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Kannustava Suomi
Lähdin kansanedustajaehdokkaaksi loppujen lopuksi kahden asian takia: kiitollisuuden
ja intohimon. Suomi on aivan valtavan hieno maa ja siitä pitää olla todella kiitollinen.
Tämä kiitollisuus tulee osoittaa siten, että tekee kaikkensa, jotta myös lapsiemme ja
lastenlapsiemme Suomi olisi vähintään yhtä upea maa. Se on uuden ajan
isänmaallisuutta. Kun intohimo ajaa yhteiskunnalliselle uralle, syntyy vääjäämättä
näkemys paremmasta Suomesta. Tuon näkemyksen kiteytän sanapariin
KANNUSTAVA SUOMI.
MIELESTÄNI PAREMPI SUOMI ON SELLAINEN, JOKA KANNUSTAA MEITÄ
KAIKKIA OLEMAAN PARAS MAHDOLLINEN OMA ITSEMME.
Yksilöt rakentavat oman elämänsä kuten parhaaksi näkevät ja niin on hyvä. Ympäristö
ja yhteiskunnan rakenteet kuitenkin vaikuttavat tähän rakennusurakkaan merkittävästi.
Siksi yhteiskunnan rajojen ja kannustimien tulee olla sellaisia, että ne saavat jokaisen
kantamaan vastuunsa, hyödyntämään vapauttaa ja antamaan kaikkensa.
Tällainen Suomi on uudistumiskykyinen, vahva ja välittävä. Tällainen Suomi on vauras,
siellä on työtä ja sen hyvinvointi on kestävällä pohjalla niin oikeudenmukaisuuden,
luonnon kuin taloudenkin mittareilla.
Kannustavan Suomen rakentaminen tarkoittaa kaikkien yhteiskunnan osien virittämistä
siten, että ne tukevat ja innostavat ihmisiä aktiivisempaan ja parempaan elämään –
mitä se itse kullekin sitten tarkoittaakin.
Kannustava Suomi on myös ilmapiiri. Se on yhteinen tahtomme onnistua, uudistua sekä
tehdä tulevaisuutta sisulla ja yhteistyöllä. Tällaisen Suomen puolesta meidän tulee
työskennellä!
Tässä on minun tiekarttani KANNUSTAVAAN SUOMEEN. Se pitää sisällään joukon
oleellisimpia ehdotuksia eri politiikan osa-alueilta. Missään nimessä en väitä, että
ohjelma olisi kaikenkattava, mutta koko sydämestäni väitän, että tämän ohjelman
toteuttamisen jälkeen Suomi olisi parempi maa.
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Suomen johtaminen edellyttää sekä johtamisrakenteiden päivittämistä että uudenlaisia
asenteita päättäjiltä. Tarvitaan yhtenäisempi valtioneuvosto, jota johdetaan
strategisemmin ja jolla on yhtenäinen näkemys. Tarvitaan uuden polven
kansanedustajia, joille avoimuus ja vuorovaikutus ovat arvokkaita ja luonnollisia
toimintatapoja. Tarvitaan vilpittömyyttä ja katsomista pitkälle tulevaisuuteen.
Nykyajankin globalisaation pienentämässä maailmassa Suomen tulevaisuus on
edelleen suomalaisten käsissä. Me päätämme tämän maan suunnan myös
tulevaisuudessa.
- Ville Valkonen

+358 44 56 72 201
ville.valkonen@eduskunta.fi
villevalkonen.fi
Kokoomus
Tämän ohjelman taustatyönä on syntynyt paljon materiaalia, mikä ei mahtunut varsinaiseen ohjelmaan.
Avaan mielelläni ohjelmassa mainittujen asioiden taustoja.

