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1. SUOMEN TALOUS  
JA SUOMALAISTEN  
ELINTASO NOUSUUN

Kokoomus haluaa kääntää Suomen talouden kasvuun ja päästöt laskuun. 
Haluamme, että suomalaisten elintaso ja osto voima nousevat, ja että 
rahaa jää unelmien toteuttamiseen. Kokoomuksella on hallussaan 
kasvun kaava. Haluamme parantaa markkinatalouden toimintaa 
keventämällä sääntelyä ja purkamalla markkinoille tulon esteitä.  

Ja näillä keinoin se tehdään: 

1. LAITAMME SUOMEN TALOUDEN KASVUN EDELLYTYKSET KUNTOON. Vauhditam
me investointeja Suomeen ja parannamme kansantalouden kilpailukykyä 
kokoomuksen kasvun kaavan mukaisesti. Otamme Suomen kaupungit, 
kunnat ja alueet entistä tiiviimmin kumppaneiksi kasvun luomiseen.

2. PARANNAMME SUOMALAISEN YRITTÄJYYDEN EDELLYTYKSIÄ. Varmistamme 
yrityksille kannustavan, vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön 
ja verotuksen. Helpotamme investoimista Suomeen sekä varmistamme 
sujuvat lupaprosessit. 

3. PARANNAMME SUOMALAISTEN YRITYSTEN VIENTIMAHDOLLISUUKSIA. Jatkam
me EU:n sisämarkkinoiden syventämistä ja kansainvälisen kaupan 
vapaut tamista Suomen vientimahdollisuuksien edistämiseksi. Vähen
nämme riippuvuutta diktatuureista.

4. TOTEUTAMME REILUN KILPAILUN OHJELMAN. Puramme markkinoille  
tulon esteitä, lisäämme yritysten välistä kilpailua, kevennämme sääntelyä 
ja puramme tarpeettomia normeja kuluttajahintojen laskemiseksi.  
Uudistamme muun muassa alkoholipolitiikan, raideliikenteen kilpailun, 
rahapelijärjestelmän ja julkiset hankinnat sekä kevennämme apteekki
sääntelyä vastuullisen markkinatalouden hengessä.

5. VAHVISTAMME SUOMALAISTEN VAURASTUMISEN MAHDOLLISUUKSIA. Laajennam
me osakesäästötilin käyttöalaa, poistamme sen maksimisijoitusrajan ja 
otamme käyttöön vastasyntyneiden osakesäästötilin. Parannamme omista
misen edellytyksiä käynnistämällä kotimaisen omistajuuden ohjelman. 

6. LAITAMME KOKO SUOMEN LIIKENNEYHTEYDET KUNTOON. Toimivat yhteydet 
Suomen sisällä ja Suomesta maailmalle ovat edellytys talouskasvulle ja 
huoltovarmuudelle. Lyhennämme tie ja raideverkon korjausvelkaa sekä 
huolehdimme meri ja lentoyhteyksistä. Mahdollistamme toimivan lähi
junaliikenteen uusille kaupunkiseuduille, kehitämme nopeampia raide
yhteyksiä ja edistämme raideliikenteen kilpailua.

7. OTAMME KIINNI DIGITALISAATION JA DATATALOUDEN MAHDOLLISUUKSISTA. 
Vauhditamme kasvua edistämällä erityisesti pkyritysten dataosaamista 
ja digitalisaatiota sekä investointeja nopeisiin yhteyksiin, tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. Huolehdimme maanlaajuisesta tietoliikenneinfrastruk
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tuurista. Parannamme julkisia palve
luita digitalisaation avulla ja avaam
me julkisen sektorin dataa tukemaan 
uusien innovaatioid en syntymistä.

8. UUDISTAMME SUOMEN ASUNTO POLITIIKAN. 
Poistamme asunnottomuutta kohden
tamalla yhteiskunnan tukemat vuok
raasunnot niitä eniten tarvitseville. 
Hillitsemme asumisen hintakehitystä 
lisäämällä tontti ja asuntotarjontaa. 
Uudistamme asumistukijärjestelmän 
sekä maankäytön ja rakentamisen 
sääntelyn. Tiivistämme valtion ja kau
punkien välistä kumppanuutta.

