijoiden 
vallan jatkeena . Jos tuki on välttämätöntä, sen tu-
lee olla suoraa ja vastikkeellista . Laitos, jonka ei 
voi antaa mennä nurin, ei kuulu yksityissektorin, 
vaan julkistalouden piiriin . 

Rahoitusjärjestelmän tehtävä on palvella reaa-
litaloutta – ei toisin päin . Rahoitusjärjestelmän 
ylilyöntien vaikutus reaalitalouteen on ollut 
monilta osin haitallinen . Pankkien luomat mie-
likuvitukselliset rahoitusinstrumentit eivät ole 
luoneet todellista lisäarvoa, mutta ovat ratkaise-
vasti kiihdyttäneet rahoituskriisien esiintymis-
tahtia . On tarkasteltava kriittisesti sitä, miltä osin 
erilaiset johdannaiset ja muut monimutkaiset 
sijoitusinstrumentit ovat tarpeellisia markkina-
toimijoiden suojaamiseksi ja miltä osin ne ovat 
puhtaasti keinottelun välineitä . Perussuomalaiset 
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Emme hyväksy yhteistyön pohjaksi esitettyä liit-
tovaltiomallia, joka vie päätäntävaltaa Euroopan 
pieniltä mailta suurille ja on käytännössä suurten 
maiden keino valloittaa Eurooppa rauhanomai-
sesti . Perussuomalaiset Nuoret ei näe liittovaltio-
kehitystä edistävää unionia parhaaksi mahdolli-
seksi yhteistyömuodoksi . 

Mikäli Suomi on tällaisen maallemme vahingol-
lisen unionin jäsen, katsomme että seuraavat asiat 
tulee ottaa huomioon:

Suomen tulee olla unionissa kriittinen jäsenvaltio . 
Perussuomalaisten Nuorten mielestä unionin val-
tasuhteissa komissiolla ei saa olla liian korostunut 
rooli . Epädemokraattisesti valittava komissio on 
yksinoikeutettu tekemään aloitteita, jos pelkäs-
tään teoreettisesti toimivaa miljoonan kansalaisen 
tekemää kansalaisaloitetta ei oteta huomioon . 

eurooPPalainen yhteistyö

K
annatamme kansallisvaltioihin perus-
tuvaa eurooppalaista yhteistyötä, jossa  
valtiot kansallisten etujensa pohjalta 
rakentavat yhdessä kokonaisvaltaisia 

ratkaisuja esimerkiksi talouden, sananvapauden, 
ympäristönsuojelun ja kansanvaltaisuuden edis-
tämisessä . 

Valtioiden välisen yhteistyömuodon tulee nou-
dattaa tiukasti kansanvaltaisuuden periaatteita . 
Euroopan tulee säilyttää sananvapaus ja demo-
kratia, jotka ovat maanosan menestyksen tae . Pe-
russuomalaiset Nuoret kannattaa avointa suhtau-
tumista yhteistyömuotoihin . Vastustamme eliitin 
sanelupolitiikkaa, jossa kansalaisille kerrotaan 
ylhäältä alaspäin, millaiseen Eurooppaan täytyy 
kulloinkin uskoa . 

Yksikään laki ei unionissa tule voimaan ilman 
neuvoston tahtoa, mikä asettaa suoraan vaaleilla 
valitun unionin parlamentin roolin mielestämme 
liian pieneksi .

Unionin on noudatettava tarkasti omia sääntöjään 
ja sopimuksiaan . Unionin lainsäädännön tulee 
perustua jäsenmaiden omaan tahtoon, ja lainsää-
däntövalta tulee säilyttää ensisijaisesti kansallisilla 
parlamenteilla . Parhaat päätökset pystytään aina 
tekemään lähellä kansakuntia ja ihmisiä . 

Direktiivien ja asetusten antamisessa unioni ei saa 
kävellä kansallisvaltioiden ylitse niitä kuulematta . 
Turhia näpertelydirektiivejä ei tule tuottaa . Di-
rektiivien ja asetusten tulee olla unionin alueella 
yleispäteviä, eivätkä ne saa kohtuuttomasti sää-
dellä kaupankäyntiä .

Unionin toiminnan on oltava läpinäkyvää ja kan-
sankielistä, koska ihmisillä unionin alueella on 
oikeus tietää, millä perusteilla päätöksiä tehdään . 
Unioni ei saa pakottaa kansoja äänestämään sa-
masta asiakysymyksestä toistuvasti, kunnes äänes-
tystulos on unionille mieluinen .

Suomen käytössä täytyy olla mahdollisimman op-
timaalisen, kansallisen tai ylikansallisen, valuutta-
alueen rahayksikkö . Valuutta-alueen taloudellisen 
ja kulttuurisen ympäristön täytyy olla mahdolli-
simman yhtenäinen . Suomen täytyy pitää mah-
dollisimman laaja päätösvalta rahapolitiikasta, ja 
rahayksikön täytyy tukea suomalaisten yritysten 
kilpailukykyä . Emme hyväksy valuutta-alueelle 
mekanismeja, joiden varjolla suomalaisten veron-
maksajien rahoja siirretään huonosti taloutensa 
hoitaneille valtioille ja finanssisektorille . Kyseiset 
mekanismit luovat taloudellista epävakautta, eivät 
vakautta . 