Kuka Ville?
Olen kokoomuksen talouspoliittinen sihteeri,
varsinaissuomalainen kaupunginvaltuutettu ja
elämäntapamaailmanparantaja. Työkseni teen
talouspolitiikkaa eli ratkon julkiseen talouteen,
työllisyyteen,
elinkeinoihin
ja
liittyviä
kysymyksiä.
Ajan vapaata, vastuullista, välittävää,
sivistynyttä, suvaitsevaa ja kannustavaa
yhteiskuntaa.
Maailmankuvani
nojaa
muutamiin perusarvoihin, joista tärkein on
välittäminen. Uskon edistykseen. Seuraavalta
sivulta löydät tiivistetyn ansioluetteloni ja sen
jälkeen tiekarttani kohti parempaa Suomea!
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CV tiivistettynä
Keskeiset luottamustoimet
• 2009- Paimion kaupunginvaltuusto (kaupunginhallituksen varajäsen 2009-, vapaa-ajan
lautakunta 2009-2012, sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj 2013-)
• 2015- Paimion Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
• 2014- Paimion Kokoomuksen puheenjohtaja
• 2011- Paimion Kokoomuksen hallituksen jäsen
• 2013- Varsinais-Suomen Kokoomuksen piirivaltuuston jäsen
• 2011-2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja sekä liitännäistoimet
• 2011 Turun kauppatieteiden ylioppilaat, hallituksen jäsen, taloustoimikunnan pj.
Taloustoimikunnassa 2010• 2009-2010 Johtamisen akateeminen opiskelijayhdistys, puheenjohtaja
• 2007-2014 Paimion kirkkovaltuusto
• 2010-2013 Turun yliopiston ylioppilaskunta, taloustoimikunta
Opinnot
• 2012 Kauppatieteiden kandidaatti (laskentatoimi ja rahoitus, sivuaine kansantaloustiede)
• 2008- Turun kauppakorkeakoulu, maisteriopinnot (laskentatoimi ja rahoitus, sivuaine
tietojärjestelmätiede)
• 2010 syksy, REU Plehanova (Russian Economic University in the name of Plechanov), vaihtoopinnot Moskovassa
• 2004-2007 Turun Normaalikoulun lukio, International Baccalaureate Diploma (40/45),
ylioppilas (laudatur)
Työkokemus
• 2014- Kokoomuksen eduskuntaryhmä, talouspoliittinen sihteeri (talous-, elinkeino- ja
työllisyyspolitiikka)
• 2014 kevät, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, poliittinen sihteeri (energia- ja ilmasto,
ympäristö, maa- ja metsätalous, asuminen ja rakentaminen)
• 2013 syksy, Eduskunta, kansanedustajan avustaja
• 2012 & 2013 kevät, Valmennuskurssiopettaja, Valmennusakatemia (kansantaloustiede,
laskentatoimi ja rahoitus)
• 2012 kesä, Management Events International Oy, Finance Trainee
• 2011 kesä, Suomen Tanskan suurlähetystö (Kööpenhamina), harjoittelija
• 2010 kesä, 2011 kevät, Turun yliopiston taloushallinto, harjoittelija
• 2009-2010 Järjestyksenvalvoja (lukuisat Turun anniskeluravintolat)
• 2009 kesä, Salon kaupungin taloushallinto, kesätyöntekijä
• 2009 Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, yrityssuhdeprojektisihteeri
• 2008 kesä, Suomen UNICEF, varainhankkija
• 2004-2007 kesät, erinäisiä työtehtäviä
Varusmiespalvelus
• 2007-2008 Suomen kansainvälinen valmiusjoukko (5/5), reservin luutnantti. Aktiivinen
reservissä Varsinais-Suomen koulutus- ja tukiyksikön kouluttajana.
Harrastukset
• Taekwondo (1. dan) ja kamppailulajit, Kansantaloustiede, Historia ja yhteiskunta,
Kirjoittaminen
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2
Välittömästi
kasvupolitiikkaa
Suomi on kiperästi uudistusten tarpeessa! Menestyvä kansantalous on hyvinvoivan
yhteiskunnan edellytys ja kaiken muun politiikan lähtökohta. Tämän vuoksi parempi
talouspolitiikka on varsinkin tällä hetkellä tärkein poliittinen tavoitteeni.
Suomi käy läpi pisintä rauhan ajan laskukauttaan 150 vuoteen. Kokonaistuotanto on
noin vuoden 2006 tasolla – henkeä kohden jopa 2005 tasolla. Kaikki kasvuennusteet
näyttävät näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen kituliasta, noin 1 % talouskasvua.
Tällainen kasvunäkymä ei yksinkertaisesti riitä siihen, että Suomi pysyisi maailman
kärkimaiden joukossa. Tällaiseen kasvunäkymään emme saa tyytyä. Heikko kasvu
rapauttaa julkisen sektorin rahoituksen ja nostaa työttömyyttä.

