
 
 

 
RIKSDAGSVALET 2019 

 
 

VAD LOVAR DE OLIKA PARTIERNA ? 
 
 
 
 



 
 

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg. För att du ska få lite 
lättare att hitta en kandidat som passar just dig, har vi gjort en 
lathund över vad de olika partierna har skrivit i sina valprogram, 
och vad de lovar jobba för. Här kommer vi främst att fokusera på 
sådana frågor som är av extra betydelse för oss studerande, men 
valprogrammen innehåller ju mycket mer. Om du vill veta mer 
om de olika valprogrammen kan man hitta dem på partiernas 
hemsidor. I broschyren kommer partiernas presenteras enligt hur 
de sitter i riksdagen, från vänster till höger.  

 
Din röst är viktig!  
Kom ihåg att rösta!  
Valpanel på Kåren: 19.3 kl. 18 
Förhandsröstning: 3–9.4 
Förhandsröstningsjippo: 3.4 kl. 12.30  
Valdagen: 14.4  

Förhandsröstningsjippo!  
Den 3.4 försöker vi få ett så stort gäng som möjligt att gå och 
förhandsrösta tillsammans till Universitetsbackens 
röstningsställe. Mer info kommer på FB, så håll utkik. 
 



 
 

VILKA PARTIER FINNS DET I FINLAND?  
 
Partier som är representerade i riksdagen nu  
Enligt den ordning de sitter i riksdagen.  
 

Ø VÄNSTERN  
Ø SOCIALDEMOKRATERNA  
Ø DE GRÖNA 
Ø BLÅ FRAMTID  
Ø SANNFINLÄNDARNA  
Ø CENTERN 
Ø KRISTDEMOKRATERNA 
Ø SAMLINGSPARTIET 
Ø SVENSKA FOLKPARTIET 

 
 

Partier som inte är representerade i riksdagen 
Ø DJURRÄTTSPARTIET I FINLAND  
Ø FEMINISTISKA PARTIET  
Ø FINLANDS KOMMUNISTISKA PARTI  
Ø FÖR FRED OCH SOCIALISM  
Ø LIBERAALIPUOLUE – VAPAUS VALITA  
Ø MEDBORGARPARTIET  
Ø PIRATPARTIET  
Ø SJÄLVSTÄNDIGHETSPARTIET  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

VÄNSTERN  
 
 
JOBB 

Ø Satsa på välbefinnande i arbetet och flexibla arbetstidsarrangemang  
Ø Stöda småföretagare  
Ø Minska på segregering och ojämlikhet 

 
UTBILDNING  

Ø Öka finansieringen för forskning, utveckling och innovationer till 5  % av BNP 
Ø Garantera alla rätt att studera och till studiehandledning 

  
SOCIALSKYDD & HÄLSA 

Ø Garantera alla rätt att få besöka hälsovårdscentral avgiftsfritt inom en vecka 
efter det att de sökt vård 

Ø Minska boendekostnader  
Ø Göra andra stadiets utbildning avgiftsfri  
Ø Minska fattigdom  
Ø Förnya socialskyddet – basinkomst på minst 800 euro 
Ø Man bör slippa snabbt till mentalvårdstjänsterna, och antalet psykologer bör 

säkras  
 

MILJÖ 
Ø Kampen mot klimatförändringen bör vara utgångspunkten för alla beslut 

som fattas i samhället 
Ø Kontrollerad omorganisering av boende, trafik, jordbruk och 

energianvändning 
Ø Kontrollerad övergång till en kretsloppsekonomi, där man strävar efter att 

återanvända resurser och näringsämnen och minimerar konsumtionen av 
jungfruliga råvaror och icke förnybara naturresurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET  
 
 
 
JOBB  

Ø Vill ha högklassig utbildning, kunnig arbetskraft och  
forskning och innovationer 

Ø Arbetsliv där alla kan utvecklas sitt kunnande och  
lita på sin utkomst 
 

UTBILDNING  
Ø Främja kontinuerligt lärande  
Ø Öka antalet som tar en högskoleutbildning med minst 50% 
Ø Undersöka den dåliga genomströmningen i högskolorna, och utveckla ett 

program för att göra genomströmningen bättre  
Ø Fortsätter jobba på en förnying av utbildningsantagningen  
Ø Öka skolplikten till att inkludera också andra stadiets utbildning – och göra 

dessa utbildningar avgiftfria  
Ø Den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och 

innovationer utgör 4 % av Finlands BNP 2030. 
Ø Satsa på forskning – tillräcklig grundfinansiering så att forskare kan satsa på 

att forska 

SOCIALSKYDD & HÄLSA  
Ø Öka studiestödets nivå till den nivå den var i början av 2017 och sedan göra 

