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Lättläst 

 

 



Samlingspartiet 

Ordförande är Alexander Stubb.  

Partiet är vill att samhället skall förnyas. 

Partiet stöder företagen. 

Samlingspartiet vill att marknaden skall vara fri. 

Det betyder att de inte vill att staten skall 

bestämmer hur man får sälja saker. 

Partiet vill att man skall kunna utbilda sig, 

och stöder finsk kultur. 

Partiet vill att man skall beakta alla människor. 

 

Socialdemokraterna 

Ordförande är Antti Rinne.  

Partiet vill att hela folket skall arbeta tillsammans 

De vill att alla skall vara lika mycket värda 

Socialdemokraterna arbetar för arbetstagarna. 

De vill att staten skall bestämma  

om hur man får sälja saker. 

Det betyder att de inte vill att marknaden 

skall vara fri. 

Socialdemokraterna vill att staten  

skall erbjuda mycket tjänster till medborgarna. 

Det kan till exempel vara hälsovård och dagvård. 

 

Sannfinländarna 

Ordförande är Timo Soini.  

Partiet är väldigt negativt inställt till EU 

De vill minska antalet invandare som 

kommer till Finland.  

Partiet vill att man inte skall måsta  

läsa svenska i skolan. 

De vill arbeta för att flera får  

arbete och att flera kan  

starta företag. 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.abounderrattelser.fi/news/2014/06/samlingspartiets-riksdagsvalskandidater-klara.html&ei=jB0MVbDKPMb3UsTEgbAL&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNGTZInstkCdUYbrGzbbg0CUt2XJmg&ust=1426943746206379
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/FinlandsSocialdemokratiskaParti&ei=QR4MVYeXHoixUfiVgsAF&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNFakug9NwXD9OVOBsvcnn5qij426A&ust=1426943868182457
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://marirantanen.fi/eduskuntavaalit/vaalikoneita-ja-videoita/&ei=dR8MVZ3YM4XcUZHsgIgG&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNFWOIlsa16MiOtH-M9tvKDva1L8fg&ust=1426944190610390


Centern 

Ordförande är Juha Sipilä.  

Partiet arbetar för jordbrukarna och  

de som bor på landet.  

Partiet vill stöda ekologiska och  

inhemska produkter. 

De vill att alla skall komma överens  

i samhället, och att alla skall samarbeta. 

Centern vill också stöda företagare, 

och vill göra det enklare att anställa personer. 

 

Vänsterförbundet 

Ordförande är Paavo Arhinmäki.  

Partiet vill arbeta för jämlikhet, demokrati och  

hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling betyder att man skall  

ta hand om naturen 

fast man bygger nya saker. 

Partiet vill att kvinnor skall ha det 

lika bra som män i Finland 

Partiet vill ha flera invandrare, och de skall  

ha samma rättigheter som finländarna. 

Det är viktigt att alla har ett arbete och en bra lön. 

 

De Gröna 

Ordförande är Ville Niinistö.  

Partiet vill att man skall ta hand om miljön och djuren.  

Partiet är emot att man bygger kärnkraftverk 

De vill att man skall tänka framåt  

och inte bara på det vi har nu. 

Partiet vill också att kvinnor skall ha  

det lika bra som män i Finland 

Partiet vill inte att männen i Finland  

skall göra militärtjänst. 
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Svenska folkpartiet 

Ordförande Carl Haglund.  

Partiet arbetar för de svenskspråkiga i Finland.  

Partier är liberalt. 

Det betyder att de tycker att alla  

skall få vara som de vill. 

Partiet vill arbeta för att flera skall  

kunna ha sitt eget företag. 

Partiet vill arbeta för att man skall kunna få fast  

dem som inte betalar skatt i Finland.  

Att inte betala skatt när du skall  

göra det är olagligt i Finland. 

 

Kristdemokraterna 

Ordförande är Päivi Räsänen.  

Partiet understöder kristna värderingar 

Det betyder att de är religiösa.  

Det tycker samhället skall ta hand  

om de som har det extra svårt 

till exempel fattiga. 

De tycker att familjen är det  

viktigaste i samhället. 

Kristdemokraterna är konservativa,  

det betyder att de inte tycker så  

mycket om att man ändrar på  

saker i samhället. 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_ruotsalainen_kansanpuolue&ei=aSAMVZj5AYP5Uu7WgdgF&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNHvsTwgl2SU8jrptE9fVU7H-gU2QQ&ust=1426944472471609
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/16/kristdemokraterna-presenterade-kandidater&ei=wSAMVbmwC8ncUcyOgfAP&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNGbqDdrc8rM3eh7FF1OBDP03vp9zQ&ust=1426944559055426