9. PARANNAMME SUOMALAISEN RUOANTUO-
TANNON KILPAILUKYKYÄ.  
Varmistamme huoltovarmuuden 
ja ruokaturvan. Tarjolla on oltava 
suomalaista turvallista, terveel
listä ja kestävästi tuotettua ruokaa. 
Maataloutta on kehitettävä kilpailu
kykyiseen, elinvoimaiseen ja yrittä
jämäiseen suuntaan. Parannamme 
ruoka ja elintarvikeviennin edelly
tyksiä.

10. VARMISTAMME LUONNONVAROJEN 
KESTÄVÄN KÄYTÖN. Vastuullinen 
metsätalous sekä kiertotalous tarjoa
vat ratkaisuja ilmaston muutoksen 
torjuntaan ja tuovat hyvinvointia koko 
Suomeen. Turvaamme kansallisen 
metsäpolitiikan.

2. LOPETTAA  
VELAKSI  
ELÄMINEN

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa hyvinvointiyhteis kunnan 
rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville. Haluamme tasapainottaa 
julkista taloutta nostamatta kokonais veroastetta. Haluamme vahvistaa 
talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja, lisätä tuottavuutta yksityisellä 
ja julkisella sektorilla sekä priorisoida ja vähentää julkisia menoja. 
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”Aikaa ei saa hukata, kello 
käy. Siksi juuri nyt on oikea 
aika puhua suoraan.”
–PETTERI  ORPO 
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9. UUDISTAMME SUOMALAISTA TYÖELÄMÄÄ 
JA TYÖMARKKINOITA. Lisäämme sopi
misen vapautta kaikilla työpaikoilla. 
Edistämme työrauhaa yhteiskunnas
sa. Porrastamme ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan ja laajennamme sen 
kaikille. Vahvistamme työkykyä, työ
hyvinvointia ja työelämän tasaarvoa.

10. NOPEUTAMME KANSAINVÄLISTÄ REKRY-
TOINTIA. Suomen työikäinen väestö 
vähenee samaan aikaan, kun ikäänty
neiden määrä kasvaa. Yhtälö haastaa 
hyvinvointimme perustaa. Kevennäm
me koko kansainvälisen rekrytoinnin 
ketjun byrokratiaa. Varmistamme, että 
Suomeen pääsee sujuvasti töihin ja 
että työluvat myönnetään nopeasti.

Ja tällaisen operaation se vaatii: 

1. LAITAMME JULKISEN TALOUDEN TULOT JA MENOT TASAPAINOON. Laadimme 
kahden vaalikauden mittaisen talouden tervehdyttämisohjelman, jolla 
Suomen julkinen talous tasapainotetaan ja velkaantuminen lopetetaan 
vuoteen 2031 mennessä.

2. LASKEMME SUOMEN KOKONAISVEROASTETTA. Verotus on Suomessa jo  
kireää. Veronkorotusten sijaan tasapainotamme taloutta kasvu ja 
työllisyys toimilla sekä menoja hillitsemällä.

3. LAITAMME JULKISET MENOT TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN. Talouden tasapai
nottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, mutta säästöjä 
vältetään koulutus ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta 
kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta.

4. JOS LISÄÄMME MENOJA, SÄÄSTÄMME TOISAALLA. Veronkevennykset rahoi
tamme ensisijaisesti menosäästöin sekä työllisyyden ja kasvun kannalta 
vähiten haitallisia veroja kiristämällä. 

5. PARANNAMME JULKISEN SEKTORIN TUOTTAVUUTTA. Edistämme esimerkiksi 
vapaakuntakokeiluita, hyödynnämme digitalisaatiota, nopeutamme pro
sesseja ja suuntaamme resursseja hallinnosta tekemiseen sekä palvelui
hin. Näin säästetään henkilöstön työaikaa ja jaksamista.

6. NOSTAMME TYÖLLISYYSASTEEN 80 PROSENTTIIN VUOTEEN 2030 MENNESSÄ. 
Kokoomuksen toimilla 100 000 suomalaista työllistyy ensi vaalikauden 
aikana. Puramme työnteon esteitä, uudistamme työmarkkinat ja panos
tamme työhyvinvointiin. 

