
Kokoomuksen vaaliohjelma selkokielellä 

Tässä esitteessä kerromme, millainen on Kokoomuksen vaaliohjelma 
eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan. 
Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023. 

Lue tästä vaaliohjelmasta, mitä asioita Kokoomus pitää tärkeinä, ja mitä asioita se aikoo 
tehdä.  

 

1. Muutamme Suomen talouden ja suomalaisten elintason 
paremmiksi  

Me Kokoomuksessa haluamme, että Suomen talous muuttuu paremmaksi. Haluamme myös, 
että suomalaisilla on rahaa ostaa ruokaa ja palveluita sekä toteuttaa unelmiaan. 

• Teemme sellaisia päätöksiä, joilla Suomen talous kasvaa.  
 

• Kannustamme suomalaisia ja ulkomaalaisia yrityksiä investoimaan Suomeen. 
Haluamme, että yrityksen perustaminen Suomeen tai yrityksen laajentaminen Suomessa 
on helpompaa kuin nykyään.   
 

• Varmistamme, että suomalaisten yritysten on helppo toimia Suomessa. Se tarkoittaa, 
että verotus on vakaata, ja yritykset saavat erilaisia lupia nopeasti.   
 

• Teemme päätöksiä, joilla helpotamme suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tehdä 
kauppaa ulkomaille.  
 

• Lisäämme yritysten välistä kilpailua ja vapautta toimia.  
 

• Uudistamme asioita, jotka liittyvät muun muassa alkoholipolitiikkaan, raideliikenteeseen, 
rahapeleihin ja apteekkeihin. Uudistamme myös julkisia hankintoja, jotta tavaroiden ja 
palveluiden hinnat voivat laskea. Julkiset hankinnat ovat muun muassa tavaroita tai 
palveluita, joita esimerkiksi valtio ja kunnat ostavat. 
 

• Kehitämme suomalaisten mahdollisuuksia säästää, sijoittaa ja omistaa.  
 

• Parannamme liikenneyhteyksiä koko Suomessa. Kehitämme lähijunaliikennettä 
kaupungeissa. Korjaamme myös vanhoja teitä ja raiteita. Lisäksi huolehdimme siitä, että 
Suomesta pääsee helposti ulkomaille esimerkiksi laivoilla ja lentokoneilla.  
 



• Kehitämme digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita sekä yrityksissä että julkisissa 
palveluissa. Huolehdimme siitä, että kaikki voivat käyttää sähköisiä palveluita koko 
Suomessa.  
 

• Uudistamme asumista ja asumistukia. Me haluamme, että Suomessa on vuokra-
asuntoja heille, jotka niitä tarvitsevat eniten. Haluamme myös, että tontteja on enemmän. 
Uudistamme myös sääntelyä, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista. 
 

• Haluamme, että suomalaiset voivat syödä terveellistä lähiruokaa. Lisäksi haluamme, että 
suomalaista ruokaa on helppo viedä ulkomaille.  
 

• Varmistamme, että luonnonvaroja käytetään kestävästi. Se tarkoittaa, että esimerkiksi 
metsiä hoidetaan järkevästi ja kiertotaloutta kehitetään. Kiertotalous tarkoittaa, että 
raaka-aineita ja materiaaleja kierrätetään, jotta niitä voidaan käyttää monta kertaa. 
 

2. Haluamme, että Suomi ottaa vähemmän velkaa kuin ennen 

Me Kokoomuksessa haluamme, että Suomi on maa, jossa myös tulevat sukupolvet voivat hyvin. 
Siksi haluamme vahvistaa talouden kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Emme korota veroja. 
Lisäksi haluamme vähentää valtion menoja.   

• Me teemme suunnitelman, jolla Suomen valtion tulot ja menot saadaan tasapainoon. 
Tuloja täytyy olla yhtä paljon kuin on menoja. Lisäksi Suomen velkaantuminen 
lopetetaan vuoteen 2031 mennessä.  
 