Laskukausien kesto - Aika vuosissa, jolloin aiempi kokonaistuotannon taso saavutettiin. Lähde: Aki Kangasharju
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Heikko talouskasvu johtuu monista tekijöistä. Suomi on menettänyt kansainvälistä
hintakilpailukykyään suhteessa kilpailijamaihin. Työmarkkinamme ovat liian jäykät,
sääntelyä on liikaa ja verotus liian korkea. Päätöksenteko on ollut poukkoilevaa.
Kaikki nämä johtavat siihen, että Suomeen ei haluta investoida. Kaikki nämä ongelmat
tulee ratkaista, jotta kasvu käynnistyy.
Talouskasvu on käynnistettävä kertashokilla heti vaalikauden alussa. Näin investoinnit
lähtevät liikkeelle. Riittävät toimenpiteet palauttavat uskon tulevaisuuden
vaurastuvaan Suomeen. Pitkällä aikavälillä Suomen taloudellisen ja muun menestyksen
määrittävät tänne kertyvä pääoma, kehittyvät ja vahvat instituutiot sekä ennen
kaikkea kansakuntamme osaaminen. Pääomaa kertyy talouskasvun ja viennin kautta.
Instituutioihin ja osaamiseen palataan myöhemmin tässä ohjelmassa.

Talouskasvun käynnistävät välittömät toimenpiteet
1. Tehdään kerralla kaikki vaikeatkin talouspoliittiset päätökset hallituskauden
alussa.
2. Edesautetaan vähintään kahden vuoden maltillisen palkkaratkaisun syntyä
Suomen kansainvälisen hintakilpailukyvyn parantamiseksi. Ratkaisuun
yhdistetään noin 1 mrd tuloveroale kaikissa tuloluokissa.
3. Helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja lisätään vipinää talouteen. Annetaan
sukupolvenvaihdoksiin määräaikainen 5 %-yksikön perintöveroale nykyisten
huojennusten lisäksi.
4. Laitetaan investointiympäristö kuntoon. Otetaan yritysvaikutusten arviointi
lainsäädäntöön, nopeutetaan lupaprosesseja muun muassa viranomaisen
valitusoikeutta rajaamalla, ennakkomenettelyllä ja käsittelytakuulla ja tehdään
päätöksenteosta ennakoitavaa. Hallitusohjelmassa tulee sitoutua siihen, että
yritysten kokonaiskustannustaakkaa ei lisätä.
5. Toteutetaan kasvuun kannustava yritysverouudistus, jolla kuljetaan kohti Viron
veromallia. Sitoudutaan laskemaan yhteisöveroa 0,5 % vuodessa tasaisesti ja
luodaan Ruotsin mallin mukainen varausjärjestelmä, jossa 30 % tuloksesta on
mahdollista varata investointiin 5 vuoden ajaksi.
6. Karsitaan yritystoiminnalle haitallinen sääntely minimiin, kuitenkaan
vaarantamatta luontoa ja terveyttä.
7. Laaditaan erillinen, kevennetty sääntelykehys mikroyrityksille (alle 10
työntekijää) ja pienyrityksille (alle 50 työntekijää). Näin tehdään
yritystoiminnan aloittamisesta ja kasvattamisesta mahdollisimman vaivatonta.
8. Lisätään kilpailua markkinoilla purkamalla muun muassa Alkon ja VR:n
monopolit sekä vapauttamalla elintarvikealan, apteekkien ja taksien kilpailua.
Listataan sopivassa markkinatilanteessa valtion ei-strategiset yhtiöt pörssiin.
Näiden välittömien kasvutoimien jälkeen Suomen kasvupotentiaalia on pysyvästi
vahvistettava lisäämällä talouden dynamiikkaa. Tähän palataan seuraavissa osioissa.
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3
Velaksi elämisen
on loputtava
Ei syödä tulevaisuuden eväitä tänään. Suomen julkinen sektori eli valtio, kunnat ja
sosiaaliturvarahastot elävät pysyvästi yli varojensa jopa 8-12 miljardia vuosittain.
Näin ei voi jatkua. Ennen pitkään kestämättömänä jatkunut kehitys johtaa
hallitsemattomaan palvelujen alasajoon.

Julkisyhteisöjen velka ja alijäämä - Kunnat, valtio ja sosiaaliturvarahastot velkaantuvat kestämättömästi. Lähde:
Tilastokeskus.