7. TEEMME TYÖNTEOSTA KAIKISSA TILANTEISSA KANNATTAVAA. Uudistamme 
verotusta ja sosiaaliturvaa sekä puramme kannustinloukkuja, jotta työllä 
ansaitusta eurosta jää aina vähintään puolet käteen. 

8. KEVENNÄMME TYÖN VEROTUSTA OIKEUDENMUKAISESTI KAIKISSA TULOLUOKISSA. 
Verojen keventäminen nostaa oikein kohdennettuna talouden kasvua ja 
kannustaa työntekoon, minkä kautta valtio saa osan veroalen hinnasta 
takaisin. Emme kevennä verotusta velaksi. Siirrämme verotuksen paino
pistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuk
sen verotukseen. 

”Kukaan ei herää aamuisin 
lähteäkseen korjaamaan 
kestävyysvajetta. Talous 
saadaan kuntoon, kun 
jokaisella on mahdollisuus 
tavoitella unelmiaan.”
–ELIN A VALTO NEN 
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3. PUHTAAN, EDULLISEN 
JA VARMAN ENERGIAN 
SUURVALTA

Kokoomus haluaa Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energi-
an suurvallan, jotta suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille riittää 
sähköä myös paukkupakkasilla. Energiaa tarvitaan pitämään va-
lot päällä, kodit lämpimänä ja yritysten rattaat pyörimässä. Samalla 
puhtaalla energialla Suomi voi houkutella energiaintensiivistä teolli-
suutta ja työpaikkoja. Puhtaan, edullisen ja varman energian merki-
tys talouskasvun moottorina ja hyvinvoinnin edellytyksenä tulee vain  
kasvamaan. 

Näin laitamme tuulemaan: 

1. VARMISTAMME EDULLISEN SÄHKÖN SAATAVUUDEN SUOMALAISILLE. Uudistamme 
sähkömarkkinoita ja sähkön hinnoittelumallia reilummaksi, jotta koti
talouksien ja yritysten sähkölaskuihin saadaan helpotusta. Kalleimman 
sähköntuotannon ei tule yksin määrittää kaiken sähkön hintaa. Varmis
tamme, että kohtuuhintaista, kotimaista ja puhdasta sähköä riittää myös 
paukkupakkasilla.

2. TORJUMME ILMASTONMUUTOSTA. Toteutamme päästövähennykset 
kustannus tehokkaasti, markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti – 
elintasosta tinkimättä. Suomalaisten yritysten merkittävä hiilikädenjälki 
varmistaa, että ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaasti.

3. VALJASTAMME MARKKINATALOUDEN ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTAAN. 
Edistämme uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kotimaisten innovaa
tioiden syntymistä. Verotamme ilmastopäästöjä yhtäläisesti riippumatta 
päästölähteestä. Fiksu ja hiilivuotoa estävä veropolitiikka on keino  
toteuttaa ilmastotavoitteita markkinaehtoisesti.

4. PUOLUSTAMME LUONNON MONIMUOTOISUUTTA. Suojelemme Itämerta, haa
voittuvaa Saaristomerta sekä Suomen vesistöjä, metsiä ja soita. Vahvis
tamme metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) sekä 
Helmielinympäristöohjelmaa. Vähennämme Itämeren rehevöitymistä 
aiheuttavaa ravinnekuormaa. 

5. PANOSTAMME PUHTAASEEN ENERGIAAN. Edistämme tuuli ja aurinkovoiman 
käyttöä. Irrottautuminen venäläisen fossiilienergian tuonnista edistää 
sekä huoltovarmuutta että ilmastotavoitteita. Nostamme puhtaan sinival
koisen viennin keskeiseksi ilmastopolitiikan tavoitteeksi.

6. RAKENNAMME LISÄÄ YDINVOIMAA. Sitoudumme antamaan kaikille turvalli
suusehdot täyttäville ydinvoimahankkeille myönteisen periaatepäätöksen. 
Puramme pienydinvoimaloiden rakentamisen esteitä. Varmistamme kan
nustimet investoida toimitusvarmaan sähköntuotantoon ja ylläpitää sitä.