Yhteistyöllä haluamme taata rauhan, vakauden ja 
taloudellisen kehityksen Euroopassa . Perussuo-
malaiset Nuoret katsoo, että itsenäiset yhteistyötä 
tekevät kansallisvaltiot, vapaassa Euroopassa, ovat 
maanosamme menestyksen perustus .

suomalainen suomi 
eurooppalaisessa euroopassa

1

2

Kun ihmiset nousevat ja kertovat 
kuinka hieno menestystarina tämä 
unioni on ollut, en ole varma, että 
he uskovat sanomaansa itsekään” 
Nigel Farage

3

4

8
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ulKo- ja turvallisuusPolitiiKKa sosiaali- ja terveysPolitiiKKa

V
uoropuhelua ja tiivistä neuvonpitoa 
käyvät kansallisvaltiot ovat toimivin 
ratkaisu turvata ihmisten hyvinvointi, 
toimeentulo ja turvallisuus . Suomen 

tulee kansainvälisissä suhteissa ja ylikansallisissa 
elimissä pyrkiä olemaan mahdollisimman puo-
lueeton, mutta ei eristäytynyt . Perussuomalaiset 
Nuoret kannattaa vahvan instituution ja suoran 
kansanvaalin tukemaa presidenttiä ulkopolitiikan 
johtajana ja suunnannäyttäjänä .

russuomalaiset Nuoret näkee, että yleisen ase-
velvollisuuden tulevaisuuden turvaa parhaiten 
kansalaispalvelumalli, jossa aseellinen tai aseeton 
palvelus on pakollinen kummallekin sukupuolelle . 
Palvelusaikana kouluttaudutaan sotilaallisiin tai 
siviilikriisinhallinnan tehtäviin . Täyttä vapautusta 
kansalaispalvelusta ei tule saada uskonnollisin tai 
vakaumuksellisin perustein . Kansalaispalvelussa 
tulee hyödyntää henkilön aiempaa kokemusta, ja 
palveluksessa opittu on voitava lukea laajalti hy-
väksi kaikissa oppilaitoksissa . Koulutuksessa tulee 
ottaa huomioon uudenlaiset uhat, kuten tietotek-
nisiin järjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset .

Kannatamme rauhankumppanuutta ja muuta 
asianmukaista yhteistyötä Naton kanssa, mutta 
emme täysjäsenyyttä, sillä se kaventaisi maamme 
ulkopoliittista liikkumavaraa erityisesti suhteessa 
Venäjään . Idänsuhteissa mahdollisimman demo-
kraattinen ja vakaa Venäjä on Suomen etu, johon 
tulee pyrkiä sekä kahdenvälisissä suhteissa että 
kansainvälisen yhteistyön avulla . Venäjän kanssa 
on käytävä vuoropuhelua esimerkiksi maanomis-
tuskysymyksessä ja arktisen alueen kysymyksissä . 
Uussuomettumista on vältettävä Suomen suh-
teissa Venäjään tai eurooppalaiseen yhteistyöhön . 
Länsimaisten kansainvälisesti sitovien oikeuspe-
riaatteiden on koskettava kaikkia valtioita kult-
tuurista tai uskonnosta riippumatta . Perussuoma-
laiset Nuoret näkee kansainvälisen turvallisuuden 
merkittävimmäksi heikentäjäksi epäsymmetrisen 
sodankäynnin, jonka kaltaiset ilmiöt vaativat laa-
jaa kansainvälistä yhteistyötä ja ennaltaehkäisyä . 
Suomen on panostettava laadukkaaseen ja am-
mattitaitoiseen sotilas- ja siviilikriisinhallintaan 
sekä tuomittava sellaiset valtiot ja niihin verrat-
tavat tahot, jotka tukevat tai harjoittavat Suomen 
terrorismiksi luokittelemaa toimintaa . 

Perussuomalaiset Nuoret ei kannata valtiojohtois-
ta kehitysapua, vaan ratkaisu on peruskansalaisten 
keskinäinen rajat ylittävä yhteistyö, jossa yhtenä 
tekijänä on kansalaisjärjestökenttä . Suomen on 
tuettava kehitysmaiden peruskansalaisten pää-
töksentekovallan kasvua ja demokratiakehitystä, 
jossa sovelletaan kolmen k:n linjaa – kaivot, kou-
lukirjat ja kondomit . Tärkeintä on varmistaa puh-
das vesi, riittävä koulutus ja seksuaalivalistus, joka 
parantaa naisten asemaa . Tuloksellinen ja kestävä 
kehitysyhteistyö on tukijaosapuolen turvallisuus-
poliittinen etu .

itsenäinen ja yhteistyö-
kykyinen suomi

P
erussuomalaiset Nuoret kannattaa pe-
rinteistä pohjoismaalaista hyvinvointi-
valtiomallia, jossa sosiaali- ja terveyspal-
velut turvataan yhdenvertaisesti kaikille 

Suomen kansalaisille . Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
lähtökohtana on oltava kansalaisen yksilöllisen 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen, kan-
salaisten mahdollisuuksien tasa-arvon varmista-
minen ja yhteisöllisyyden tukeminen . Hoitohen-
kilökunnan on osattava sujuvasti suomea . Emme 
hyväksy maassamme laittomasti ja tilapäisesti 
oleskelevien ottamista suomalaisten terveyspalve-
lujen piiriin kuin selkeissä hätätapauksissa .

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta on tar-
kasteltava ennakkoluulottomasti . Kuntien vastuul-
la on oltava vain perusterveydenhoito, ja tehtävien 
määrä on rajattava siten, että julkinen sektori kes-
tää ikääntyvän väestön aiheuttamat kustannukset . 
Julkisen puolen työolojen ja johtamisen on oltava 
riittävän korkeatasoisia, jotta saadaan pidettyä 
osaavat työntekijät ja houkutellaan koulutettuja 
osaajia . Terveydenhoitohenkilökunnan palkka-
uksen täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyis-
tä . Palvelujen läpinäkyvässä kilpailuttamisessa 
on otettava tarkasti huomioon laatutekijät ennen 
kustannustekijöitä . Medikalisaatioon eli kaikkien 
ilmiöiden lääketieteellistämiseen ilman perustel-
tua syytä on puututtava .