årligen indexjusteringar. 
Ø Förnya social- och hälsovården 

o Vårdgaranti, brådskande vård måste fås inom en vecka  
o 1000 läkare / sjuksjötere fler till primärvården  
o Främja åtkomsten till psykisk vård  

Ø Förnya socialskyddet enligt ”yleisturva – mallin”  
 

MILJÖ:  
Ø Förhindra klimatuppvärmningen och hålla sig till 1,5 graders -målet genom 

hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
Ø Utveckla möjligheter att klara sig utan kolenergi och att Finland är bland de 

främsta i att sluta använda kol. 
Ø Bli kolneutrala snabbare än med dagens plan 

 
 
 



 
 

DE GRÖNA  

”Stoppa klimatförändringen, skydda miljön.” 

JOBB 
Ø Satsa på utbildning och på det sättet få kunnig arbetskraft 
Ø Hjälpa långtidsarbetslösa, studerande, deltidsarbetare och invandrare att 

klara sig på arbetsmarknaden 
UTBILDNING  

Ø Höja finsk utbildningsgrad och - resultat samt kvaliteten på högskolorna och 
forskningen 

Ø Investera ”utbildningsmiljarden” här. En miljard euro för att satsa mer på 
utbildning och forskning.  

Ø Utveckla ett stabilt element i grundfinansieringen som är fritt från 
motprestationer 

Ø Öka antalet studieplatser och öka andelen högskoleutbildade per åldersgrupp 
till över 50% tills år 2030.  

Ø slopa prioriteringen av förstahandssökande och erbjuda högskoleutbildning åt 
de som ännu inte har en högskoleutbildningsplats.  

Ø Flytta tyngdpunkten för forskningsfinansiering från kortsiktiga 
projektfinansieringar till långsiktig finansiering för doktorsprogram, 
avhandlingsskribenter, post doc- forskare och forskningsgrupper.  

Ø Satsa på fortbildning och livslångt lärande, och jobba för att få detta gratis 
Ø Förnya högskolornas finansieringsmodell så att den uppmuntrar till att 

erbjuda även annat än hela utbildningar, t.ex. enstaka kurser. 
SOCIALSKYDD & HÄLSA  

Ø Öka studiestödet med en tredjedel. Överge studiepoängskrav och det 
tudelade modellen av högskolestuderandens studiestöd. 

Ø Säkra grundinkomst för studerande genom att göra en nivåjustering och få 
tillbaka utkomststödet att motsvara indexet.  

Ø Förändra socialskyddet till att motsvara 2000-talets nivå med hjälp av 
basinkomst. Basinkomst (600 euro för alla myndiga personer i Finland)  

Ø Förbättra missbruks- och hälsovårdstjänsternas tillgänglighet  
MILJÖ  

Ø Finland kolneutralt 2030 
Ø Ersätta användningen av fossila bränslen till förnybara 
Ø Trafiken bör främst vara eldriven. Tung trafik bör gå på biobränslen. 
Ø Skydda naturens mångfald  
Ø Öka kolsänkorna 



 
 

BLÅ FRAMTID  

 
JOBB  

Ø Minska inkomstbeskattningen 
 

UTBILDNING  
Ø Svenska frivilligt på alla skolstadier  

 
SOCIALSKYDD & HÄLSA  

Ø Förnyat utkomststöd (Perusturva)  
Ø Centraliserande av tjänster 
Ø Arbetslöshetsskydd enligt inkomst (earnings-related) 
Ø Höjning av små pensionär 
Ø Jämlik hälsovårdsservice i hela landet, utan köer 
Ø Lätt att slippa till mentalvårdstjänsterna, tyngdpunkt på förebyggande arbete 
Ø Mer personal till nödcentralerna och gränsbevakningen 
Ø Hårdare straff för vålds- och sexualbrott 

 
MILJÖ:  

Ø Satsa på finsk närmat  
Ø Bekämpa klimatförändringen 
Ø Säkra skogarnas mångfald  
Ø Skydda Östersjön  
Ø Trygga allemansrätten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SANNFINLÄNDARNA  
 
 
 
“Rösta Finland tillbaka” 
 
“Den offentliga maktens uppgift är att beskydda Finlands och finländares intressen. 
Det finns inget annat logiskt argument för existensen av en finsk stat.  Den finska 
staten finns till för finländare, och den måste alltid ta hand om finländarna först.”  
 
