


Ääni RKP-nuorten ehdokkaalle on ääni luotettaval-
le ehdokkaalle, joka haluaa tuoda juuri sinun äänesi 

kuuluviin kunnassanne.

Pitelet käsissäsi RKP-nuorten kuntavaaliohjelmaa. Ohjelmassamme esit-

telemme kolme teemaa joiden eteen RKP-nuoret haluaa tehdä töitä kun-

nissamme. Politiikkamme lähtökohtana ovat sosiaaliliberaalit arvot, jossa 

jokaisen yksilön vapaa valinta asetetaan keskiöön. Uskomme jokaisen 

ihmisen samanarvoisuuteen ja haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa 

jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan.

Tavoitteenamme ovat kunnat joissa kaikkien ääni tulee kuuluviin. Halu-

amme, että kaikilla on mahdollisuus kehittyä ja luoda omat edellytyksenä. 

Kunnallisia palveluita tulee olla tarjolla lähellä omaa kotia niin suomek-

si kuin ruotsiksi. Kunnissa tulee panostaa ekologiseen, sosiaaliseen ja 

taloudelliseen kestävyyteen. Kaikissa kunnissa on myös panostettava 

ilmaston kannalta älykkäisiin ratkaisuihin. Emme halua, että työn vero-

tusta korotetaan. Haluamme luoda kuntia jotka mahdollistavat oikeuden-

mukaisen tulevaisuuden tuleville sukupolville.



KUNTAVAALIOHJELMA

RKP-nuoret pitävät koulutusta ja tutkimusta edellytyksenä niin yksilön, kuin Suomen menestykseen. 
Koulutus takaa kaikille lapsille yhdenvertaisen alun elämässä. Haluamme että kaikilla lapsilla on 
oikeus subjektiiviseen päivähoitoon. Päivähoito tulee tarjota lähellä lapsen kotia, omalla äidinkielellä.

Koulussa kaikkien lasten on tultava kuulluksi ja nähdyksi. Koulussa on oltava riittävästi turvallisia ai-
kuisia. Erityistarpeita omaavien oppilaiden on saatava riittävästi tukea. Samalla opetus tulee sovittaa 
niin, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus kehittyä koulussa. Peruskoulun tulee myös tulevaisuudes-
sa rakentua yleissivistykselle.

Peruskoulun jälkeen kaikilla opiskelijoilla on oltava mahdollisuus hakea jatko-opiskelemaan halua-
maansa toisen asteen oppilaitokseen, mutta sen ei pidä olla pakollista. Digitaalisia apuvälineitä tulee 
käyttää lisänä opetuksessa. Kaikilla tulee olla realistiset mahdollisuudet hakeutua korkeakouluun 
valmistuttuaan toisen asteen koulutuksesta.

Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollon tulee olla helposti saavutettavissa ja toimia ennaltaehkäise-
västi. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla tulee olla pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin matalalla kyn-
nyksellä. Koulukuraattorien ja -psykologien tulee olla aina saavutettavissa lähellä sitä tarvitsevalle.
Terveydenhuollon ja koulun yhteistyötä on parannettava. 

Kunnissa RKP-nuoret haluavat tulevan neljän vuoden aikana tehdä töitä sen eteen:

ETTÄ ruotsinkielinen opetus taataan Suomessa kaikilla opetusasteilla
ETTÄ subjektiivinen oikeus päivähoitoon säilytetään
ETTÄ ryhmäkoot päivähoidossa eivät ole liian isoja
ETTÄ varhaiskasvatuksessa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa
ETTÄ opetus on yhdenvertaista ja vapaata stereotyyppisistä sukupuolinormeista
ETTÄ opetus toisessa kotimaisessa kielessä aloitetaan ensimmäisellä luokalla
ETTÄ yhteistyötä kielirajojen yli edistetään
ETTÄ kaikilla opetusasteilla vallitsee nollatoleranssi syrjinnälle, rasismille, kiusaamiselle sekä sek-
suaaliselle häirinnälle, ja että koulut ottavat voimakkaita keinoja käyttöön näiden ehkäisemiseksi
ETTÄ kaikilla opetusasteilla on riittävästi koulukuraattoreita, koulupsykologeja ja muita tukihen-
kilöitä
ETTÄ kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on realistiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan ympäristöönsä
ETTÄ nuorisovaltuustoille taataan läsnä- ja puheoikeus lautakunnissa, valtuustoissa ja kunnanhal-
lituksissa
ETTÄ kunnat edistävät nuorten äänestysaktiivisuutta
ETTÄ peruskoulu ja toinen aste on helposti saavutettavissa sekä maksuton kaikille
ETTÄ lähiopetusta lisätään ammattikouluissa ja sen laatu turvataan
ETTÄ kaikille lapsille ja nuorille taataan mieluisa harrastus ja että he voivat vaikuttaa harrastus-
tarjontaan omassa kunnassaan. Harrastustarjonnan tulee olla monipuolista ja sisältää kaikkea 
urheilusta kulttuuriin.