Perussuomalaisten Nuorten mielestä kattavan 
terveydenhuollon tarkoitus ei ole kasata kaikkea 
vastuuta yhteiskunnalle, vaan yksityisellä kan-
salaisella täytyy olla periaate omavastuusta . Ter-
veydenhuollon on toimittava sairauksia ehkäise-
västi, ja siinä keskeistä on kansalaisten henkisen 
ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen . Liikunta 
on tärkeä ennaltaehkäisijä, johon kuntien on 
panostettava esimerkiksi tarjoamalla riittäväs-
ti liikuntapaikkoja myös niille, jotka eivät kuulu 
liikuntaseuroihin . Päihdepolitiikassa tavoitteena 

on oltava päihteiden käytön vähentyminen ilman 
liian rajoittavia lakimuutoksia, ja alkoholin osalta 
on korostettava yksilön vastuuta . Päihdeäidit on 
laitettava pakkohoitoon lapsen edun vuoksi . Us-
komme, että ennaltaehkäisy on pidemmän päälle 
halvin ratkaisu .

hyvinvoiva perhe ja 
palkitseva työ

Kukkahattu ja gepardihattu 
kuuluvat samaan ravintoketjuun. 
Molemmilla on käsi sinun 
taskussasi.” 
Timo Soini

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Suomen 
painoarvo maailmalla ei perustu maamme ko-
koon tai sotilaalliseen voimaan, vaan yhteistyöky-
kyiseen 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 edistä-
jänä, mutta samalla tiedostamme reaalipoliittisen 
tilanteen, jossa suuret kansallisvaltiot sanelevat, 
mitä ovat rauha ja ihmisoikeudet . Historia on 
opettanut, että laajoja, sitovia kansainvälisiä ih-
misoikeuksiin liittyviä säädöksiä on erittäin vai-
kea laatia – saati sitten saada – laajoiksi, sitoviksi 
ja kansainvälisiksi . Haluamme kunnioittaa mah-
dollisimman pitkälle kansallisvaltioiden itsemää-
räämisoikeutta . Humanitaarinen väliintulo tai 
kriisinhallintaoperaatio on tapauskohtaisesti har-
kittava vaihtoehto, mutta sillä täytyy olla Suomen 
eduskunnan ja länsimaisen yhteisön hyväksyntä . 
Demokratian edistäminen ulkopuolisten tahojen 
aseellisella voimalla on aina vahingollista alkupe-
räiselle tavoitteelle .

Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä Suomen 
alueellisen puolustuksen perustana . Jokaisel-
le miehelle ja naiselle tulee tarjota mielekäs ja 
yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä . Pe-

Vaikka tietäisin että huomenna 
on maailmanloppu, istuttaisin 
omenapuun”
Martti Luther

Työnteon on oltava aina kannattavaa – sosiaa-
liturvajärjestelmän kannustinloukut on ennak-
koluulottomasti ja päättäväisesti purettava . Työ-
aikajärjestelmän on oltava sellainen, että se tukee 
erityisesti lapsiperheiden hyvinvointia joustamal-
la silloin, kun se on tarpeen . Katsomme, että ve-
rorahoitteisen eläkejärjestelmän tehtävä on taata 
kaikille kansalaisille ihmisarvoiset eläkevuodet, 
mutta ei kustantaa kenenkään kissanpäiviä . Laki-
sääteisille eläkkeille on oltava eläkekatto . Ikäih-
misten hoidon on oltava aina ihmisarvoista ja tar-
jottava riittävästi virikkeitä . Kotihoito on yleensä 
laitoshoitoa parempi vaihtoehto . Omaishoitajilla 
tulee olla oikeus säännölliseen vapaaseen .

Arvostamme perheiden ja erityisesti koti-isien 
sekä -äitien yhteiskunnallisesti arvokasta työtä . 
Päivähoito-oikeuden on oltava harkinnanvaraista . 
Suomalaisten riittävän suuri syntyvyys on taatta-
va yhteiskunnallisilla toimilla, mutta ilman jul-
kishallinnon holhousta . Raskauden keskeytyksiä 
on vähennettävä valistuksella ja eri vaihtoehtojen 
tasapuolisella esilletuonnilla . Perinteisen ydinper-
heen on oltava yhteiskunnan ensisijainen sosiaa-
linen perusyksikkö . Suomi voi hyvin, jos perheet 
voivat hyvin .
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KoulutusPolitiiKKa teollisuus- ja energiaPolitiiKKa

T
asokas ja kansalaisille maksuton koulu-
tus on yksi toimivan pohjoismaisen hy-
vinvointiyhteiskunnan peruspilareista . 
Suomalaisen koulutusjärjestelmän täy-

tyy luoda jokaiselle Suomen kansalaiselle yhtäläi-
set mahdollisuudet kouluttautua ja saada riittävät 
valmiudet hyvään elämään yhteiskunnassamme . 
Koulutuspaikkojen määrässä ja opinto-ohjauk-
sessa on otettava huomioon eri alojen ennustetta-
vissa oleva työvoimantarve, jotta valmistuneiden 
tarjonta vastaa mahdollisimman hyvin työmark-
kinoiden kysyntään .

Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus, mut-
ta myös velvollisuus osallistua perusopetukseen, 
joka antaa perusvalmiudet toimia modernissa 
suomalaisessa yhteiskunnassa . Perussuomalaiset 
Nuoret pitää tärkeänä, ettei opetuksen laadussa 
synny alueellisia eroja, jotka vaikuttavat olennai-
sesti oppimistuloksiin . Luokkakoot on pidettävä 
kohtuullisina koko maassa . Kyläkouluja ei pidä 
harkitsemattomasti lakkauttaa, sillä on tärkeää, 
että koulumatkat eivät ole kohtuuttoman pitkiä . 
Koulutuksessa liikunnan ja yhteiskuntaopin mer-
kitystä on korostettava, sillä hyvä terveys ja sivis-
tys ovat hyvinvoinnin perusta .