7. VAHVISTAMME SUOMEN ENERGIAOMAVARAISUUTTA. Entistä vahvempi oma
varaisuus parantaa Suomen huoltovarmuutta ja turvallisuutta sekä koti
maisen teollisuuden kilpailukykyä.

ON AIKA TEHDÄ SUOMESTA
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8. SUJUVOITAMME ENERGIAINVESTOINTIEN 
KAAVOITUS- JA LUPAPROSESSEJA. 
Säädämme Suomen huoltovarmuuden 
ja turvallisuuden kannalta kriittisille 
energiahankkeille lupatakuun. 
Asetetaan hankkeet korkeimpaan 
prioriteettiluokkaan kaavoitus, lupa 
ja valitusprosesseissa.

9. EDISTÄMME SÄHKÖN KULUTUSJOUSTOJEN 
YLEISTYMISTÄ. Kannustamme ja tar
vittaessa velvoitamme sähkönmyyjät 
tarjoamaan sähkösopimuksia, joissa 
kiinteän hinnan vakaus yhdistyy mah
dollisuuteen säästää rahaa siirtämällä 
kulutusta pois huippukulutustunneilta. 

10. KEHITÄMME VETYTALOUTTA,ENERGIAN 
VARASTOINTIA JA SÄHKÖN SIIRTOYH-
TEYKSIÄ. Varmistamme, että Suomi 
on houkutteleva vetyinvestointien 
kohde. Luomme Suomelle kansallisen 
vetytalousstrategian ja lähdemme 
toteuttamaan sitä kunnianhimoisesti. 
Varmistamme yrityksille edellytykset 
hyödyntää vetyä sekä pärjätä globaa
leilla vetymarkkinoilla. Parannamme 
sähkön siirtoyhteyksiä Suomen sisällä 
ja Pohjoismaissa.

4. SUOMEN JA 
SUOMALAISTEN 
TURVALLISUUS

Kokoomuksen tavoitteena on turvallinen Suomi, joka on erottamaton 
osa läntistä arvo-, talous- ja turvallisuus yhteisöä. Suomen tärkeimmät 
kumppanit löydämme Euroopan unionista ja puolustusliitto Natosta. 
Haluamme panostaa kansainvälisen yhteistyön lisäksi vahvaan 
maan puolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen sekä oikeus valtion 
peruspilareihin.

ON OIKEA AIKA VARMISTAA

”Suosion ei pidä olla tulevaisuuden 
veronmaksajien rahoilla ostettua.”
–HEIKKI  AUTTO 
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palautuksia lähtömaihin. Varmis
tamme vahvat kannustimet maahan
muuttajien kotoutumiseen tekemällä 
työnteosta ja kielenoppimisesta 
velvoittavampaa.

9. TOIMIMME AKTIIVISESTI JA ENNAKOI VASTI 
EU:SSA JA EDISTÄMME VAHVAA SEKÄ 
TALOUDELLISESTI KILPAILU KYKYISTÄ 
UNIONIA. Syvennämme integraatiota 
niillä toimialoilla, joissa se on järkevää 
ja korostamme jäsenvaltioiden omaa 
vastuuta muilla. Tehostamme Suomen 
EUvaikuttamista ja turvaamme kan
salliset etumme. Laadimme strate
gian, jolla vähennetään riippuvuutta 
ja riskejä autoritaarisesti johdetuista 
maista, kuten Kiinasta. Harjoitamme 
strategista, aktiivista ja tehokasta ke
hitysyhteistyötä, jolla kehittyviä maita 
sidotaan sääntöpohjaiseen, ihmis
oikeuksia kunnioittavaan kansain
väliseen järjestelmään.

10. TURVAAMME SUOMEN EDUT MAAILMALLA. 
Suomen ulkopolitiikan tärkein tehtävä 
on varmistaa Suomen turvallisuuden 
ja suomalaisten hyvinvoinnin sekä 
kaupallisten etujen toteutuminen. Kas
vavan suurvaltakilpailun ja konfliktien 
myötä näiden tavoitteiden edistäminen 
vaatii uutta otetta suomalaiselta ulko
politiikalta ja diplomatialta.

Turvallinen Suomi syntyy näillä keinoin: 

1. TEEMME SUOMESTA PUOLUSTUSLIITTO NATON AKTIIVISEN JÄSENMAAN. Vahvis
tamme Suomen asemaa osana länttä. Suomi määrittelee oman roolinsa ja 
linjansa Natossa. Emme aseta rajoituksia Naton toimintaan osallistumi
sessa.

