
TYÖNAINEN



Kovan arjen työnteon ja loistavien työkavereiden kautta olen 
oppinut kolme asiaa, joista uskon olevan hyötyä kokoomuksen 
puheenjohtajalle. Tärkeää on ymmärtää, että:

1. Olemme tekemässä politiikkaa ihmisten, 
 emme politiikan vuoksi. 

2. Kukaan ei osaa kaikkea. On tärkeintä arvostaa ja 
 kuunnella muita ihmisiä. Heissä asuu kaikki  
 asiantuntemus, mitä me tarvitsemme.

3. Vain tekemällä ja oppimalla voi kehittää asioita. 

SYNNYIN PIENYRITTÄJÄPERHEESEEN YLIHÄRMÄSSÄ

Suomella ei mene hyvin. Vienti lepää liian kapeilla harteilla. Me tarvitsemme uusia 
yrityksiä. Mutta me tarvitsemme myös kansallista eheyttä suurten muutosten aikaan-
saamiseksi. Sovitut rakenneuudistukset, leikkaukset ja kasvutoimet pitää tehdä, mutta 
ne eivät vielä riitä. Meidän on tehtävä uusia talouspäätöksiä. On pakko uudistaa, että 
ihmisten hyvinvointi säilyy.

Valtio ei luo yrityksiä, suomalaiset luovat. Vain yrittäjyys synnyttää ja kasvattaa 
yrityksiä - kaikkialla Suomessa. Hyvinvoiva tulevaisuuden Suomi tarvitsee sekä elävää 
maaseutua että kehittyviä kaupunkiseutuja. 

Yritysten tieltä pitää raivata kaikki kasvun esteet. Pitää kiinnittää huomiota verotuk-
seen, byrokratiaan ja siihen, että 
yrittäminen ja työn teettäminen on 
aina kannattavaa. Yrittäjyys on paitsi 
ammatti, myös mielentila. Se on halua 
tehdä paremmin. Jokaisessa meissä on 
sisäistä yrittäjyyttä, jota pitää rohkaista 
kehittämään ideoista tuotteita ja 
palveluita.

”Yrittäjäperheen lapsena opin, ettei raha tule seinästä vaan työstä. 
Uudet kengät ja repun sai kouluun, jos isällä oli ollut hiekka-ajoja tai 
äidillä asiakkaita kampaamossa. Ensimmäinen oma työpaikkani oli 
postinjakajana.”

”Paula on yrittäjäperheestä ja on 
kokenut yrittäjän arjen.”

Marko Parkkinen 
yrittäjä, Espoo



Talouden parantaminen edellyttää esimerkiksi

• Sovittujen rakenneuudistusten, leikkausten ja kasvutoimien toimeenpanoa.  
Ne eivät vielä riitä. Meidän on tehtävä uusia talouspäätöksiä. 

• Yhteisöveron alhaista kilpailukykyistä tasoa. 
• Työn verotuksen alentamista. Suomen veroaste on nyt maailman korkeimpia, 

tämä kehitys ei voi jatkua. 
• Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamista, yrityksen jatkuminen ja  

menestyminen ei saa olla verotuksesta kiinni.
• Byrokratian vähentämistä. Kahlehtiva sääntely hidastaa yritystoimintaa, heikentää 

kilpailukykyä ja nostaa kustannuksia. 
• Julkisen talouden fiksua hoitoa, sillä se turvaa meidän kaikkien tulevaisuutta. On 

kohtuutonta jättää velat ja julkiset palvelut tulevaisuuden sukupolvien  
maksettaviksi. Meidän on nyt kurottava rakenteellinen vaje umpeen. 

