
Ååʹn lij pueʹrmõs äiʹǧǧ viârmsted suäjaid da tuejjeeškueʹ9ed. 
 

Tät lij kokoomus vaalprogramm, leša tän vueʹjjest kåččap tõn jäänab tuâjjlis<ân. 
Ååʹn kollai, što äiʹǧǧ lij jäänab tuõjju ko kuâras heärvvciâlkkjid. Lij äiʹǧǧ viârmsted 
suäjaid da riõmmâd hååmmaid. 
 
Puäʹđ Fõrvân jiõččtää<laž tuõjju, tõn diõ< ko Lääʹddjânnam lij miʹjjid õh<saž äʹšš. 
 

Kokoomus parlameʹnttvaalprogramm 2023. 

Kokoomus haaʹlad oođeed tõn, koonn årra Lääʹddjânnam mâânn. Veälggõõvvmõš âlgg jõskkâd meädda, što 
pueʹrrvââjjamõhttsažkååʹdd kääzzkõõzzid vueiʹtet staanâd. Täʹl vueiʹttep piijjâd viõǥǥ kudd puärrsihåiddma 
da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid. Lääʹddjânnmest âlgg tuejjeed puuʹttes da snäätnas energia jõnnvääʹld, što 
toolkvõs hâddsaž liâdgg riʹjttai še jõnnpuõllšin täälaid da põrggsid. Tällõs da läʹddlai jieʹllemtääʹss âlgg kaggâd 
šorrnem årra. Tuâj piiđtummuž âlgg ǩieʹppeed, što oummid pääcc pääʹlǩest jäänab ǩiõʹtte. Lääʹddjânnam âlgg 
põõššâd staansõs jânnmen, kååʹtt silttâd suõjjeed raajeez. Haaʹleep juõʹǩǩ päärnže nâânas vueʹlǧǧemsõõʹjid 
jieʹllma õll tääʹzz škooultõõzz veäkka. 

Kokoomus 10 pääiʹǩ tuâjjlistt Lääʹddjânnma: 

1. Jõskkâp veälǥas jeällmõõžž. Raajjâp kuõiʹt vaalpââʹj kookka tällõõzz pueʹreemprograamm, koin 
Lääʹddjânnam õõlmâs tällõõzz tääʹzztet da veälggõõvvmõõžž jõõskât ekka 2030 mõõneeʹst. 

2. Tuejjeep reâuggmõõžžâst pukin vuõʹjjin kaʹnnteei. Oođeep piiđtummuž da sosiaalstaan, što reâuǥain 
teäʹnʼjum eeuʹrest kuâđđai aainâs ooʹccmõsân pieʹll ǩiõʹtte.  

3. Ǩieʹppeep reâuǥ piiđtummuž vuõiggvuõđmeâldlânji pukin puåđklaassin. Vuõiʹǧǧest šiõttõllum piiđi 
ǩeäpsmâttmõš kägg tällõõzz pâjjnummuž da älšmâtt riõuggu, koonn pääiʹǩ riikk vuäǯǯ vueʹzz 
piiđhääʹlbeem hââʹddest mååust. Jeäʹp ǩeäʹpped piiđtummuž veälǥas. Seʹrddep piiđtummuž teädd 
reâuǥ da põõrǥâstooiʹm piiđtummšest hääitai, piâsttji da âânnmõõžž piiđtummša.  

4. Ainsmâʹttep vuõkksõs liâđǥ vuäǯǯamvuõđ läʹddlaid. Oođeep liâdggmarkknid da liâđǥ hâʹddeem-maall 
jeärmmjab årra, što täälai da põrggsi liâdgglaaskid vuäǯǯat hiâlptõõzz. Kaallšumus liâdggpuuʹtʼtõõzz ij 
õõlǥ õhttu meäʹrted puk liâđǥ hââʹdd. Ainsmâʹttep, što toolkvõs hâddsaž, dommjânnmallaš da 
puuʹttes liâdgg riʹjttai še jõnnpuõllšin. 

5. Vuâsttlâʹsttep ääimasmuttâz viõkkšânji. Viikkâp piâstǩeäʹppummšid čõõđ koollviõkksânji, 
markkânmääinai meâldlanji da teknologianeutraalʼlânji -  jieʹllemtääʹzzest lueʹǯǯjeǩâni. Tobdstep 
lääʹdd põrggsi miârkteei illǩiõttsââʹj, što ääimasmuttâz vuâsttlââʹstet vaaikteeinalla. 

6. Staanâp Lääʹdd mäddpeälštummša riʹjttjeei resuursid. Nââneep dommjânnmallaš da euroopplaž 
peälštemindustria toiʹmmjemoudldõõzzid. Čõõnõõttâp tuõʹllʼjed peälštemkoolaid ooʹccmõsân 2 
proseeʹntest BKT:st. Veeideep kåččmõõžžid kuõskkâd ââʹǩǩjoouk obbnes. Ainsmâʹttep ââʹǩǩjoouk 
pueʹrmõs oddoummui vuässõõttmõõžž mäddpeälštummša. 

7. Vuâsttlâʹsttep nuõri čårrnummuž, reäkkõsvuõđ da jeʹŋŋõõvvmõõžž di cõggâp Ruõcc nääʹl. Äuʹǩǩeep 
nuʹtt teeʹmes ko kõrr naaʹlid. Piijjâp jiârggu nuõri õuddǩiõʹtte cõggi tuärjjkääzzkõõzzid, 
päärnaisuõjjlummuž da aazztâʹttempolitiikk. Piijjâp teädd nuõri miõlltiõrvâsvuõʹtte da õuddǩiõʹtte 
cõggi peäʹnectuõjju. Kõõreep uuʹlecjeŋŋreäkkõsvuõđ da pääččamveäʹrǧǧreäkksi raŋstõõzzid. 

8. Piijjâp vuâđđškooul jiârggu. Piijjâp teädd vuâđđmättʼtõõzzâst vuâđđaaʹššid: mättjem raauhu da nokk 
jiõččnallaš tuärjjõʹsse. Vueiʹtlvâsʹttep uʹčteeʹli vuäjjnummuž mättʼtummša.  



9. Ǩiirtep sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid piâssmõõžž. Pueʹreep kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ jeeʹrab 
mieʹldd ougglõsvuâsttavälddmõõžživuiʹm da jeeʹres digitaalʼlaž kääzzkõõzzivuiʹm. 

10. Staanâp juõʹǩǩ ââʹǩǩooumže ärvvsaž puäʹresvuõđ. Piijjâp jiârggu pirr suutki juätkkjeei håiddmõõžž, 
jälstemkääzzkõõzzid, dommhååid da âʹlddruåtthååid obbvuõttân. Tuärjjeep âʹlddruåtthoiʹddjeeʹji 
vuäittmõõžž. Ââʹnnep huõl senioori aktiivlaž jieʹllemnääʹl tuõʹllʼjummšest.  

 