2. TURVAAMME SUOMEN MAANPUOLUSTUKSELLE RIITTÄVÄT RESURSSIT. Vahvis
tamme kotimaisen ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimintaedel
lytyksiä. Sitoudumme pitämään puolustusmenot vähintään 2 prosentissa 
BKT:sta. Laajennamme kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Varmis
tamme ikäluokan parhaiden kykyjen osallistumisen maanpuolustukseen.

3. VAHVISTAMME SUOMEN RAJATURVALLISUUTTA. Varmistamme rahoituksen 
Rajavartiolaitokselle sekä Suomen ja Venäjän välisen rajaaidan rakenta
miselle.

4. VAHVISTAMME KOKONAISTURVALLISUUTTA JA KANSALLISTA KRIISINSIETO-
KYKYÄ. Varmistamme, että Suomi varautuu hybridi ja kyberuhkiin kaikin 
mahdollisin keinoin. Vahvistamme kriittisen infrastruktuurin suojelua 
sekä huoltovarmuutta ja ruoka ja energiaomavaraisuutta.

5. PARANNAMME SUOMALAISTEN ARJEN TURVALLISUUTTA. Puutumme 
lähisuhde väkivaltaan. Varmistamme kotien ja katujen turvallisuuden. 
Nostamme poliisien määrää ja varmistamme sisäisen turvallisuuden vi
ranomaisille sekä oikeusjärjestelmälle riittävät resurssit ja toimivaltuudet.

6. VAHVISTAMME OIKEUSVALTIOTA. Päivitämme rikoslainsäädännön ajan
mukaiseksi ja lyhennämme oikeusprosessien kestoa.  

7. TORJUMME NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ, RIKOLLISUUTTA JA JENGIYTYMISTÄ 
SEKÄ ESTÄMME RUOTSIN TIEN. Hyödynnämme sekä pehmeitä että kovia 
keinoja. Laitamme kuntoon nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut, las
tensuojelun ja kotouttamispolitiikan. Panostamme nuorten mielentervey
teen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Kovennamme katujengirikollisuuden 
ja ampumaaserikosten rangaistuksia.

8. PÄIVITÄMME TURVAPAIKKAPOLITIIKAN AJAN TASALLE. Ohjaamme turvapai
kat kaikkein hädänalaisimmille ja estämme järjestelmän väärinkäytön. 
Tehostamme sekä turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja että  

”Suomessa pitää olla turvallista, 
niin kodeissa kuin kaduilla.”
–AN TTI  H ÄKK ÄNEN 
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5. SUOMALAINEN 
OSAAMINEN JA  
INNOVAATIOT: 

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jonka kilpailukyky 
perustuu vahvaan sivistykseen ja korkeaan osaamiseen. 
Haluamme jokaiselle lapselle vahvat lähtökohdat 
elämään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja yksilöllisen 
perusopetuksen avulla. Haluamme nostaa Suomen 
korkeakoulut ja suomalaisen tutkimuksen maailman 
kärkeen.

Kas näin se onnistuu: 

1. NOSTAMME VARHAISKASVATUKSEN LAATUA JA OSALLISTUMISASTETTA. Toteu
tamme kaksivuotisen esiopetuksen ja tavoittelemme maksutonta varhais
kasvatusta. 

2. LAITAMME PERUSKOULUN KUNTOON. Panostamme perusopetuksessa perus
asioihin: oppimisen rauhaan ja riittävään yksilölliseen tukeen. Mahdollis
tamme opettajien keskittymisen opettamiseen ja pysäytämme oppimis
tulosten luisun. Varmistamme, että peruskoulusta valmistutaan riittävillä 
taidoilla.

3. VARMISTAMME TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOKO IKÄLUOKALLE. Turvaam
me toisen asteen koulutuksen sisältöihin ja tukipalveluihin riittävät 
resurssit. Varmistamme, että ammatillisessa koulutuksessa nuorille on 
tarjolla riittävästi opetustunteja. Edistämme oppisopimuksia ja mahdol
listamme pätevyyden todistamisen myös tekemisen kautta. 