TURVALLINEN KOULUTUS



RKP-nuoret haluavat, että kestävyys on lähtökohtana yhteiskunnan kaikissa rakenteissa. Vallitsevan 
ilmasto- ja ympäristökriiisin takia on yhä tärkeämpää, että osallistumme kaikki kriisin pysäyttämiseen 
niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kestävät kunnat ovat avain saavuttaak-
semme ne tavoitteet, joihin olemme Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutuneet.

Suomi koostuu laajasta maaseudusta ja keskitetyistä kaupunkialueista. Maaseutu ja kaupungit 
eivät ole toistensa vastakohtia, vaan toimivat jatkuvassa yhteistyössä. Infrastruktuurin tulee soveltua 
maan erilaisiin elinolosuhteisiin. Jotta maaseutu pysyy elinvoimaisena tarvitsemme alkutuotantoa ja 
luonnonresurssien vastuullista käyttöä. 

Kaupunkialueilla julkisen liikenteen tulee olla kattavaa ja hyvin toimivaa. Julkista liikennettä tulee 
suosia yksityisautoilun sijasta. Kaupunkisuunnittelun tulee tukea liiketoimintaa ja dynaamista 
kaupunkiympäristöä mahdollistamalla kapasiteettia julkiselle liikenteelle, tiheälle rakentamiselle ja 
viheralueille.

Haluamme kehittää maaseutua ja tukea sen elinvoimaisuutta, jotta jokainen myös jatkossa saa 
tarvitsemansa palvelut läheltä kotia. Hoitopalveluiden ja koulujen tulee aina olla kohtuullisella 
etäisyydellä. Tukena voidaan käyttää terveydenhuoltobusseja ja koulukyytejä. 

Kunnissa RKP-nuoret haluavat neljän tulevan vuoden aikana tehdä töitä sen eteen:

ETTÄ jokainen kunta on hiilineutraali vuonna 2030
ETTÄ julkista liikennettä laajennetaan tiheästi asutuilla alueilla ja että liityntäpysäköintialueita 
lisätään 
ETTÄ jokaisella opiskelijalla on oikeus opiskelija-alennukseen julkisessa liikenteessä, kotipaikka-
kunnasta riippumatta
ETTÄ julkisen liikenteen automatisointiin panostetaan
ETTÄ kantatieverkoston ylläpitoon lisätään resursseja 
ETTÄ jalankulku- ja pyöräteiden turvallisuutta, laatua ja ylläpitoa parannetaan
ETTÄ lisää pieniä ja edullisia asuntoja rakennetaan pääkaupunkiseudulle, ja että kunnista, joissa on 
korkeakoulu, löytyy tarpeeksi edullisia opiskelija-asuntoja
ETTÄ säännökset, jotka estävät tiheää rakentamista, puretaan
ETTÄ kaupunkeihin luodaan lisää virheralueita ja että olemassa olevia viheralueita ylläpidetään
ETTÄ lajittelupisteitä on tarjolla koko maassa, ja että kuntien jätealueilla tuotetaan biokaasua
ETTÄ kunnat hankkivat paikallisesti tuotettua ruokaa julkisiin keittiöihin
ETTÄ kodin ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeus säilytetään ja että vähennys 
kannustaa julkisen liikenteen käyttöön
ETTÄ ilmasto- ja ympäristövaikutukset saavat isomman roolin paikallisessa ja alueellisessa päätök-
senteossa, esimerkiksi maasuunnittelussa ja rakentamisessa
ETTÄ kunnat edistävät uudistuvan ja hiilineutraalin energian investointeja
ETTÄ kunnat ottavat aktiivisen roolin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä YK:n luonnon 
monimuotoisuutta koskevan sopimuksen mukaan
ETTÄ kunnat tukevat maanviljelijöitä ja metsänhoitajia heidän työssään ilmastonmuutosta vastaan
ETTÄ asuinalueiden suunnittelussa huomioidaan maatalouden tilantarve
ETTÄ metsän annetaan kasvaa vuosittain enemmän kuin sitä kaadetaan
ETTÄ ulkoilu- ja urheilualueitä lisätään ja että niiden ylläpitoa parannetaan
ETTÄ kaupunkisuunnittelun avulla estetään syrjäytymistä