 
JOBB 

Ø Allt fler högutbildade flyttar utomlands för att arbeta och istället får vi 
outbildade invandrare som till stor del varken kan läsa eller skriva.  

Ø Den finska arbetsmarknadens konkurrenskraft skapas genom mer flexibilitet 
som uppnås genom gemensamma kollektivavtal 
 

UTBILDNING 
Ø Grundskolans inlärningsresultat har blivit sämre, speciellt gällande pojkar  
Ø Yrkesskolor utbildar nästan inte alls finländare, gymnasiet har blivit mindre 

lockande.  
 

SOCIALSKYDD & HÄLSA  
Ø P.g.a. invandringen är det omöjligt att upprätthålla ett bra socialskydd, 

arbetsvillkor, löneutveckling, skolor, jämlikhet och frid.  
 
MILJÖ  

Ø Sänka beskattningen för bränsleuppvärmning och förbränningsmotorer  
Ø Den nuvarande miljöpolitiken gör den finska industrin dyrare och leder till att 

färre arbetsplatser hålls i Finland 
Ø Finland ska inte vara bättre eller snabbare på att sänka sina utsläpp än vad 

man i EU har kommit överens om 
Ø Sänka skatterna  
Ø Sänka kostnader för boende, trafik och uppvärmning 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CENTERN 
 
 
 
JOBB  

Ø Vill få sysselsättningsgraden att bli 75% inom 4 år, d.v.s.  att över 10 000 
människor ska få jobb.  
 

UTBILDNING 
Ø Möjliggöra omskolning för en miljon människor inom de kommande 10 åren 
Ø Högskolorna bör effektivare främja kontinuerligt lärande   
Ø Lärandet bör vara gränslöst, kontinuerligt och oberoende av plats.  

o D.v.s. någon form av gemensam plattform / elektronisk porta. 
Ø Varje landskap bör ha minst en högskola 
Ø Högskolornas självstyre fortsätta – forskningen bör vara oberoende  
Ø Garantera högskolorna resurser för grundforskning 

 
SOCIALSKYDD & HÄLSA  

Ø Tyngdpunkt på förebyggande arbete och basservice  
Ø Säkerställa mentalvårdstjänster på alla skolstadier, även högskolor och 

universitet  
Ø Gratis preventivmedel till alla under 25 
Ø Navigator som erbjuder multiprofessionell, lågtröskel, avgiftsfritt stöd och 

hjälp bör göras till en närtjänst och integreras i de psykosociala tjänsterna.  
Ø Basinkomst  
Ø Det nationella inkomstregistret ger möjlighet att sammanjämka 

arbetsinkomster och förmåner i realtid. På så sätt behöver understöd inte 
återkrävas.  

 
MILJÖ 

Ø Finland koldioxidneutralt senast 2045 genom att öka kolsänkorna, ändra 
konsumtionsvanor och utveckla ny teknik 

Ø Upphöra med energiutvinning ur stenkol till år 2029 
Ø Prioritera inhemsk energi  
Ø Hållbart skogsbruk  
Ø Övergå från fossil ekonomi till bioekonomi och cirkulär ekonomi  

 
 
 
 



 
 

KRISTDEMOKRATERNA 
 
 
JOBB 

Ø Långtisdarbetslösheten ska lösas genom att utveckla 
arbetsförmedlingstjänsterna 

UTBILDNING 
Ø Heltäckande högskolenätverk, så att kunskapen och livskraften säkras över 

hela Finland  
Ø Mer studieplatser åt de ämnen där det finns arbetskraftsbrist.  
Ø Öka samarbete mellan läroanstalter och arbetslivet 
Ø Öka antalet studieplatser till de branscher där det finns arbetskraftbrist 
Ø Livslång lärande bör understrykas 

 
SOCIALSKYDD & HÄLSA  

Ø Låg tröskel till mentalhälsovårdstjänsterna  
Ø Tillräckligt många skolpsykologer och kuratorresurser  
Ø Tyngdpunkt på tidig och preventiv hjälp 
Ø Förnya socialskyddet –(perusturva) 