4. KASVATAMME KORKEAKOULUTETTUJEN OSUUTTA VÄESTÖSTÄ. Vuoteen 2030 
mennessä 50 % suorittaa korkeakoulututkinnon. Osoitamme korkea
koulujen aloituspaikat sinne, missä osaajista on suurin pula.

5. UUDISTAMME KORKEAKOULUJEN TYÖNJAKOA, PROFILOITUMISTA JA YHTEIS-
TYÖTÄ. Kannustamme korkeakouluja löytämään ne alat, joilla ne voivat 
tavoitella maailman kärkeä. Vahvistamme korkeakoulujen autonomiaa 
pääomittamalla niitä. Mahdollistamme nykyistä enemmän yksilöllisiä 
oppimispolkuja, joustavia polkuja työelämään sekä työssäoppimista.

6. VAHVISTAMME TIETEEN JA TUTKIMUKSEN RAHOITUSTA. Toteutamme vaali
kauden mittaisen ohjelman, jolla korkeakouluja pääomitetaan yhteensä 
miljardilla eurolla julkista rahaa ja vähintään puolella miljardilla  
yksityistä rahaa. 

7. NOSTAMME TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIORAHOITUKSEN NELJÄÄN  
PROSENTTIIN BKT:STA VUOTEEN 2030 MENNESSÄ. Otamme pysyvästi käyt
töön yritysten laajan TKIverovähennysoikeuden, joka kasvattaa yritysten 
TKIinvestointien määrää.

NYT ON NIIDEN AIKA
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8. LISÄÄMME KOULUTUKSEN KANSAIN-
VÄLISYYTTÄ. Varmistamme korkea
koulutuksesta valmistuneille kahden 
vuoden oleskeluluvan työnhakua 
varten. Lisäämme kansainvälisten 
opiskelijoiden määrää toisella 
asteella ja varmistamme kielitaidon 
sekä yhteiskuntaan integroitumisen 
edellytykset jo nuorena.

9. VAHVISTAMME KULTTUURIN JA LUOVAN 
TALOUDEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ. 
Kehitämme kulttuurivientiä ja mat
kailua sekä vahvistamme kulttuuri
alaa koronapandemian jälkeen.  

10. VAHVISTAMME LIIKUNNAN JA  
URHEILUN EDELLYTYKSIÄ. Tuemme 
liikunnallisesti aktiivisen elämän
tavan edistämisellä ihmisten terveyt
tä ja hyvinvointia. Huippuurheilun 
edellytyksiä kasvatetaan yhdessä 
elinkeinoelämän kanssa.

6. LISÄÄ HYVINVOINTIA 
JA VÄHEMMÄN  
SYRJÄYTYMISTÄ,

Kokoomuksen tavoittelema Suomi on hyvä yhteiskunta niin lapsille, 
nuorille, työikäisille kuin ikäihmisille. Haluamme edistää suomalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia sekä panostaa syrjäytymisen ja muiden 
ongelmien ennaltaehkäisyyn. Haluamme nopeuttaa suomalaisten pääsyä 
sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä turvata jokaiselle suomalaiselle 
toimivan arjen. 

NYT ON OIKEA AIKA

”Peruskoulu laitetaan kuntoon 
päätöksillä, ei puheilla.”
–K AI  MYKK ÄNEN 
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Tässä on reseptimme: 

1. NOPEUTAMME SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN PÄÄSYÄ. Parannamme pal
veluiden saatavuutta muun muassa etävastaanoilla ja muilla digitaalisilla 
palveluilla.

2. EDISTÄMME IHMISTEN AITOA MAHDOLLISUUTTA VALITA SOSIAALI- JA  
TERVEYSPALVELUISSA. Hyödynnämme palvelujen järjestämisessä muun 
muassa Kelakorvausta, palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia. 

3. HYÖDYNNÄMME SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESSA MYÖS 
YRITYKSIÄ JA JÄRJESTÖJÄ. Parannamme monituottajuudella palveluiden 
laatua ja kustannustehokkuutta. Valvomme palveluiden laatua tuottajasta 
riippumatta ja puutumme havaittuihin epäkohtiin.