KESTÄVÄ SUOMI



KUNTAVAALIOHJELMA

RKP-nuoret haluavat, että kaikilla on työ, jossa viihtyä, ja josta maksetaan oikeudenmukaista 
palkkaa. Tahdomme, että talouspolitiikka edistää kestävää kasvua, kannustaa yrittämiseen ja johtaa 
korkeampaan työllistymisasteeseen. Vastuullisen talouspolitiikan avulla pystymme rahoittamaan 
koulutusta, hoitoa ja muita palveluita sekä tänään, että tulevaisuudessa.

Kunnat vaikuttavat ratkaisevasti yritysten kasvuun, ja niiden mahdollisuuksiin luoda uusia työpaik-
koja. RKP-nuoret haluavat että Suomessa on maailman työmyönteisimmät kunnat. Haluamme, 
että kunnat panostavat kestävään infrastruktuuriin ja palveluihin jotka houkuttelevat Suomeen lisää 
yrityksiä, ja näin parantavat työllisyysastetta.

Jotta Suomi pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa tarvitaan kaikkien osaamista ja työpanosta. 
Taloudellisen tasa-arvon on oltava lähtökohtana jokaisessa kunnassa. Kaikilla on oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet edetä urallaan. Opiskelijoiden ei tule joutua tekemään palkattomia töitä, eikä heitä 
tule myöskään rangaista taloudellisesti työnteosta. Tulee aina olla kannattavaa ottaa töitä vastaan.

Kunnissa RKP-nuoret haluavat neljän tulevan vuoden aikana tehdä töitä sen eteen:

ETTÄ työn verotusta ei nosteta
ETTÄ kunnat kannustavat asukkaitaan yrittämiseen
ETTÄ kunnat tukevat uusien tuotteiden ja palveluiden kehitystä, jotka edistävät kunnan kilpailuky-
kyä ja kestävyyttä
ETTÄ työehtosopimuksia voidaan täydentää paikallisilla sopimuksilla
ETTÄ kunnat edistävät nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä muun muassa työsetelien avulla
ETTÄ kaikki opiskelijat saavat palkkaa työharjoittelusta
ETTÄ nuorisotyöhön ei tehdä leikkauksia
ETTÄ etsivään nuorisotyöhön panostetaan nuorten työttömyyden vähentämiseksi
ETTÄ verotukseen lisätään nuorisovaraus
ETTÄ kaikkien maahanmuuttajien oikeus kotouttamissuunitelmaan toteutuu
ETTÄ haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, esimerkiksi kotona oleville vanhemmille, tehdään 
erikoispanostuksia kotouttamisessa
ETTÄ kunnat ovat houkuttelevia kansainväliselle työvoimalle
ETTÄ palkkaamiseen liittyvä tarveharkinta poistetaan työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi
ETTÄ kunnissa panostetaan työterveydenhuoltoon ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja vaatimalla 
työnantajilta enemmän
ETTÄ elinikäiseen oppimiseen panostetaan, jotta jatkokoulutuksesta tulee todellinen vaihtoehto
ETTÄ Navigaattoripalveluille, eli nuorten neuvontapalveluille, taataan riittävä rahoitus ja että 
neuvontaa tarjotaan sekä suomeksi että ruotsiksi kaksikielisissä kunnissa
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