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että jokaiselle 
opiskelijalle tulee turvata mahdollisuus turval-
liseen koulunkäyntiin . Koulukiusaamiseen ja 
muihin vastaavanlaisiin ilmiöihin on puututtava 
koululaitoksessa tiukoin rangaistuksin, ja oppilai-
den kanssa on keskusteltava aiheesta . Lähtökoh-
tana on oltava, että kiusaaja kärsii rangaistukset, 
ei kiusattu – jälkimmäisen ei pidä olla pakotet-
tu esimerkiksi vaihtamaan koulua . Kouluissa on 
taattava riittävät terveydenhoito- ja mielenter-
veyspalvelut, jotka varmistavat matalan kynnyk-
sen ennaltaehkäisevän hoidon .

Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että Suomen 
koulutusjärjestelmään juurtunut palkattoman 
työharjoittelun kulttuuri on opiskelijoiden työl-
lisyyttä vahingoittavaa . Opiskelijat tekevät teh-
täviä, joihin normaalitilanteessa julkinen sektori 
tai yritykset hankkisivat palkallisen työntekijän . 

Työharjoittelusta tulee aina maksaa kohtuulli-
nen korvaus . Kuntien tulee taata peruskoulunsa 
päättäville opiskelijoille toisen asteen koulutus-, 
oppisopimus- tai työpajapaikka, joista oppisopi-
muksen houkuttelevuuden on syytä olla vahva .

Kannatamme kielten osalta täyttä valinnanva-
pautta kaikilla opintoasteilla . Suomalaisten opis-
kelijoiden kielivarantoa on laajennettava . Kieliva-
linnassa on otettava huomioon yksilölliset tarpeet 
aina, kun se on mahdollista . Luotamme opiskeli-
joiden omaan tietoon siitä, mitkä kielet ovat juuri 
heille tarpeellisia . Virkamiesruotsin vaatimus ja 
korkeakoulujen kielikiintiöt ruotsinkielisille eivät 
ole tarkoituksenmukaisia . Suomessa lukukausi-
maksua on vaadittava vaihto-opiskelijajärjestel-
män ulkopuolisilta ulkomaalaisilta opiskelijoilta . 
Suomen koulutusosaamista kannattaa viedä aktii-
visesti maailmalle hyvään hintaan .

Perussuomalaiset Nuoret haluaa, että suomalai-
nen opintotukijärjestelmä on kannustava ja mah-
dollistaa täysipainoisen opiskelun, mutta ei estä 
työntekoa . Turvaamme opiskelijoiden talouden 
opintotuen palkkiomallilla, jossa opintotuki sido-
taan suoraan opintojen suorittamiseen siten, että 
tukea maksetaan tutkintoon sisältyvien opintopis-
teiden mukaan . Opintotuen palkkiomalli poistaa 
opiskelijoiden tulorajat, kannustaa opiskelemaan 
lyhyemmässä ajassa ja vähentää byrokratiaa, mut-
ta ei maksa valtiolle merkittävästi enempää kuin 
perinteinen opintotukijärjestelmä . Opintojen ete-
neminen on palkkiomallissa aina taloudellisesti 
kannattavaa .

Kannattavaa opiskelua kaikissa 
elämäntilanteissa

S
uomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tu-
kijalka on elinvoimainen teollisuus . Suo-
mi ei pysty kilpailemaan halvalla työvoi-
malla tai raaka-aineilla, vaan ainoastaan 

kohtuuhintaisella energialla . Suomen on turvat-
tava teollisuudelle kilpailukykyinen energiave-
rotus . Tarvittavien energiahankkeiden riskejä ei 
saa merkittävästi siirtää veronmaksajille . Suomen 
tulee tavoitella vahvaa energiantuotannon omava-
raisuutta monipuolisilla tuotantomuodoilla .

Ydinvoima on toistaiseksi paras saatavilla ole-
va tapa tuottaa maksimaalinen määrä energiaa 
mahdollisimman pienillä ympäristökustannuk-
silla . Suomi kykenee käsittelemään ydinjätteensä 
vastuullisesti, mutta on syytä arvioida kriittisesti, 
missä määrin loppusijoitusta halutaan sallia puh-
taasti vientienergian tarpeisiin . 

Uusiutuvalla ja hajautetulla energiantuotannolla 
on potentiaalia olla vientiteollisuuden uusi tuki-
jalka . Aurinko-, bio- ja tuulienergian sekä pien-
vesivoiman tuottamista ja varastointia on hyväk-
syttävää edistää kertaluonteisella investointituella 
sekä nostamalla tuote- ja teknologiapanoksia . 

Kansainvälisten konfliktien ja muiden vaikeasti 
ennakoitavien suhdanteiden vuoksi öljyriippuvuu-
desta irtautuminen on Perussuomalaisille Nuoril-
le tärkeä tavoite, jolla voidaan myös parantaa elin-
tärkeää vaihtotasetta . Osa mahdollisista tuista on 
korvamerkittävä öljyriippuvuudesta irtautumista 
edesauttavan tekniikan ja infrastruktuurin luo-
miseen . Näin tuet myös maksavat itsensä pitkällä 
aikavälillä takaisin .

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa hajautettujen 
energiaratkaisujen käyttöä . Toimenpiteellä luo-
daan kotimarkkinavetoisia työpaikkoja ja ediste-
tään maailmanlaajuisille markkinoille tähtäävän 
teollisuuden kehittymistä . Hajautettu kotimaista 
bioenergiaa hyödyntävä energiantuotanto on ym-
päristövaikutuksiltaan erinomaista ja parantaa sa-
malla Suomen huoltovarmuutta . 