KOULUTTAUDUIN SAIRAANHOITAJAKSI

Jokainen tarvitsee toista ihmistä joskus. Juuri niinä hetkinä mitataan sivistys, kun 
pidämme yhdessä huolta niistä, jotka eivät siihen aina itse pysty. Suomi on noussut 
köyhyydestä monella mittarilla mitattuna yhdeksi maailman hyvinvoivimmista valtioista. 
Olemme kuitenkin aivan uudenlaisten haasteiden äärellä. Siirretään painopiste ennalta-
ehkäisyyn ja lähipalveluihin. Säästetään hallinnosta, mutta pidetään palvelut ihmisten 
keskellä. Ihmiset ansaitsevat enemmän mahdollisuuksia valita itselleen parhaat palvelut, ja 
yritykset ja järjestöt on nostettava julkisen sektorin rinnalle palveluita tuottamaan.

Sivistynyt yhteiskunta pitää huolta heikommistaan ja palveluiden  
pitää toimia esimerkiksi

• Lisäämällä valinnanvapautta mm. palvelusetelin ja lainsäädännön avulla.
• Nostamalla yritykset ja järjestöt julkisen rinnalle palveluita tuottamaan –  

tämäkin lisää valinnanvapautta.
• Ottamalla käyttöön parhaat toimintatavat mistäpäin Suomea ne tulevatkin. 

Samalla lisätään tuottavuuden kasvua julkisella sektorilla.

”Sairaanhoitajan työ oli kova paikka nuorelle. Toisen ihmisen elämä oli 
itsestä kiinni. Ihmisten monet vaikeudet veti monesti nöyräksi, osaanko 
itse arvostaa elämää riittävästi.”



TYÖSKENTELIN OPETTAJANA JA JOHTAJANA

Menneisyyden saavutukset, tämän päivän hyvinvointi ja myös tulevaisuuden kasvun 
siemenet ovat korkeassa osaamisessa. Kun pidämme sivistyksen kivijalasta huolta, 
siitä on myös vientituotteeksi asti. Oppimisen ilo, tiedot, taidot, usko itseen ja omaan 
pärjäämiseen - näitä elämän eväitä kaikkien lasten pitäisi koulusta saada. Kukaan ei ole 
enää yhden koulutien jälkeen valmis - kun työ muuttuu, yhä tärkeämmäksi taidoksi on 
noussut oppimaan oppiminen.

Menestystarinamme salaisuudesta, sivistyksen kivijalasta pidetään 
huolta esimerkiksi

• Kiinnittämällä oppimisvaikeuksiin enemmän huomiota jo varhaiskasvatuksessa.
• Tuomalla tieto- ja viestintäteknologia kouluihin kaikkialle Suomeen.
• Tukemalla aikuiskasvatusta ja täydennyskoulutusta.
• Aiemman osaamisen tehokkaammalla hyväksi lukemisella.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä ja osallistua. 
Työkyvystä ja työssä jaksamisesta on pidettävä huolta. Työurien pidentämistä pitää tehdä 
niiden alkupäästä, keskeltä ja loppupäästä. Haasteemme onkin työvoiman hiipuminen 
ikääntymisen myötä. Meidän on pidettävä huolta, että jokainen suomalainen pysyy 
yhteiskunnassa mukana. Suunnataan resurssit pitkäaikaistyöttömyyden estämiseen, niin 
estämme monien inhimillisten mutta myös kansantaloudellisten ongelmien syntymisen. 
Sosiaaliturvan on oltava osallistavampaa, sillä emme voi jättää heikoimmassa asemassa 
olevia oman onnensa nojaan.

Pidämme Suomea sukupuolten tasa-arvon maana, mutta naisten asemassa työelämässä 
on vielä paljon kohennettavaa. Naiset ovat hyvin koulutettuja, mutta heidän eteneminen 

urallaan ei ole yhtä sujuvaa 
kuin miesten. Voiko olla 
oikein, että naisen euro on 83 
senttiä mieheen verrattuna? 
Lisäksi tarvitsemme työperäistä 
maahanmuuttoa. 

”Opettajan työssä oli ihana nähdä nuorten ja aikuisten oppiminen, sai 
itselleen palkkion.  Asiantuntijoiden johtajana oppi joka päivä uutta.”

”Mielestäni johtajaksi voi kasvaa vain 
monipuolisen työkokemuksen kautta.  

Siksi Paula Risikko.”