Talouskasvu on välttämätöntä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi,
mutta se ei yksin riitä. Samanaikaisesti talouden kasvusta huolehtimisen kanssa tulee
sopeuttaa julkisia menoja eli arvioida uudelleen tehtäviä sekä tehostaa julkista

7

palveluntuotantoa. Tarvitsemme parempaa johtamista ja uusia työkaluja. On
uskallettava priorisoida menoja siten, että tulot riittävät kattamaan ne myös pitkällä
aikavälillä. Velkaa pitää myös alkaa maksaa takaisin.
Elintärkeiden peruspalvelujen eli koulutuksen ja terveydenhuollon turvaaminen on
lähivuosikymmenien kriittisin haaste. Ikääntyminen aiheuttaa palveluihin valtavan
paineen 2020- ja 2030-luvuilla. Tähän tulee valmistautua jo nyt. Tämä edellyttää
uusia tapoja tuottaa näitä palveluja. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee käyttää
enemmän yksityisiä tuottajia. Digitalisaatiosta ja uudesta teknologiasta tulee ottaa
kaikki hyöty ennakkoluulottomasti irti.

Julkisen talouden tervehdyttämiseen ja hyvinvointipalvelujen
rahoituksen turvaamiseen tarvittavat toimenpiteet
1. Tasapainotetaan julkisen sektorin tulot ja menot. Karsitaan valtion menoja 5 mrd
ja kuntien tehtäviä 2 mrd edestä. Sopeutus jaksotetaan suhdannetilanne
huomioiden, mutta päätökset tehdään heti vaalikauden alussa.
2. Lasketaan valtion velkasuhde 40 prosenttiin kokonaistuotannosta.
3. Kun velkasuhde on 40 prosenttia, otetaan käyttöön Sveitsin mallin mukainen
velkavaaka, mikä estää ylivelkaantumisen tulevaisuudessa. Vaaka kirjataan
perustuslakiin ja siitä voi poiketa vain poikkeusoloissa 2/3 enemmistöllä.
4. Lisätään julkisen sektorin tuottavuutta ottamalla käyttöön vahva, kannustava
tulosjohtaminen kunnissa ja sote-alueilla. Otetaan kunnissa käyttöön
pormestarimalli.
5. Lisätään valinnanvapautta ja tehostetaan sote-palvelujen tuotantoa raha
seuraa potilasta –mallilla.
6. Tehdään digitalisaatiosta ja teknologiasta sote-palvelujen tehostaja muun
muassa parantamalla etälääkäripalveluita ja kehittämällä terveyskioskitoimintatapoja.

8

Luku
4
Tulevaisuuden työ
Vaurauden perusta, työ, on kiihtyvässä muutoksessa. Digitalisaatio, automatisointi
ja globalisaatio muuttavat työn luonnetta radikaalisti tulevina vuosikymmeninä.
Tulevaisuuden töitä tehdään esimerkiksi enemmän etänä, entistä kansainvälisemmässä
ympäristössä ja työsuhteet ovat lyhyempiä ja nopeasti muuttuvia. Urapoluista tulee
monimutkaisempia kuin aiemmin.
Työmarkkinat ovat jo jakautuneet kolmeen osaan. Globaalisti kilpailukykyiset työt
ovat maailmanmarkkinoilla kilpailtuja korkean tuottavuuden töitä, kuten esimerkiksi
huippulääkärin, ohjelmoijan tai taiteilijan työt. Paikalliset työt ovat pääasiassa
palveluihin liittyviä vaihtelevan tuottavuuden töitä, kuten tarjoilijan, opettajan tai
myyjän töitä. Tämä työmarkkinoiden eriytyminen tulee jatkumaan. Nykyrakenteilla
myös työttömyys on kasvava ongelma. Suomessa on yli 360 000 työtöntä. Tämä on
aivan liikaa. Työttömyys on välittömästi saatava laskuun ja työllisyysaste nousuun, sillä
mitä kauemmin ihminen on työttömänä, sen vaikeampaa töihin palaaminen on.
Osuus työvoimasta

Globaalisti kilpailukykyiset työt

Paikalliset työt
Työttömyys

Tulevaisuus

Työmarkkinat jakaantuvat globaalisti ja paikallisesti kilpailukykyisiin töihin. Työllisyyspolitiikan tavoite tulee olla
nostaa työttömiä paikallisen työn piiriin sekä maksimoida globaalisti kilpailukykyisen työn määrä.
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Työn muuttuminen on valtava mahdollisuus. Sitä ei pidä pelätä. Siihen on
sopeuduttava. Yhteiskunta voi auttaa tässä sopeutumisessa. Jakautuneilla
työmarkkinoilla hieman eri asiat ovat tärkeitä. Globaalisti kilpailluissa töissä
osaaminen, keskittyminen kansainvälinen verkostoituminen ovat tärkeitä. Paikallisissa
töissä työmarkkinoiden joustavuus ja työvoimakustannukset ovat tärkeitä.
Työttömyyden vähentämisessä työllistämisen riskien ja kustannusten vähentäminen sekä
kannustava sosiaaliturva ovat oleellisia.