Hajautettu tuotanto hajauttaa myös työpaikat ja 
liikevoitot alueellisesti tasaisesti ja parantaa työt-
tömyydestä kärsivien alueiden tilannetta . Maati-
latasolle vietynä pienimuotoinen sähköntuotanto 
edistää myös maaseudun elinvoimaisuutta . Sa-
malla hukkalämpö voidaan joustavasti hyödyntää 
maatilojen tai kylien lämmityksessä ja bioenergi-
an jäänneliete tai tuhka kierrättää suoraan lan-
noitteiksi . Näemme jätteet arvokkaaksi energi-
aresurssiksi, jonka hyödyntämisessä tulisi käyttää 
parhaita mahdollisia tekniikoita .

elinvoima ja kilpailukyky 
kulkevat käsi kädessä

Suunnitelluista opinnoista tehdään 
laskelma lukukausitasolle, minkä pe-
rusteella kuukausittaiset opintotuet 
määräytyvät. Mallissa kurssien välistä 
pisteytystä yhdenmukaistetaan. Opin-
tojen aluksi, kun opintopisteitä ei ole 
vielä kertynyt, opiskelija saa kannusta-
van alkupääoman. Esimerkiksi henkilö, 
joka työskentelee puolipäiväisesti, voi 
opiskella vapaasti toisen puolen ajas-
taan ja saa sen mukaisesti puolikasta 
opintotukea. 

Talous voi toimia vain yhdessä 
tehokkuuden kanssa”
Benjamin Disraeli

Hajautetun tuotannon kytkeminen verkkoon va-
kaan perusvoiman rinnalle vaatii uudenaikaisen 
sähköverkon . Perussuomalaiset Nuoret kannattaa 
tieto- ja automaatioteknisiä ratkaisuita sähkövoi-
matekniikkaan yhdistävää älykästä sähköverkkoa, 
joka mahdollistaa pienten voimalaitosten toimi-
misen kulutushuippuja tasoittavana tekijänä ja sa-
malla edistää haja-asutusalueiden huoltovarmuut-
ta myrskytuhojen ja vastaavien tilanteiden aikana . 
Katsomme, että Suomella on edellytykset olla 
kehityksen kärjessä älykkäiden sähköverkkojen 
myynnissä ja kansainvälisessä hyödyntämisessä . 
Yksityinen kehitysapu tulee suunnata suomalai-
sen energia- ja ympäristötekniikan edistämiseen 
kohdemaissa .

Energia-alan kilpailun täytyy olla riittävän vapaa-
ta, jotta se synnyttää innovaatioita . Hajatuotanto 
edistää sähkökartellien murtamista . Kannatam-
me sähkön verkosta ostamisen lisäksi myymisen 
mahdollistavien kaksisuuntaisten sähkömittarien 
yleistymistä, jolloin jokainen yksikkö kotitalou-
desta alkaen saa verkkoon syöttämästään sähköstä 
vähintään markkinahinnan . Perussuomalaisten 
Nuorten mielestä tärkeintä on varmistaa, että 
sähkömarkkinoilla sekä pieniä että suuria tuotta-
jia kohdellaan oikeudenmukaisesti .
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maatalous- ja ymPäristöPolitiiKKa Kieli- ja KulttuuriPolitiiKKa 

A
rvostamme Suomen kaunista ja puh-
dasta luontoa ja Perussuomalaiset 
Nuoret toimii säilyttääkseen sen myös 
jälkipolville . Puhdas luonto ja hy-

vinvoiva maaseutu ovat ideologiaan katsomatta 
kaikkien suomalaisten etu . Metsästys, kalastus ja 
vapaa luonnossa liikkuminen ovat tärkeitä suo-
malaiselle elämäntavalle . Maailmanlaajuisesti ai-
nutlaatuinen suomalainen jokamiehenoikeus on 
turvattava . Kansallinen etumme vaatii Itämeren 
tilasta huolehtimista yhteistyössä muiden valtioi-
den kanssa, mutta ammattikalastuksen edellytyk-
set tulee turvata .

Maaseudun tuotantotoiminta, kuten kaivok-
set ja turvetuotanto, voivat aiheuttaa paikallisia 
ympäristöhaittoja . Ympäristölupamenettely voi 
kuitenkin olla tarpeettoman monimutkaista ja 
viranomaiskeskeistä – mahdolliset haitankärsijät 
voivat jäädä ilman korvauksia . Sikäli kuin ympä-
ristövaikutukset eivät koske luonnonsuojelukoh-
teita, haitallisuuden arvioimisesta ja korvauksista 
pitäisi voida päättää aiheuttajan ja haitankärsijän 
keskinäisessä menettelyssä . Ymmärrämme, että 
maataloutemme tarvitsee tukea Suomen ainut-
laatuisten viljelyolosuhteiden takia . Ylikansalliset 
maataloustuet rahoitetaan verovaroistamme, ja 
niiden kierrättäminen ylikansallisen elimen kaut-
ta 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 välikä-
siä . Maatalouden tukien tulee mahdollistaa mo-
nimuotoinen ja hajautettu maatalous . Tuotannon 
keskittäminen lisää tehokkuutta, mutta aiheuttaa 
myös maatalouden haittojen pistemäisen keskit-
tymisen sivullisille . Elinvoimaisen maaseudun 
nimissä tukirajojen tulee mahdollistaa kaikenko-
koiset tilat kaikissa osissa maatamme .

Suomelle täytyy luoda puhtaan ruoan brändi 
keskittymällä luonnonmukaiseen tuotantoon . Il-
mastosyistä Suomessa on vähän tuhohyönteisiä, 
joiden myrkyttäminen eteläisemmissä maatalous-
maissa on saastuttanut pohjavesiäkin . Luonnon-
mukainen viljely on myös keino vähentää öljyriip-
puvuuttamme, sillä merkittävä osa maatalouden 
käyttämästä öljystä kuluu lannoitteiden valmis-
tamiseen . Geenimuunneltujen lajikkeiden osalta 
on syytä edetä varovaisesti . Kaikessa tuotannossa 
tulee pitää huolta kestävyydestä, elintarvikkeiden 
puhtaudesta ja ravinteikkuudesta . 

Maataloustuotteet tulee voida jalostaa suoraan ti-
lalla – sääntely ei saa olla tiukempaa kuin muilla 
Euroopan mailla . Olosuhteisiin sovitettu valvon-
ta tukee pientuottajien ja lähiruuan tuotanto- ja 
markkinointimahdollisuuksia . Julkisissa hankin-
noissa on suosittava paikallisesti saatavia elintar-
vikkeita . Paras tae ruuan puhtaudelle ja turvalli-
suudelle on mainettaan ylläpitävä toimija .