Maija Perho 
sosiaalineuvos, Turku



Työstä ja työntekijöistä pidetään huolta esimerkiksi

• Antamalle jokaiselle mahdollisuuden tehdä voimien ja kykyjen mukaan,  
myös osatyökykyisille.

• Tukemalla työnantajia huolehtimaan työntekijöidensä hyvinvoinnista esimerkiksi 
joustavilla työaikajärjestelyillä ja erilaisten elämäntilanteiden huomioimisella.

• Sitomalla eläkeikä asteittain 
eliniänodotteeseen.

• Kehittämällä osallistavaa 
sosiaaliturvaa.

• Tiivistetysti: työn tarjontaa 
lisäämällä ja työelämän laatua 
kehittämällä.

OLEN TOIMINUT KANSANEDUSTAJANA JA MINISTERINÄ

Suomi on osa Eurooppaa. Haluan itse istua niissä pöydissä, joissa asioista päätetään. 
Siksi EU:ssakin meidän on oltava asioiden kanssa etukenossa, eikä huudella sivusta. 
Talouskriisiä ei Euroopassa vielä ole voitettu. Eurooppa-neuvosto otti merkittävän roolin 
talouskriisin ratkaisijana. Nyt sen on keskityttävä kilpailukyvyn kohentamiseen. EU:n 
vahvistuva kilpailukyky on Suomen etu.

On parempi pärjätä kotimaisella energialla. Oman maan mahdollisuudet on hyödyn-
nettävä ensin täysimääräisesti. Painopisteen on oltava vähäpäästöisissä energialähteissä.  

Suomi on edelleen turvallinen maa, mutta itsenäistä puolustuskykyä pitää vahvistaa. 
Puolustusvoimauudistus ja säästöt on nyt tehty. Jatkossa on varmistettava, että voimavarat 
itsenäiseen puolustukseen turvataan. 

Nato edistäisi Suomen turvallisuutta, mutta jäsenyyshakemuksen jättäminen edellyttää 
kuitenkin laajaa poliittista yhteisymmärrystä ja kansalaisten tukea. Nato-jäsenyyden 
hyödyt on tarkkaan arvioitava. Intressimme on yhdessä Ruotsin kanssa huolehtia siitä, 
että Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tasapaino säilyy jatkossakin.

”Alun perin minun ei pitänyt ikinä lähteä politiikkaan, mutta innos-
tuinkin siitä. Koen pystyväni vaikuttamaan asioihin, joilla on suuri 
merkitys ihmisten elämään. Politiikka on minulle työväline, ei itsetar-
koitus. Ministerin työssä erilaiset kriisit ovat tulleet tutuiksi, samoin 
kansainväliset areenat.”

”Paras johtaja on se, joka saa  
kaikki mukaan. Paula saa.”

Heikki Lyytinen 
ent. ilmavoimien komentaja, Kangasala



Suomella on oltava hyvät ja toimivat suhteet Venäjän kanssa. Venäjä on Suomelle 1300 
kilometrin verran rajanaapuri ja tärkeä kauppakumppani. 

Suomen asemasta pidetään huolta esimerkiksi

• Toimimalla EU:ssa kilpailukyvyn edistämiseksi. Ohjelmia on,  
mutta ne on toteutettava.

• Saamalla maalaisjärkeä kaikkiin  
direktiiveihin ja niiden 
toteuttamiseen. 

• Varmistamalla oma  
uskottava puolustuskyky.

• Vahvistamalla energiaomavaraisuutta.

OLEN OLLUT KOKOOMUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA JA 
KOKOOMUKSEN NAISTEN LIITON PUHEENJOHTAJA

Kokoomuksen järjestökentässä oleva valtava kokemus, asiantuntemus ja osaaminen on 
paremmin hyödynnettävä. Ohjelmatyö pitää elvyttää ja jäntevöittää. Joukkoistamisessa 
on viisaus myös vaaliohjelmien teossa. Meidän on pystyttävä vastaamaan kysymykseen 
”miten”, koska tarkkoja tavoitteita on ennalta tuntemattomassa ajassa vaikea asettaa. 
Mikä on se tapa, jolla Kokoomus maata johtaa? Miten me huolehdimme asioista?