Työmarkkinoiden uudistamiseksi tarvittavat toimenpiteet
1. Lasketaan työllistämisen riskejä ja epäsuoria kustannuksia
a. Jaetaan sairastamisen kulut reilummin eli otetaan käyttöön omavastuu ja
lyhennetään lomalla sairastamisen palkallisuutta.
b. Siirretään vanhemmuuden kustannukset yhteiskunnalle ja koko perheelle.
c. Pidennetään koeaika yhdeksään kuukauteen.
d. Vähennetään palkkaamiseen liittyvää byrokratiaa eli edistetään
sellaisten verkkopalvelujen syntymistä, joilla kaikki työnantajan ja
työntekijän velvoitteet hoituvat sujuvasti.
e. Sivukulut voisi porrastaa työntekijämäärän mukaan.
2. Joustavoitetaan ja ketteröitetään työmarkkinoita
a. Luodaan selkeät pelisäännöt ja riittävät valvontakeinot työrauhan
edistämiseksi
b. Tehdään työehdoista sopiminen mahdolliseksi kokonaan paikallisesti alle
10 hengen työpaikoilla.
c. Nostetaan yhteistoimintalain alarajaa 20 työntekijästä 50 työntekijään
(EU:n pienyrityksen määritelmä)
d. Sallitaan nuorisotakuun piirissä olevan ja pitkäaikaistyöttömän
palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityisiä perusteluja.
e. Laajennetaan työaikapankkien toimintaa
f. Käydään läpi koko työlainsäädäntö, ja karsitaan sieltä perusteettomat
työsuhteita jäykistävät kohdat
3. Lisätään työn tarjontaa
a. Lasketaan ansiotuloveroa, jotta työn tekeminen, opiskelu ja ahkerointi
kannattavat paremmin.
b. Otetaan käyttöön kannustava ja selkeä sosiaaliturvan muoto, perustili.
c. Seurataan eläkeuudistuksen vaikutuksia ja tarvittaessa parannetaan sitä
työuran pidentämiseksi
d. Uudistetaan ansiosidonnainen työttömyysturva kannustavaksi ja yleiseksi
4. Työn tuottavuuden parantaminen
a. Otetaan käyttöön koulutussopimus, jolla nuori pystyy työn ohessa
hankkimaan itselleen ammatin
b. Parannetaan työhyvinvointia hyvinvointisopimusjärjestelmällä, jossa työja elinkeinoministeriö tekee työpaikkojen kanssa työhyvinvointisopimuksia,
joilla yhdessä parannetaan jaksamista.
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c. Tehdään Suomesta hyvän johtamisen suurvalta investoimalla julkisen
sektorin esimiesosaamiseen sekä kannustamalla yksityistä sektoria
samaan
5. Mahdollistetaan työnteon uudet tavat, kuten etätyö ja virtuaalityö
a. Uudistetaan työaikalainsäädäntö vastaamaan työelämän muutoksia.
b. Otetaan käyttöön huomattavasti joustavampia tapoja tehdä töitä
julkisella sektorilla ja esimerkiksi laajennetaan etätyömahdollisuuksia
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5
Uusi osaaminen
uusi koulutus
Pitkällä aikavälillä kansakunnan menestyksen määrittää kansalaisten osaaminen
ja ahkeruus. Suomen lähes tarunomainen nousu yhdeksi maailman parhaista maista
johtuu juuri vahvasta panostuksesta koko kansan osaamiseen. Koulutus on
mahdollisuuksien tasa-arvon edellytys. Suomi on kuitenkin alkanut jäädä jälkeen.
Panostamme edelleenkin melko paljon voimavaroja koulutukseen, tutkimukseen ja
tuotekehitykseen. Pisa-tulokset ovat kuitenkin alkaneet laskea. Samoin yliopistomme
eivät yllä keskitasoa korkeammalle länsimaisessa vertailussa. Osaamisessa tähtäin voi
kuitenkin olla vain huipulla.

Tutkijoiden määrä suhteessa väkilukuun ja t&k –menot suhteessa kokonaistuotantoon – Suomi käyttää
tutkimukseen paljon resursseja. Ovatko tulokset sen mukaisia? Lähde: OECD 2012.