Puhdas luonto, maaseutu ja 
ravinto

P
erussuomalaiset Nuoret pitää suomen 
kieltä suomalaisuuden kantavana voi-
mana ja kannattaa sen itsenäisen kehit-
tämisen turvaamista . Kielipolitiikassa on 

otettava huomioon, että suomi voi olla elävänä 
yhteiskunnallisena kielenä ainoastaan itsenäisessä 
Suomessa . Perussuomalaiset Nuoret tahtoo suo-
men kielen valtionhallinnon ainoaksi viralliseksi 
kieleksi . 

Kansallisille vähemmistökielille, kuten ruotsille, 
pohjois-, inarin- ja koltansaamelle sekä karjalan 
kielelle ja viittomakielelle kannatamme perus-
tuslaissa turvattua vähemmistökielen asemaa . 
Historiallisilla kansallisilla kielivähemmistöil-
lä on oikeus vaikuttaa kulttuureitaan koskeviin 
asioihin . Valtion kielipolitiikka ei saa olla enem-
mistölle kohtuuton, eikä se saa asettaa kansalaisia 
keskenään eriarvoiseen asemaan . Viranomaisten 
kielivaatimusten on perustuttava todelliseen pai-
kalliseen 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 menestymismah-
dollisuudet ja parantaa Suomen toimintakykyä 
maailmanlaajuisesti . 

Näemme hyvänä tavoitteena sen, että jokainen 
Suomen kansalainen pystyy toimimaan kahdella 
vieraalla kielellä äidinkielensä ohella . Kieltenope-
tusta on kehitettävä valinnaisuuden suuntaan, eikä 
pakollisilla kieliopinnoilla saa heikentää opiskeli-
joiden oppimismotivaatiota . Perussuomalaisten 
Nuorten mielestä suomenkieliset tarvitsevat kie-
liturvansa, etujensa ja oikeuksiensa ajamiseen po-
liittiset rajat ylittävän yhteistyöelimen, kuten on 
ruotsinkielisillä ja saamelaisilla . 

Suomalaisuus on itsessään rikkaus maailman 
muiden kulttuurien joukossa, ja sen esille tuomi-
nen sekä maailmalle vieminen ovat kannatettavia 
asioita . Perussuomalaisten Nuorten mielestä suo-
malaiseen kulttuuriin kuuluu tapojen ja arvojen 
sekä kaiken ihmisen elämässä iloa ja merkitystä 
antavien asioiden kokonaisuus . Esimerkiksi tai-
teet, arkkitehtuuri, urheilu, kirjallisuus, ruoka- ja 

juomakulttuuri, huumori, pelit ja leikit ovat oma-
leimaisen kansallisen kulttuurin toteutumispiire-
jä, eikä mitään osa-aluetta 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 kansal-
listunteen ilmentyä sen rinnalla . Saavutukset esi-
merkiksi tieteen ja urheilun alalla ovat terveellä 
tavalla kansallistunnetta ilmaisevia ilmiöitä . Kun 
suomalaista Nobel-voittajaa tervehditään torita-
pahtumissa, kuten urheilulajin maailmanmesta-
reita tai euroviisuvoittajaa, on kulttuuripolitiikka 
onnistunutta . 

yhteinen kieli ja kulttuuri luovat 
yhtenäisen kansan

Metsä on suomalaisen kirkko” 
Suomalainen sananlasku

Metsä on osa suomalaisuutta, ominaista maamme 
luonnolle ja taloudellisesti tärkeä resurssi . Perus-
suomalaiset Nuoret haluaa edistää jatkuvan kas-
vatuksen metsänhoitomenetelmää, jossa toimet 
kohdistetaan vain metsänhoidon kannalta edulli-
simpiin puiden ikäluokkiin . Katsomme, että val-
tion ei pidä erityisesti suosia avohakkuita, joista 
aiheutuu haittaa ympäristölle ja metsien muulle 
käytölle . Metsien käyttöä ei pidä ohjata taloudel-
lisesti, sillä se loukkaa maanomistajan perustus-
laissa turvattua omistusoikeutta . Metsänhoitotoi-
mien sääntely on rajattava ympäristövaikutuksiin . 

Perussuomalaiset Nuoret ei epäile ilmastonmuu-
tosta ilmiönä, mutta suhtautuu kriittisesti väittee-
seen ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta . 
Suomen ei pidä hyväksyä ympäristölainsäädän-
töä, rajoituksia tai muita vastaavia toimia, jotka 
vaikuttavat heikentävästi suomalaiseen työllisyy-
teen . Ympäristölainsäädännössä ja toimissa tulee 
keskittyä asioihin, jotka ovat tärkeitä riippumatta 
siitä, katsotaanko ihmisen toimilla olevan vaiku-
tuksia ilmastoon, kuten esimerkiksi öljyriippuvuu-
desta irtautuminen kotimaisten energialähteiden 
avulla . Nokihiukkasten ja muihin ilmastoon vai-
kuttavien aerosolipäästöjen vähentämiseen täytyy 
kiinnittää huomiota ilmanlaadun parantamiseksi .

