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VAATIVAT ARVO-PUOLUEKORTIT

A: MINUN ARVONI

MINULLE … ON TÄRKEÄ ARVO!

• lapsiperheiden hyvinvointi
• luonnonsuojelu
• Suomen turvallisuus
• maaseudun elinvoima
• yritysten menestyminen
• tasa-arvo
• uskonnonvapaus
• laadukas koulutus
• _______________________________
• _______________________________

MINUSTA ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ…

• lapsiperheet voivat hyvin.
• luontoa suojellaan.
• Suomen turvallisuudesta  

huolehditaan.
• maaseutu säilyy elinvoimaisena.
• yritykset voivat menestyä.
• tasa-arvoa edistetään.
• jokainen saa harjoittaa  

vapaasti uskontoaan.
• kaikilla on mahdollisuus  

laadukkaaseen koulutukseen.
• _______________________________
• _______________________________

KANNATAN…

• luonnonsuojelua /  
uskonnonvapautta /  
sukupuolten tasa-arvoa …

• _______________________________
• _______________________________

HALUAN EDISTÄÄ…

•  lasten aseman parantamista /  
ilmastonmuutoksen torjumista / 
luonnonsuojelua…

• _______________________________
• _______________________________

VASTUSTAN…

•  väkivaltaa / korruptiota / syrjintää …
• _______________________________
• _______________________________

SUHTAUDUN KRIITTISESTI…

• globalisaatioon / verojen  
korotukseen / verojen kevennykseen 
/ Euroopan Unioniin (EU) /  
Euroopan unionin vastustajiin …

• _______________________________
• _______________________________
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PUOLUE PERUS-
TETTU

PERUSARVOJA

SUOMEN KESKUSTA 1906 Maaseudun elinvoima ja yritysten menestyminen ovat 
tärkeitä. Haluaa edistää tasa-arvoa maaseudun ja 
kaupunkien välillä.

KANSALLINEN 
KOKOOMUS

1918 Oikeistopuolue. Haluaa edistää yksilön ja 
markkinatalouden vapautta. Vastuu ja tasa-arvoiset 
mahdollisuudet ovat tärkeitä. Yritysten menestyminen 
tärkeää. Kannattaa alhaisempia veroja. EU- ja 
globalisaatiomyönteinen puolue.

SUOMEN 
SOSIALIDEMOKRAAT
TINEN PUOLUE 
(SDP)

1899 Sosiaalidemokraattinen vasemmistopuolue. 
Tavoitteena luoda hyvinvointiyhteiskunta, saada töitä 
kaikille ja saavuttaa tasa-arvo. Työntekijöiden 
oikeudet ovat tärkeitä.

VASEMMISTOLIITTO 1990 Vasemmistopuolue. Tasa-arvo ja työntekijöiden 
oikeudet tärkeitä. Kannattaa yhteiskunnan palveluita 
kansalaisille ja pienituloisien oikeuksia. 
Luonnonsuojelu tärkeää.

VIHREÄT 1987 Luonnonsuojelu, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
eläinten oikeudet tärkeitä. Kannattaa tasa-arvoa, 
monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta.

PERUSSUOMALAISET 1995 Kansallismielinen eli nationalistinen puolue. 
Suhtautuu kriittisesti EU:hun ja globalisaatioon, sekä 
myös maahanmuuttoon ja Suomen kaksikielisyyteen. 
Suomen turvallisuus ja yritysten menestyminen on 
tärkeää.

SUOMEN 
RUOTSALAINEN 
KANSANPUOLUE 
(RKP)

1906 Oikeistopuolue talousasioissa. Haluaa edistää 
kaksikielisyyttä ja ruotsin kielen asemaa. Kannattaa 
EU:ta ja monikulttuurisuutta.

SUOMEN 
KRISTILLISDEMOKR
AATIT (KD)

1958 Kristillinen puolue. Kannattaa perinteisiä ja kristillisiä 
(kristinusko) arvoja. Pitää lapsiperheiden hyvinvointia 
tärkeänä. 
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