Suomen koulutus- ja innovaatiopolitiikka kaipaavat päivitystä. Korkeakoulujen tulee
tuottaa osaamista ja tiedettä, ei tutkintoja ja projektiraportteja. Työelämäyhteyden
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on oltava tiivis. Peruskoulun tulee antaa eväät elinikäiseen, monipuoliseen oppimiseen,
ei pelkkää laajaa tietomäärää. Sivistyksen tulee olla läsnä koko yhteiskunnassa.
Aikuiskoulutuksen tulee olla joustavaa ja tukea nykyajan nopeasti muuttuvia
työmarkkinoita.
Digitalisaatio muuttaa myös koulutusta. Nopeasti muuttuvassa ja kansainvälisessä
maailmassa, jossa taloudellinen kilpailu on kovaa, on erityisen tärkeää omata ennen
kaikkea hyvät elinikäisen oppimisen taidot sekä ymmärtää taloudellisia ilmiöitä. Myös
sisäinen yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta missä tahansa työpaikassa tulee olemaan
tärkeä osa elinvoimaista yhteiskuntaa. Kansainvälisyyden tulisi jo olla itsestäänselvyys
koko koulutusjärjestelmässämme, mutta se vaatii edelleen kehittämistä.

Toimenpiteitä Suomen nostamiseksi maailman osaavimmaksi ja
innovatiivisimmaksi kansaksi
1. Kannustetaan yliopistoja erikoistumaan ja keskitetään korkeimman tutkimuksen

resurssit viisaasti.
2. Asetetaan opetusmäärä paremmin vastaamaan työmarkkinoiden kysyntää
kaikilla aloilla.
3. Tiivistetään työelämä ja korkeakoulujen yhteyttä huomattavasti esimerkiksi
yritysten ja yliopistojen yhteiskursseilla sekä opintoihin liittyvillä harjoitteluilla.
4. Lisätään kansainvälistä opiskelijavaihtoa toisella ja kolmannella asteella.
5. Aloitetaan englannin opiskelu jo varhaiskasvatuksessa tai ensimmäiseltä
luokalta, luovutaan pakkoruotsista ja aloitetaan toinen pakollinen vieras kieli
kolmannelta luokalta.
6. Siirrytään peruskouluissa ja lukioissa kohti ilmiöpohjaista oppimista.
7. Kannustetaan ja annetaan työkaluja omaehtoiselle oppimiselle peruskoulussa ja
lukioissa.
8. Otetaan ohjelmointi sekä digitaaliset työkalut osaksi lähes kaikkia oppiaineita
peruskoulusta toiselle asteelle.
9. Lisätään taloustieteen ja -taidon opetusta peruskouluun ja toiselle asteelle.
10. Lisätään yrittäjyysopintoja ja työelämätaitojen opetusta toiselle ja kolmannelle
asteelle.
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Tulevaisuuden ulko- ja
turvallisuuspolitiikka
Vahva Suomi kuuluu vahvaan Länteen. Valtion ydintehtävä on pitää huolta
kansakunnan turvallisuudesta. Nykyään itsenäisyys pitää sisällään myös
kansainvälisistä vaikutusmahdollisuuksista huolehtimisen ja länsimaisten arvojen
puolustamisen. Isänmaallisuuteen kuuluu tänä päivänä myös kansainvälisyys ja
eurooppalaisuus. Suomen tulee olla vastuullinen ja aktiivinen kansainvälinen toimija.
Suomen tulee olla riittävän vahva pitämään huoli itsestään. Se tarkoittaa kotipesän
pitämistä kunnossa. Energia- ja muuta huoltovarmuutta on parannettava.
Maanpuolustuksen resurssit on turvattava. Kyberturvallisuuteen on panostettava
vahvasti. Maailman digitalisoituessa valitettavasti myös tulevaisuuden sodat ja
rikollisuus tulevat olemaan digitaalisia. Tietoturvallisuusosaamiseen on panostettava
koko yhteiskunnassa. Vahva maanpuolustustahto, yleinen asevelvollisuus ja kehittyvä
vapaaehtoinen maanpuolustustyö tarjoavat hyvät eväät uskottavan puolustuksen
kehittämiselle myös tulevaisuudessa. Erityisesti vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä
on suuri potentiaali.
Myös vahva Euroopan Unioni on Suomen etu. EU ei ole ollut riittävän vahva esimerkiksi
Ukrainan kriisin ratkaisussa. Sen tulee katsoa peiliin ja päivittää
päätöksentekomenettelyjään. Ulkopoliittinen vahvuus kumpuaa taloudellisesta ja
teknologisesta vahvuudesta. EU:n tulee parantaa kilpailukykyään muun muassa
tiivistämällä sisämarkkinoita. Jäsenmaiden on laitettava julkiset taloutensa kuntoon.
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Naton jäsenmaat – Lähes kaikki kehittyneet länsimaat kuuluvat Natoon. Lähde: Wikimedia

