Arto Luukkasen eduskuntavaaliohjelma 2019
Järjellä ja sydämellä tehdään vaikuttavaa politiikkaa
1. Uusmaalaisten hyvinvointi syntyy työstä, duunarien ja yrittäjien aherruksesta.
Suomalaista työtä on puolustettava viimeiseen saakka. On tehtävä
ennakkoluulottomia ratkaisuja, kuten
- Suomessa toimivissa yrityksissä on työskenneltävä vähintään 65 %
suomalaisia. Tämä käytäntö koskee kaikkia aloja.
- Vuokratyövoima ei saa olla rakennuksilla pääasiallinen työvoiman
hankintakeino, sillä vuokratyöntekijöiden työsuhteiden ehdot ovat kaukana
vakituisessa työsuhteessa olevista.
- Ulkomaisen ja kotimaisen työvoiman pitää olla samalla viivalla – kaikkien on
maksettava verot.
2. Yrittäjien asemaa on parannettava pelottomasti: alv-verovelvollisuus alkaa
vasta kun yrityksellä on liikevaihtoa 80 000 euroa tilikaudessa.
3. Määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen on kiellettävä, samoin
nollatuntisopimukset: 20 työtuntia viikossa on oltava ehdoton minimi.
4. Maan turvallisuuden vaatimus on ehdoton: suomalaisen on saatava liikkua
turvassa omassa maassaan – jos joku ulkomaalainen tekee raskaan rikoksen,
hänet on karkotettava maasta. Sisäinen turvallisuus ja valtion etu vaatii myös
rajavalvontaa – tänne ei voi vain saapastella ja vaatia ylläpitoa. Ei-toivottu
maahanmuutto on estettävä. Kansalaisuus on ansaittava opettelemalla
suomea ja suomalaista kulttuuria. Työnteko on parasta kotoutumista.
5. Suomi tarvitsee itsenäisen puolustuksen: maamiinat takaisin – mikään ei ole
niin halpa ja puolustuksellinen ase kuin se. Varuskunnat on otettava
tarvittaessa käyttöön ja huonokuntoiset on peruskorjattava.

6. Huolehditaan heikoista ja väliinputoajista: ulosotossa oleville on annettava
tukea ja heidän on saatava luottotiedot nopeammin takaisin.
Maksuhäiriömerkinnät on välittömästi poistettava, kun velat on maksettu.
Luottotietorekisteri-bisnes on oltava viranomaisten hallussa. Kohtuuton
koronkiskominen on lailla kiellettävä samalla kun pikavippifirmat on
potkittava ulos Suomesta.

- Eläkeläiset ja seniorikansalaiset ovat meidän aarteemme – heitä on tuettava.
Eläkkeiden ostovoima on saatava riittämään: eläke-indeksi taittaminen on
poistettava ja saatava yli 65-vuotialle ilmaiset matkat joukkoliikenteessä.
- Omaishoitajien tilanne on vakiinnutettava: he ansaitsevat säännöllisen, sotealan mukaisen palkan ja lomat. Omaishoitoon pitää budjetoida rahaa niin,
etteivät ne lopu kesken vuotta.
- Me tarvitsemme kipeästi lisää hoivaavia käsiä vanhustyöhön.
- Nuoria ei saa unohtaa kotiin pelaamaan. Syrjäytyneet nuoret on saatava
takaisin yhteiskuntaan ja töihin monipuolisten pikakoulutuksien avulla.
- Opiskelijoille on annettava mahdollisuus ansaita vuodessa 10 000 euroa/tai
833,33 euroa kuukaudessa verovapaata ansiota ilman minkäänlaista
seuraamusta tukien menettämisestä.
- Viime hallituskauden koulutusleikkaukset on kurottava umpeen; opettajien
puutteesta johtuvat etäpäivät esimerkiksi ammattiopiskelijoille ovat rikos
heitä vastaan. Toisen asteen opiskelussa on oltava opetusta viisi päivää
viikossa ja päivien pituus on oltava vähintään neljä tuntia. Pienten lasten
koulupäivän on oltava kokopäiväinen. Monet harrastukset voi tuoda
koulupäivään, jotta säästytään kuljetusrumbasta ja perheelle jää enemmän
laatuaikaa.

7.

Kehitysyhteistyörahat on suunnattava kokonaisuudessaan kehitysmaissa
tapahtuvaan koulutukseen, onhan koulutusvienti Suomen osaamisen ydintä.
Auttaminen ei saa olla sitä, että jotkut yritykset vievät kehitysmaihin koneita
ruostumaan. Punainen risti ei tarvitse valtion tukea omaan liiketoimintaansa.
Suomen ei pidä antaa kehitysmaihin yhtään rahaa korruptioon.

Suomalainen puhdas ruoka on suomalaisen elämänmuodon perusta. Jos EU ei
tue viljelijöitä, valtion on tuettava. Pidetään koko Suomi asuttuna.
9. Yksityisautoilu on välttämättömyys, jotta pääsee töihin. Sitä ei saa verottaa
enää enempää. Julkinen liikenne ei kulje läheskään kaikkialla tehokkaasti.
10. Työttömille aitoja työmahdollisuuksia, ei tehotonta ”kuntouttavaa”
työtoimintaa. TE-toimistojen resurssit on käytettävä tehokkaammin
auttamaan työttömiä ja yrityksiä kohtaamaan toisensa. Työhön
kykenemättömät pitkäaikaistyöttömät on päästettävä eläkkeelle.
8.