• Järjestämme valtion menot tärkeisiin menoihin ja vähemmän tärkeisiin menoihin. Kun 
valtion taloutta parannetaan, silloin täytyy miettiä, mistä voimme säästää. Me teemme 
parhaamme, jotta meidän ei tarvitse säästää koulutuksesta, kulttuurista, 
maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Emme myöskään halua säästää asioista, jotka 
liittyvät työllisyyteen ja talouden kasvuun. 
 

• Jos lisäämme menoja, silloin säästämme jostain muualta. 
 

• Kehitämme julkisen sektorin eli valtion ja kuntien työntekijöiden työntekoa. Haluamme, 
että esimerkiksi digitalisaatiota käytetään enemmän ja päätöksiä syntyy nopeammin.  
 

• Haluamme, että 100 000 ihmistä saa työtä ensi vaalikauden aikana eli seuraavan neljän 
vuoden aikana. Siksi puramme työnteon esteitä, uudistamme työmarkkinat ja 
panostamme työhyvinvointiin.  
 

• Haluamme, että työnteko kannattaa aina. Siksi poistamme kannustinloukkuja. Se 
tarkoittaa, että ihmisen kannattaa tehdä töitä, koska hänen palkkansa on suurempi kuin 
sosiaalituet. Uudistamme myös verotusta ja sosiaalitukia.  



 
• Laskemme kaikkien työntekijöiden verotusta. Se kannustaa suomalaisia tekemään töitä, 

ja silloin Suomen valtio saa enemmän tuloja.  
 

• Lisäämme haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotusta.  
 

• Uudistamme suomalaista työelämää ja työmarkkinoita. Työntekijät ja työnantajat saavat 
sopia yhdessä enemmän. Parannamme työrauhaa, työkykyä ja työelämän tasa-arvoa. 
Lisäksi teemme muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja laajennamme sen 
kaikille.  
 

• Varmistamme, että ulkomailta pääsee helposti töihin Suomeen. Työluvat täytyy myöntää 
nopeasti.  
 

3. Teemme Suomesta maan, jossa energia on puhdasta, edullista ja 
sitä on tarpeeksi.  

Me Kokoomuksessa haluamme, että suomalaisille kodeille ja yrityksille riittää sähköä myös 
talvella. Uskomme, että Suomen puhdas energia voi houkutella tänne teollisuutta ja työpaikkoja 
ulkomailta. Puhdasta energiaa ovat esimerkiksi tuulivoima ja aurinkovoima.  

• Varmistamme, että suomalaiset saavat halpaa sähköä ja kohtuullisia sähkösopimuksia. 
Siksi uudistamme muun muassa sähkön hinnoittelua.  
 

• Haluamme, että Suomi on omavarainen energiassa. Se tarkoittaa, että meillä on omaa 
energian tuotantoa.  
 

• Tuemme niitä suomalaisia keksintöjä, joiden avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta. 
 

• Verotamme kaikkia ilmastopäästöjä samalla tavalla. 
 

• Suojelemme Itämerta sekä Suomen vesistöjä, metsiä ja soita. Lisäksi tuemme 
hankkeita, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen.  
 

• Lisäämme tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. 
 

• Rakennamme lisää ydinvoimaa. 
 

• Lupia täytyy saada nopeasti ja kaavoituksen täytyy olla sujuvaa, kun rakennetaan 
esimerkiksi pienydinvoimaa. Pienydinvoima oli pieni ydinvoimala, jonka voi rakentaa 
esimerkiksi keskelle kaupunkia. Sen ympärillä ei tarvitse olla samanlaista suoja-aluetta 
kuin suuren ydinvoimalan ympärillä täytyy olla.  



• Vety on tärkeää energiaa. Siksi varmistamme, että Suomessa on suunnitelma, joka 
liittyy yrityksiin, vetyyn ja energian varastointiin. 
 

• Parannamme sähkön siirtoa Suomessa ja Pohjoismaissa.  
 

4. Varmistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden 

Me kokoomuksessa haluamme, että Suomi on turvallinen maa. Se tarkoittaa, että Suomella on 
hyvä maanpuolustus ja Suomessa on rauhallista. Suomen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat 
Euroopan Unioni eli EU sekä puolustusliitto Nato.  

• Teemme Suomesta Naton aktiivisen jäsenmaan. Haluamme, että Suomi saa sanoa itse, 
mikä sen rooli on Natossa. Lisäksi haluamme, että Suomi osallistuu Naton toimintaan 
ilman rajoituksia.  
 

• Varmistamme, että Suomen maanpuolustus on hyvä. Maanpuolustuksella täytyy olla 
riittävästi rahaa. Tulevaisuudessa kutsunnat koskevat koko ikäluokkaa. 
 

• Lisäämme turvallisuutta Suomen rajoilla. Varmistamme, että Rajavartiolaitoksella on 
tarpeeksi rahaa, jotta se voi tehdä työtään. Suomen ja Venäjän välille rakennetaan raja-
aita.  
 

• Lisäämme suomalaisten turvallisuuden tunnetta Suomessa. Puutumme väkivaltaan, jota 
on parisuhteissa, kodeissa ja kaduilla. Lisäämme poliisien määrää.  
 

• Päivitämme lainsäädäntöä, joka liittyy rikoksiin. Lisäksi lyhennämme aikaa, joka kuluu 
rikosten käsittelyyn oikeudessa.  
 

• Autamme nuoria, jotta he eivät syrjäydy tai tee rikoksia. On tärkeää, että nuoret saavat 
apua nopeasti. Siksi parannamme nuorten mielenterveyttä ja lastensuojelua. Lisäksi 
autamme ulkomaalaisia nuoria kotoutumaan paremmin.  
 

• Kovennamme niitä rangaistuksia, jotka koskevat katujengien rikollisuutta ja ampuma-
aserikoksia.  
 

• Teemme muutoksia turvapaikkapolitiikkaan. Se tarkoittaa, että ne ihmiset saavat 
turvapaikan Suomesta, joilla on suurin hätä. Turvapaikkahakemukset täytyy käsitellä 
nopeasti. Jos turvapaikanhakija ei saa turvapaikkaa Suomesta, hänen palauttamisensa 
kotimaahan täytyy myös käsitellä nopeasti. Kannustamme maahanmuuttajia entistä 
enemmän työntekoon ja kielen oppimiseen. 
 

5. Vahvistamme suomalaisten osaamista 



Me kokoomuksessa haluamme, että Suomi on maa, jossa on hyvä sivistys ja osaaminen. 
Haluamme jokaiselle lapselle parhaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Haluamme, että 
Suomen korkeakoulut ja suomalainen tutkimus ovat maailman parhaita.  

• Tavoitteemme on, että varhaiskasvatus on kaikille lapsille ilmainen. 
 

• Esiopetus kestää kaksi vuotta. 
 

• Teemme päätöksiä, jotta peruskoulussa oppilaat saavat opiskella rauhassa. Oppilaan 
täytyy saada apua ongelmiinsa. Lisäksi opettajien täytyy saada keskittyä opettamiseen. 
Varmistamme, että oppilaat valmistuvat peruskoulusta riittävillä taidoilla.  
 

• Varmistamme, että koko ikäluokan nuoret saavat toisen asteen koulutuksen. 
 

• Varmistamme, että nuorille on riittävästi opetustunteja ammattikouluissa.  
 

• Kehitämme oppisopimusta. Oppisopimus tarkoittaa, että suurin osa opiskelusta tapahtuu 
työpaikalla. Opiskelija voi opiskella työpaikalla uuden ammatin tai täydentää nykyistä 
ammattiaan. Opintoihin kuuluu myös koulupäiviä ammatillisessa oppilaitoksessa.  
 

• Haluamme lisää ulkomaalaisia opiskelijoita lukioihin ja ammattikouluihin. Varmistamme, 
että he haluavat jäädä Suomeen asumaan ja töihin opintojen jälkeen.  
 

• Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia väestöstä suorittaa 
korkeakoulututkinnon.  
 

• Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja niille aloille, joilla on suurin pula osaajista.  
 

• Uudistamme korkeakoulujen työnjakoa, erikoistumista ja yhteistyötä. 
 

• Kehitämme rahoitusta, joka liittyy tieteeseen, tutkimukseen ja keksintöihin.  
 

• Lisäämme kansainvälistä koulutusta. Sen jälkeen kun opiskelijat ovat valmistuneet 
korkeakoulutusta, he saavat kahden vuoden oleskeluluvan. Sinä aikana he voivat hakea 
töitä Suomessa.  
 

• Vahvistamme kulttuurialaa koronan jälkeen.  
 

• Kannustamme suomalaisia liikkumaan paljon, jotta he voivat hyvin. 
 

• Tuemme enemmän huippu-urheilua yhdessä yritysten kanssa.  
 



6. Vahvistamme suomalaisten hyvinvointia ja ehkäisemme 
syrjäytymistä 

Me kokoomuksessa haluamme, että Suomi on hyvä maa kaikille. Haluamme, että suomalaiset 
ovat terveitä ja voivat hyvin. Haluamme ehkäistä syrjäytymistä ja muita ongelmia.  

• Ihmisten täytyy saada nopeasti sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita. Siksi lisäämme 
muun muassa etävastaanottoja ja muita digitaalisia palveluita.  
 

• Meille on tärkeää, että ihmiset saavat valita nykyistä helpommin, käyvätkö he kunnan 
terveyskeskuksessa vai yksityisellä lääkäriasemalla. Käytämme palveluiden 
järjestämisessä muun muassa Kela-korvausta, palveluseteleitä ja henkilökohtaista 
budjetointia. Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa, että kunta myöntää rahasumman, 
jonka ihminen voi käyttää palveluihin, joita hän tarvitsee.  
 

• Teemme yhteistyötä niiden yritysten ja järjestöjen kanssa, jotka tuottavat 
sosiaalipalveluita ja terveyspalveluita. Valvomme, että palvelut ovat laadukkaita. Jos 
huomaamme epäkohtia, puutumme niihin.  
 

• Haluamme, että hoitajia on riittävästi. Siksi panostamme esimerkiksi hoitajien 
koulutukseen ja työhyvinvointiin. Haluamme myös, että ulkomaalaisten hoitajien on 
helppo tulla töihin Suomeen.  
 

• Terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia täytyy ehkäistä ennalta. Me haluamme, että ihmiset 
saavat apua nopeasti, jotta heidän ei tarvitse odottaa ja kärsiä pitkiä aikoja. 
Parannamme mielenterveyspalveluita, ja toteutamme terapiatakuun. Terapiatakuu 
tarkoittaa, että ihminen saa nopeammin apua mielenterveyden ammattilaiselta kuin 
ennen. 
 

• Jokainen vanhus on tärkeä. Siksi parannamme ympärivuorokautista hoitoa, 
asumispalveluita, kotihoitoa ja omaishoitoa. Huolehdimme siitä, että vanhuksilla on 
mahdollisuus harrastaa ja pitää huolta itsestään. 
 

• Poistamme esteitä vammaisten ihmisten elämästä. Suunnittelemme kaupunkien kadut, 
puistot ja rakennukset sellaisiksi, että ne ovat esteettömiä. Suunnittelemme myös 
palvelut saavutettaviksi. Huolehdimme siitä, että vammaiset ihmiset saavat tehdä töitä, 
jos he haluavat.  
 

• Helpotamme lapsiperheiden arkea. Jokaisen perheen täytyy saada apua ja tukea 
nopeasti. Silloin ongelmat eivät kasva suuriksi. Parannamme myös lasten ja nuorten 
hyvinvointia. 
 

• Kehitämme perhevapaita. Kun kehitämme perhevapaita, otamme huomioon tasa-arvon 
ja työllisyyden.  



 
• Lisäämme suomalaisten yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Ehkäisemme 

syrjäytymistä. Haluamme, että jokaisella on tunne, että hän kuuluu yhteiskuntaan. 
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