Nato on länsimaisten oikeusvaltioiden ja demokratioiden puolustusliitto. Suomen tulisi
liittyä siihen. Jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta, kun saisimme maailman
mahtavimpien asevoimien turvatakuut sekä selkeyttäisi Suomen kansainvälistä asemaa
osana länsiyhteisöä. Hyvät ja toimivat suhteet Venäjään ovat edelleen tärkeitä, mutta
eivät saa johtaa Suomen ydinperiaatteista tinkimiseen. Venäjän viimeaikaista
ulkopolitiikkaa ei voi hyväksyä. Sen sijaan taloudellinen toimeliaisuus venäläisten
ihmisten ja yritysten kanssa on tärkeää, ja sitä pitää lisätä.

Suomen turvallisuutta vahvistavat toimenpiteet
1. Turvataan maanpuolustuksen riittävät resurssit lisäämällä puolustusmäärärahoja
50 miljoonaa vuodessa 150 miljoonaan saakka sekä indeksikorotuksin vuoden
2012 puolustusselonteon mukaisesti.
2. Liitytään Natoon.
3. Annetaan lisää vastuuta vapaaehtoiselle maanpuolustukselle muun muassa
siirtämällä tavanomaisia kertausharjoituksia vapaaehtoisten kouluttajien
koulutettavaksi.
4. Vahvistetaan Euroopan Unionin päätöksentekoa ja varmistetaan Unionin
ulkopolitiikalle riittävät resurssit.
5. Parannetaan EU:n kilpailukykyä vahvistamalla sisämarkkinoiden toimintaa niin
ihmisten, tavaroiden kuin palvelujenkin liikkuvuuden osalta.
6. Jatketaan aktiivista ja vastuullista globaalia kehityspolitiikkaa. Uskalletaan
puhua oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta.
7. Vahvistetaan yhteiskunnan valmiuksia vastata hybridisodankäyntiin lisäämällä
tietoisuutta, päivittämällä lainsäädäntöä ja laajamittaisilla eri toimijoiden
yhteisharjoituksilla.
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7
Järkeä ja vihreyttä
Edistyksellinen energiapolitiikka. Ihmisen ja ympäristön kestävä suhde on eräs
aikamme suurimpia kysymyksiä. Maailma tulee jättää tuleville polville paremmassa
kunnossa kuin sen saimme. Globaalissa mittakaavassa tämä näyttää lähes
mahdottomalta tehtävältä. Suomen osuus esimerkiksi maailman kasvihuonepäästöistä
on pieni, mutta meidän on hoidettava oma osuutemme. Parhaiten Suomi voi osallistua
ympäristönsuojeluun kehittämällä teknologiaa, joka kaupallistetaan ja jota käytetään
ympäri maailman. Samalla saadaan kaivattua kasvua. Teollinen tuotanto Suomessa on
ekoteko, koska tuotantomme on maailman puhtaimpiin kuuluvia, joten teollisuutta
kannattaa pitää Suomessa mahdollisimman paljon.
Ilmastonmuutos on ympäristöhaasteista suurin. Sen torjuminen edellyttää laajaa
energiapalettia, joka nojaa paranevaan energiatehokkuuteen ja älykkäisiin
energiajärjestelmiin, lisääntyvään bioenergian käyttöön, aurinkoenergiaan,
tuulivoimaan ja pitkälti ydinvoimaan. Vaikka ydinvoima ei ole ongelmatonta, on se
Suomessa turvallista ja ennen kaikkea päästötöntä. Energia- ja ympäristöpolitiikassa
käytännönläheinen ajattelu toimii.
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Energiavaihtoehtoni mukainen sähköntuotannon tavoiterakenne vuonna 2030.