Rakkaus perinteisiin ei ole 
koskaan heikentänyt kansa-
kuntaa, vaan vahvistanut 
sitä hädän hetkellä” 
Winston Churchill

Kulttuurissa arvostamme kansallista edistysaatet-
ta, jossa kulttuurimme ja sen ilmenemismuodot 
kehittyvät osana yhteistä ihmiskuntaa ja kulttuu-
rien vuorovaikutuksessa, mutta omalta kansallisel-
ta pohjalta unohtamatta omia juuria . Suomalaisen 
kulttuurin juuret ovat syvällä kalevalaisuudessa, 
kristillisyydessä ja länsimaisessa valistuksessa . 
Suomalaisuutta tuetaan panostamalla suomalai-
siin tieteilijöihin, taiteilijoihin ja urheilijoihin . 
Kulttuurielämän valtiollisessa tukemisessa tulee 
käyttää tervettä harkintaa . Yksityiselle kulttuu-
rirahoitukselle 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 . Ulkosuo-
malaisten kiintymystä Suomeen täytyy pitää mah-
dollisuuksien mukaan yllä maailmanlaajuisessa 
mediassa ja tukemalla edustustojen sekä kunnia-
konsulien kulttuuritoimintaa vastuualueillaan .
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oiKeusPolitiiKKa maahanmuuttoPolitiiKKa

P
erussuomalaiset Nuoret haluaa pitää 
kiinni länsimaisesta oikeusfilosofiasta 
ja erityisesti pohjoismaisesta oikeus-
käytännöstä . Jokaisen on voitava luottaa 

suomalaiseen oikeusjärjestelmään, sillä se on koko 
yhteiskuntajärjestyksen perusta ja kaikkia maassa 
oleskelevia yhdentävä voima .

Lainsäätämisen täytyy perustua todelliseen tar-
peeseen eli epäkohtaan, joka halutaan korjata . La-
keja ei tule säätää yksittäistapausten perusteella . 
Lakitekstin pitää olla selkeä, ja ympäripyöreyttä 
on vältettävä . Lainsäätäminen on pidettävä Suo-
men omissa käsissä, eikä kaikkia ylikansallisia 
lainsäädäntövaatimuksia pidä sokeasti hyväksyä . 
Lakeja säädettäessä pitää tehdä selväksi se, mihin 
asiaan halutaan puuttua . Suomalaisen työntekijän 
ja yrittäjyyden asemaa on puolustettava puuttu-
malla harmaaseen talouteen ja sen syihin . Henki-
lökohtaisen konkurssin on oltava mahdollinen .

den pelkoa . Sanomme jyrkästi ei ”ajatusrikoksille” 
ja mielipidevainoille . Perustuslain tulkinnan on 
oltava poliittisesti sitoutumattomalla ja riippu-
mattomalla perustuslakituomioistuimella .

Perussuomalaisten Nuorten mielestä rikollinen ei 
hyvinvointivaltiossa ole yhteiskunnan uhri . Ran-
gaistusseuraamuksien on vastattava kansalaisten 
yleistä oikeustajua, millä ehkäistään ihmisten 
turvautumista mielivaltaiseen oman käden oikeu-
teen . Erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistu-
vissa rikoksissa vähimmäisrangaistuksien täytyy 
olla riittävän kovia .

Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenille ja 
ammattimaisille elämäntaparikollisille on voita-
va langettaa kovia rangaistuksia, jossa sakkojen 
muuntorangaistus on tarpeen . ”Ensikertalaisuu-
den” 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 . Katsom-
me tämän mahdollistavan todellisen elinkautisen . 

Vankilat eivät saa olla hotelleja, ja vankien on 
itse kykyjensä mukaan osallistuttava työnteolla 
vankeinhoidon kustannuksiin . Jokaisen vangin 
rangaistusajan suunnitelmaan on paneuduttava . 
Ulkomaalaiset vangit täytyy useimmissa tapa-
uksissa siirtää kotimaidensa vankiloihin . Ennal-
taehkäisevän työn merkitystä on korostettava, 
kun rikoksen uusintariski on suuri, ja esimerkiksi 
seksuaalirikollisille on tarjottava mahdollisuus va-
paaehtoiseen kemialliseen kastraatioon .

Tuomioistuinprosessien liian pitkiin käsittelyai-
koihin on puututtava oikeuslaitoksen tehokkaal-
la toiminnalla, riittävillä esitutkintaresursseilla ja 
riittävällä määrällä syyttäjiä . Erityisesti on kiin-
nitettävä huomiota talousrikosten estämiseen 
sekä järjestäytyneen rikollisuuden esitutkinnan 
ja oikeusprosessin tehokkuuteen . Alioikeuksien 
lautamiesjärjestelmä on säilytettävä . Oikeuden 
saaminen ja rikoksen sovittaminen eivät saa olla 
riippuvaisia ihmisen taloudellisesta tilanteesta .

rakennetaan suomesta 
oikeusvaltio

K
annatamme periaatetta ”maassa maan 
tavalla” . Maahanmuuttopolitiikan ta-
voitteena on oltava kansallinen etu ja 
keinona tulijoiden kokonaisvaltainen 

sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan, jolloin 
maahanmuuttaja kokee identiteetiltään olevansa 
ensisijaisesti suomalainen . Sopeutumisen päävas-
tuun tulee olla maahantulijalla, sillä hän vaihtaa 
kotimaansa uuteen maahan siksi, että hän uskoo 
kohdemaan olevan parempi paikka asua ja elää .

Perussuomalaiset Nuoret uskoo, että kokonais-
valtaisesti sopeutunut maahanmuuttaja tuntee 
kuuluvansa muuhun väestöön ja kiinnittyy siten 
suomalaiseen yhteiskuntaan . Maahanmuuttajien 
kokonaisvaltainen sopeutuminen turvaa kan-
sallisen yhtenäisyyden ja ne suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan tekijät, joita myös useimmat 
maahanmuuttajat arvostavat . Perussuomalaiset 
Nuoret kokee, että jos suomalaisessa yhteiskun-
nassa hyväksytään muista kulttuureista tulevia 
kilpailevia arvojärjestelmiä ja käyttäytymismalle-
ja, kuten vakavaa sukupuolten välisen tasa-arvon 
kyseenalaistamista, seurauksena on tarpeettomia 
ristiriitoja eri väestöryhmien välillä ja yhteisöl-
lisyyden perusta murentuu . Kaikkien tulijoiden 
on opittava valtakulttuurin kieli ja sopeuduttava 
paikallisiin tapoihin sekä arvoihin . Suomen kan-
salaisuuden myöntämisen tulee olla tunnustus 
onnistuneesta sopeutumisesta .