 
MILJÖ 

Ø Energiimporten bör minskas med 2–3 miljarder euro till år 2030.  
Ø 2040 bör Finland vara oberoende av fossila bränslen och elimport  
Ø 2030 slutar användningen av stenkol i Finland, och efter det bör 50% av 

energiproduktionen vara förnybar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMLINGSPARTIET 
 
 
JOBB 

Ø Ett mer flexibelt och jämlikt arbetsliv 
Ø Möjlighet att kombinera jobb med studier, egenföretagande eller 

familjesituation 
Ø Minska arbetslösheten. Sysselsättningsgraden blir 75% under nästa 

Regeringsperiod 
 

UTBILDNING  
Ø Möjliggöra livslångt lärande för alla  
Ø Beviljar utländska studerande automatiskt minst 2 års tillstånd att vara i 

Finland efter examen  
Ø Garanterar universiteten och yrkeshögskolorna att profilera sig, samarbeta 

och göra upp arbetsfördelningar 
Ø Ge högskolorna mer möjlighet att samla privata sponsorer 
Ø Flytta utbildningens tyngdpunkt från betygsorienterad till kunskapsorienterad 
Ø Göra högskolornas utbildningsutbud mer flexibelt  

 
SOCIALSKYDD & HÄLSA  

Ø Minska skatterna  
Ø De skatter som finns ska uppmuntra till arbete, företagsamhet och att minska 

belastningen på naturen och klimatförändringen.  
Ø Förändra socialskyddet  
Ø Säkra jämlika social- och hälsovårdstjänster för alla  
Ø Strängare straff för sexualbrott 
 

MILJÖ  
Ø Sluta använda fossila bränslen 2030, och göra en plan för att kunna göra 

detta.  
Ø Öka EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 från en minskning på 40 % till 55 % 

från nivån 1990 
Ø Minska användningen av icke-förnybar plast, och vid behov förbjuda dem helt 
Ø Fortsätta förbättra Östersjöns mående 
Ø Säkra allemansrätten 
Ø Bibehålla naturens mångfald  

 
 
 



 
 

 

SVENSKA FOLKPARTIET  
 
JOBB 

Ø Vill ha fler jobb,  
Ø Vill att sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod blir över 75 % 

 
UTBILDNING: 

Ø Avgiftsfri högskoleutbildning också i framtiden  
Ø Fria bildningen – d.v.s. trygga folkhögskolornas och medborgar-, vuxen- och 

arbetarinstitutens verksamhetsförutsättningar  
Ø Trygga allas möjlighet att vidareutbilda sig  
Ø Främja kontinuerligt lärande  
Ø Högskolornas grundfinansiering är långsiktig och förutsägbar. Tillräcklig 

grundfinansiering istället för fler kortsiktiga projekt 
Ø Den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och 

innovationer utgör 4 % av Finlands BNP 2025. 
 

SOCIALSKYDD & HÄLSA 
Ø Studiepenningens belopp höjs 
Ø Studiestödets inkomstgränser höjs med 50% 
Ø Helhetsreform av socialskyddet – det bör vara sporrande och garantera alla en 

skälig utkomst 
Ø Att främja den psykiska hälsan bör vara en nationell prioritet 
Ø Tröskeln för att söka hjälp bör vara låg 
Ø Psykiska vårdens tillgänglighet och omfattning tryggas  
Ø Få vård (även psykiatrisk vård) på sitt eget modersmål  
Ø Abortlagstiftningen bör ändras att motsvara dagens praxis med kvinnans 

självbestämmanderätt i fokus. 
Ø Helhetsreform i lagstiftningen om sexualbrott 

 
MILJÖ 

Ø EU:s växthusgasutsläpp minskar med 55% från nivåerna 1990 senast 2030 
Ø Ett globalt och täckande system för utsläppshandel för att motverka att 

utsläppen exportera utanför EU:s gränser 
Ø Minska trafikens utsläpp genom fungerande kollektivtrafik, förnyande av 

bilparken, möjliggöra att fler kör elbilar, öka andelen miljövänliga och 
utsläppssnåla bilar genom beskattningsåtgärder, utbyggnad av tillhörande 
infrastruktur och laddningsstationer 

Ø Bevara naturens mångfald och biodiversitet  
Ø Fortsätta minska övergödningen av Östersjön 