Kokoomuslaisten on syytä olla iloisia kansan antamasta luottamuksesta useimmissa 
viime vaaleissa. Hyvä niin. Mutta me tiedämme, ettei maa ole valmis. Tänään pohdimme 
Ukrainaa, kestävyysvajetta, irtisanomisia ja surullisia ihmisten tragedioita. Olemmeko me 
valmiita antamaan niihin vastauksia? Olemmeko me valmiita huolehtimaan lähimmäisis-
tämme, kun tarve on suurin?

Me tarvitsemme jatkossa 
säännöllisesti työtodistuksen 
toimistamme niin puolueena 
kuin hallitusvastuullisena, jotta 
voimme toimia paremmin suoma-
laisten pärjäämisen puolesta. Minä 
olen valmis arvioitavaksi omista 
toimistani. 

”Luottamustehtävät puolueessa olivat kovin mieluisia ja haastavia. 
Sai tehdä töitä ihmisten kanssa, jotka pyyteettömästi antavat omaa 
elämäänsä tehdäkseen toiselle ihmiselle paremman maan.”

”Paula tekee jämäkästi 
politiikkaa kokoomuksen ja 

koko Suomen hyväksi.”

Olli-Pekka Karjalainen 
moukarinheittäjä, Seinäjoki

 
”Vaalivoiton kokoomukselle tuovat ne,  
jotka eivät äänestä meitä säännöllisesti. 

Uskon Risikon vetoavan heihin.” 
 

Jaana Laitinen-Pesola 
toiminnanjohtaja, Pori



Politiikan keinoin voidaan parantaa maailmaa, esimerkiksi

• Ottamalla ihmiset mukaan keskusteluun sekä paikallisella että kansallisella tasolla.
• Jäntevöittämällä Kokoomuksen ohjelmatyö 
• Asettamalla Kokoomukselle konkreettisia tavoitteita ja arvioimalla ne vuosittain. 

Tähän on otettava mukaan niin puolueen jäsenet kuin muut suomalaiset.
• Tekemällä aidosti yhdessä. Ei kabineteissa, vaan yhdessä. 
• Tekemällä työtä kokoomuksen säilymiseksi yhtenäisenä, vain yhtenäisessä 

puolueessa jokainen jäsen voi kokea olevansa merkittävä.

MINUN LUPAUKSENI:

Kokoomukseni uskoo tulevaisuudessakin ihmiseen ja hänen vahvuuksiinsa. 
Kokoomukseni kannustaa ja luo mahdollisuuksia pärjätä. Kokoomukseni antaa ongen 
- ei pelkkää kalaa. Ja minun Kokoomukseni pitää huolta myös heistä, jotka eivät syystä 
tai toisesta onnistu. Minun Kokoomukseni ulottuu Lapista Etelä-Suomeen. Minun 
Kokoomukseni on yhtenäinen joukkue, jossa vallitsee hyvä henki ja joka kutsuu joukkoi-
hinsa hyvin monenlaisia ihmisiä. Minun Kokoomukseni kynnys on matala.

Puoluejohtajalta tarvitaan herkkyyttä ja kuulevaa korvaa. Samalla tarvitaan paljon 
kovaa työtä. Siihen olen valmis. Puoluejohdon, ministereiden ja eduskuntaryhmän on 
näytettävä esimerkkiä ja oltava nykyistä enemmän kentällä ympäri Suomea. Pyyteetöntä 
ja palkatonta työtä tekevä järjestöväki ansaitsee kaiken mahdollisen tuen.

Tällainen minä olen, Paula - Ainon äiti ja Heikin vaimo. 

”Oma mottoni elämässä on, että ’maharotoonta ei ookkaan’. Minusta 
tämä koskee niin ihmistä itseään, Kokoomusta kuin koko Suomea.”

”Paulan ei tarvitse lähteä 
kentälle, koska hän ei ole 

sieltä koskaan poistunutkaan.”

Henna Virkkunen 
ministeri, Jyväskylä
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