Edistyksellisen energiapolitiikan toimenpiteitä
1. Tehdään Suomesta lähes hiilineutraali maa vuoteen 2050 mennessä. Tähän
otetaan kaikki keinot käyttöön ajamatta suomalaista teollisuutta ulos maasta.
Tämä edellyttää merkittävää ydinvoiman lisärakentamista.
2. Lisätään aurinkovoimaa merkittävästi esimerkiksi verokannustimilla ja sääntelyn
purkamisella.
3. Varmistetaan lainsäädännöllä älykkäiden energiajärjestelmien ja toimivien
energian pienmarkkinoiden edistyminen.
4. Otetaan käyttöön energiatehokkuusremontteihin voimakkaat kannustimet,
esimerkiksi laajennetaan kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöille.
5. Jatketaan ympäristöystävällisyyteen kannustavia veroratkaisuja, eli verotetaan
saastuttamisesta ja luonnonvarojen kuluttamisesta enemmän
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8
Varsinais-Suomi
kasvun kärkeen
Varsinais-Suomella on kaikki edellytykset olla yksi Suomen johtavia maakuntia.
Siihen tarvitaan suunnitelmallista työtä, taitavia vaikuttajia sekä yhteistä tekemisen
meininkiä. Varsinais-Suomella on monia vahvuuksia, joiden edelleen kehittäminen on
avain menestykseen. Meriteollisuus, maanviljely, bio- ja terveystieteet,
mobiiliosaaminen ja matkailu ovat näitä vahvuuksia. On uskallettava erikoistua.
Loppujen lopuksi päätökset, jotka parantavat vaurauden ja kehityksen edellytyksiä
koko Suomessa, parantavat niitä myös Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomella on kaikki mahdollisuudet olla koko Suomen kärkimaakuntia.
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Varsinais-Suomea vahvistavat toimenpiteet
1. Edistetään yhtenäisen työssäkäyntialueen syntyä Turku-Helsinki-Tampere –
kolmioon. Tehdään kaikki mahdollinen Tunnin junan rakentamisen
vauhdittamiseksi ja parannetaan Turku-Tampere -maantietä.
2. Nostetaan Turun yliopisto selvästi maan kakkosmonialayliopistoksi kasvua
tukemaan. Yliopiston tulee erikoistua selkeämmin ja vahvistaa erityisesti
teknisten alojen tutkimusta ja opetusta. Vaikutetaan valtioon, jotta yliopistolla
on tulevaisuudessa riittävät resurssit. Tiivistetään alueen korkeakoulujen
yhteistyötä.
3. Vahvistetaan Varsinais-Suomen klusterien toimintaedellytyksiä erillisin ohjelmin
ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Keskitytään erityisesti matkailuun, bio- ja
terveystieteisiin sekä meriklusteriin. Painotetaan näitä muun muassa
maakuntamarkkinoinnissa.
4. Tehdään Varsinais-Suomesta ympäristönsuojelun edelläkävijämaakunta,
erityisesti maataloudessa. Pyritään mukaan valtion ympäristöalan
kokeiluhankkeisiin. Otetaan tavoitteeksi, että Varsinais-Suomen kunnat
pyrkisivät lähes hiilineutraaleiksi jo 2040.
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Loppusanat
Suomi tarvitsee
Korjausliikkeen
Lähdin kansanedustajaehdokkaaksi loppujen lopuksi kahden asian takia: kiitollisuuden
ja intohimon. Minun mielestäni Suomi on maailman paras maa meille suomalaisille.
Meidän vastuullamme on varmistaa, että se on sitä myös tulevaisuudessa. Näin
maksamme takaisin kiitollisuudenvelkamme. Tähän tarvitsemme korjausliikkeen. Suomi
voi olla vielä parempi! Se voi olla sellainen maa, joka kannustaa meitä kaikkia
olemaan paras mahdollinen oma itsemme.
Suhtaudun näkemykseeni kannustavasta Suomesta suurella intohimolla. Toivottavasti
tuo intohimo on välittynyt tästä tiekartasta. Toivottavasti olen herättänyt ajatuksia –
joko puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.
Maailma ei muutu itsestään. Sitä muutetaan. Jos jaat tässä tiekartassa esitetyt
näkemykset, tule mukaan sitä muuttamaan.

Ville Valkonen
Kokoomus
+358 44 56 72 201
ville.valkonen@eduskunta.fi
villevalkonen.fi
Kokoomuksen strateginen
hallitusohjelmaehdotus tiivistettynä yhteen kuvaan.
Lue lisää osoitteessa kokoomus.fi
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