4. TEEMME MÄÄRÄTIETOISESTI TOIMENPITEITÄ HOITAJAPULAN RATKAISEMISEKSI. 
Panostamme hoitajien koulutukseen, työhyvinvointiin, kehittymismah
dollisuuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin.

5. PANOSTAMME TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYYN. 
Toteutamme terapiatakuun ja parannamme mielenterveyspalveluita. 
Hoidamme ongelmat varhaisessa vaiheessa, jotta niiden inhimilliset 
ja yhteiskunnalliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. 
Vähennämme liikkumattomuutta edistämällä mahdollisuuksia arjen 
aktiiviseen elämäntapaan. 

6. TURVAAMME JOKAISELLE IKÄIHMISELLE ARVOKKAAN VANHUUDEN. Laitamme 
ympärivuorokautisen hoidon, asumispalvelut, kotihoidon ja omaishoidon 
kuntoon kokonaisuutena. Tuemme omaishoitajien jaksamista. Huoleh
dimme senioreiden aktiivisen elämäntavan ylläpidosta. 

7. POISTAMME VAMMAISTEN IHMISTEN ELÄMISEN JA OSALLISTUMISEN ESTEITÄ. 
Suunnittelemme kaupunkiympäristön esteettömäksi sekä palvelut saavu
tettaviksi. Huomioimme päätöksenteossa esimerkiksi liikunta, kuulo ja 
näkörajoitteet sekä kehitysvammat. Turvaamme vammaisille ihmisille 
mahdollisuudet osallistua työelämään.

8. HELPOTAMME LAPSIPERHEIDEN ARKEA. 
Turvaamme perheille palvelut arjen 
helpottamiseksi. Varmistamme ennalta
ehkäisevät palvelut ja varhaisen puut
tumisen, jotta apua ja tukea saa ennen 
kuin ongelmat kasvavat moninkertai
siksi.  Vahvistamme lasten ja nuorten 
hyvinvointia. 

9. KEHITÄMME PERHEVAPAITA TASA-ARVON 
JA TYÖLLISYYDEN LÄHTÖKOHDISTA. Huo
mioimme lapsen edun ja perheiden 
yksilöllisen näkökulman.

10. VAHVISTAMME SUOMALAISTEN YHTEISÖLLI-
SYYTTÄ JA EHKÄISEMME SYRJÄYTYMISTÄ. 
Rakennamme tasaarvoista ja yhden
vertaista Suomea. Vahvistamme turval
lisuuden tunnetta. Teemme töitä sen 
eteen, että jokainen kokisi olevansa osa 
yhteiskuntaa.

”Hyvinvointi syntyy arjen  
teoilla ja välittämisellä.”
–ANN A-K AIS A IKO NEN 
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KOKOOMUS ON OLEMASSA samasta 
syystä kuin koko politiikka: halusta, 
intohimosta hoitaa yhteisiä asioita ja 
kehittää yhteiskuntaa siten, että Suomi 
olisi reilumpi, inhimillisempi  
ja inspiroivampi paikka elää. 

ME HALUAMME RAKENTAA yhteis
kuntaa, jossa ihmiset ovat turvassa 
ja vapaita toimimaan. Hyvinvoivien 
ihmisten toimeliaisuudesta se 
yhteinen hyvä sitten seuraa. 
Taloudesta huolehtiminen on myös 
turvallisuudesta huolehtimista.

PYRKIMYS YHTEISEEN HYVÄÄN koskee 
jokaista ihmistä, ikään, sukupuoleen, 
asemaan, ammattiin tai mihinkään 
henkilökohtaiseen ominaisuuteen 
katsomatta. Politiikan perimmäinen 
tehtävä ei ole käyttää valtaa 
minkään yksittäisen etujärjestön tai 
kansanryhmän eduksi. Politiikan 
tehtävä on pitää huolta siitä, että  
Suomi pysyy hyvänä maana 
sukupolvelta toiselle. 

KOKOOMUS
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NYT ON            
OIKEA 
AIKA

@kansallinenkokoomus @kokoomusKokoomus

TEHDÄ SE, 
MINKÄ LUPAA.
LÖYDÄ OMA EHDOKKAASI:  
WWW.KOKOOMUS.FI/EDUSKUNTAVAALIT/