Haluamme ylläpitää ja edistää länsimaista kult-
tuuriperintöä, arvoja ja oikeusperiaatteita . Näistä 
lähtökohdista puolustamme länsimaista oikeusval-
tiota, johon kuuluu laaja sanan- ja mielipiteenva-
paus . Suomen tulee vaalia kansallista yhtenäisyyttä 
monikulttuurisen valtioideologian sijaan . Julkinen 
valta turvaa kaikille yhtäläisen vapauden ylläpitää 
omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja us-
konnollista vakaumustaan, mutta ei ryhdy vähem-
mistöidentiteettien rahoittajaksi . Minkäänlaisia 
etnisiin kiintiöihin tai ”positiiviseen syrjintään” pe-
rustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julki-
sessa työhönotossa . Suomen tulee maahanmuutto-
politiikassaan korostaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, 
jossa noudatetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei 
lopputuloksen tasa-arvoa .

Suomalaisten on uskallettava arvostaa omaa kult-
tuuriaan sekä vaadittava sen ja maamme lakien 

kunnioittamista myös maahan tulevilta . Länsi-
mainen yhteiskunta on sopimusyhteiskunta, joka 
on olemassa vain niin kauan kuin merkittävä 
enemmistö sen jäsenistä allekirjoittaa sopimuk-
sen ja noudattaa sitä . Mikäli länsimaissa asuvat 
ihmiset eivät halua olla länsimaalaisia, vaan jota-
kin muuta, eivät länsimaalaiset arvot säily elinvoi-
maisina .

Huono maahanmuutto ei ole luonnonvoima, vaan 
poliittinen valinta, joten ”tiukan” ja ”löysän” maa-
hanmuuttopolitiikan vastakkainasettelu vääristää 
keskustelua . Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen 
maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suoma-
laiselle yhteiskunnalle ovat kielteiset . Suomella ei 
ole varaa eikä velvollisuutta toimia maailmanlaa-
juisena sosiaalivirastona . 

Jokaisen kansallisvaltion on saatava täysimää-
räisesti päättää maahanmuuttopolitiikastaan . 
Suomen on oltava avoin maahanmuutolle, jonka 
vaikutukset ovat neutraalit tai myönteiset . Maa-
hanmuutossa tulee korostaa todellista työperus-
taista siirtolaisuutta ja pitkälti omavaraisuutta, 
mikä näkyy myös maahantulo-, oleskelu- ja kan-
salaisuusehdoissa . Käytössä on oltava kansalai-
suus- ja kielitestit sekä pisteytysjärjestelmä . Kiin-
tiöpakolaisten kohdalla tulee suosia ryhmiä, jotka 
kokemusperäisesti sopeutuvat muita paremmin . 
Laaja ihmismassojen siirtely maasta toiseen on 
moraalisesti kestämätöntä ja tuomittu epäonnis-
tumaan . Pakolaisia on ensisijaisesti autettava kon-
fliktialueen lähimaissa .

Perussuomalaiset Nuoret ei ole maahanmuuttoa 
vastaan, vaan laadukkaan maahanmuuton puo-
lesta . Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että 
harjoitettu maahanmuuttopolitiikka vahvistaa 
yhteiskuntaa . Tiedämme, että oikein hoidetulla ja 
hallitulla maahanmuuttopolitiikalla voimme vält-
tää muiden Euroopan maiden tekemät virheet . 
Hyvällä maahanmuuttopolitiikalla on Suomel-
le positiiviset vaikutukset sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti .

laadukkaan maahanmuuton 
puolesta

Kansa, joka ei pysty valvomaan rajojaan, 
ei ole kansa lainkaan” 
Ronald Reagan

Ei oikeus saa yösijaa, mutta 
vääryys istuu peräpenkillä” 
Suomalainen sananlasku

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa mahdollisuuk-
sien tasa-arvoa, jossa jokainen lähtee samalta viival-
ta . Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, 
kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan pe-
rustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, 
koulutuksessa ja muissa yhteyksissä . 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 peri-
aatteena pitää olla ”maassa maan tavalla, Suomessa 
Suomen lakeja noudattaen” .

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa laajaa sanan-
vapautta sekä hallinnon ja päätöksenteon avoi-
muutta, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan 
perusperiaatteita . Kaikista yhteiskunnallisista ai-
heista on voitava käydä keskustelua ilman syyttei-
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eurooPPalainen yhteistyö

Perussuomalaisten nuorten periaatetyöryhmä

Puheenjohtaja Simon Elo

Jäsenet Samuli Voutila, Laura Jokela, Heikki Tamminen, 
Olli Immonen, Teemu Lahtinen, Toni Leino, Minna Partanen, 
Matti Pinola, Kalle Pahajoki, Antti Rantakokko, Juuso Gustafsson, 
Veli-Pekka Kortelainen, Miikka Ahonen, Matias Forss

Neuvonantajina Sampo Terho, Maria Lohela, Oskari Juurikkala,
Jussi Halla-aho ja Ville Vähämäki

independent thinking – the Finns Party youth

The Finns Party Youth is a nationalist, populist, socially conservative 
and eurosceptic political youth organisation . For The Finns Party Youth 
nationalism is above all the defence of western democratic ideals, respect 
for unique Finnish national identity and against efforts to destroy 
Nordic welfare state . 

The Finns Party Youth sees populism as a political philosophy that 
is against interests of the elite, corruption and overt bureaucracy . 
Electioneering on multiculturalism at the expense of Finnish and 
western culture appears to us be short-sighted . 

The Finns Party Youth supports free and functioning market economy 
and companies which create wealth and well-being for the common 
man and woman . Material goods are not, however, ends in themselves, 
rather just a means to promote and value humanity and humaneness . 
On the European level The Finns Party Youth supports independent 
and sovereign nation-states and is against federalism .

työryhmä
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