Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen Keskustan puoluevaltuustossa Helsingissä 25.4.2015
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,
Keskustan viime vuosien historia tiivistyy numerosarjaan neljä, kolme, kaksi, yksi. Se on muuten
sattumoisin sama kuin eduskunnan puhelinkeskuksen numero.
Neljä vuotta sitten tulimme eduskuntavaaleissa neljänneksi. Vaalitappio oli historiallinen. Meitä
kutsuttiin auringonlaskun puolueeksi, kun gallupit kävivät kahdessatoista ja puolessa prosentissa.
Tuo tappio opetti meille nöyryyttä. Keräsimme itsemme ja ryhdyimme työhön.
Vuoden 2012 presidentinvaaleissa ja kuntavaaleissa olimme numero kolme. Viime vuonna
Euroopan parlamentin vaaleissa saimme jo hopeaa. Viime sunnuntaina tulimme ykköseksi.
Suomalaiset antoivat luottamuksensa meille Suomen kuntoon laittamiseksi.
Hyvät ystävät,
Käännellään tuota vaalitulosta miten päin tahansa, tosiasiaksi jää, että me teimme historiaa.
Olemme nyt Suomen suurin puolue suuremmalla marginaalilla kuin koskaan puolueen historiassa.
Saimme 49 kansanedustajaa, neljätoista enemmän kuin vuonna 2011 ja yksitoista enemmän kuin
seuraavaksi suurin puolue. Ääniosuutemme kasvoi runsaat viisi prosenttiyksikköä.
Saimme 626 000 ääntä, 163 000 ääntä enemmän kuin neljä vuotta sitten. Äänestäjien määrän
kasvulla mitattuna parhaan tuloksen teki meidän Uudenmaan piirimme. Sen ehdokkaat keräsivät
27 000 ääntä enemmän kuin neljä vuotta sitten, äänimäärä kasvoi 82 prosenttia eli lähes
kaksinkertaistui. Suhteellisesti toiseksi parhaiten onnistui Helsinki, jossa äänimäärämme kasvoi 66
prosenttia. Toinen paikka jäi harmittavasti noin tuhannen äänen päähän.
Äänimäärissä toiseksi parhaiten menestyi Oulun vaalipiiri, jossa saimme 25 000 ääntä enemmän
kuin 2011. Ääniosuutemme kasvoi reippaasti kaikissa vaalipiireissä.
Toki vaalitulostamme voi ja pitää tarkastella myös kriittisesti. Ääniosuutemme jäi pienemmäksi
kuin gallupit lupailivat, mutta vaalimatematiikka suosi meitä tällä kertaa. Naisten osuus
ehdokasasettelussa jäi eräissä vaalipiireissä liian heikoksi, ja pitkälti sen seurauksena neljästä
vaalipiiristä emme saaneet yhtään naista keskustan ryhmään.
Vaalituloksen arvioinnissa pitää ottaa huomioon poliittisen kentän raju murros viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi sopii SDP, joka sai vuoden 1995 eduskuntavaaleissa
63 kansanedustajaa. Viime sunnuntaina SDP:n ryhmä kutistui 34 edustajaan.
Vuonna 1995 keskusta sai 44 kansanedustajaa siinä missä SDP ja vasemmistoliitto saivat yhteensä
85 paikkaa. Nyt vasemmistopuolueet saivat yhteensä enää 46 paikkaa eli keskustalla on tässä
eduskunnassa enemmän edustajia SDP:llä ja vasemmistoliitolla yhteensä.
Myös perussuomalaisten nousu on muuttanut puoluekarttaa. Heidän osaltaan kannattaa ottaa
vertailukohdaksi vuoden 2007 eduskuntavaalit. Keskusta sai silloin 51 kansanedustajaa ja
perussuomalaiset viisi. Nyt saimme 49 edustajaa ja perussuomalaiset 38. Neljä vuotta sitten

menetimme paljon ääniä perussuomalaisille, mutta tämän kerran tuloksensa he tekivät muiden
kustannuksella.
Puoluesihteerinä taidan olla hieman jäävi arvioimaan maksetun kattokampanjamme onnistumista.
Sen kuitenkin huomasin, että Suomi kuntoon ‐rallatuksesta tuli juuri sellainen korvamato kuin
toivoimme. Viimeisten viikkojen näkyvyydessä pärjäsimme varsin hyvin kaikkialla muualla kuin
Helsingissä ja Uudellamaalla. Näissä etelän suurissa vaalipiireissä kilpailijoiden taloudelliset
resurssit ovat aivan ylivoimaisia meihin verrattuna.
Yhdessä ratkaisevassa asiassa me olimme puolestaan täysin suvereeneja. Meillä oli ylivoimaisesti
paras kampanjan vetäjä, Juha Sipilä. Äänestäjät päättivät jo kuukausia sitten, että hän on seuraava
Suomen pääministeri. Kilpailijatkin pitivät tätä niin selvänä asiana, että he virittivät kampanjan
loppumetreillä kisan kakkossijasta.
Winston Churchilliä mukaillen voisi sanoa, että harvoin ovat niin monet olleet niin suuressa
kiitollisuudenvelassa niin harvoille kuin me olemme tänään kiitollisuudenvelassa sinulle, Juha.
Hyvät ystävät,
Vaalitulos on selvä. Nousimme selvällä erolla eduskunnan suurimmaksi puolueeksi ja sillä siisti.
Eduskuntavaalit olivat muutosvaalit. Ihmiset halusivat Suomelle uuden suunnan. Suomalaiset
äänestivät työllistävämmän ja oikeudenmukaisemman politiikan, koko Suomen tasapainoisen
kehittämisen ja sen puolesta, että maamme ongelmiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä. Tästä
vaalituloksessa on kysymys. Tämän puolesta meidän on nyt nöyrästi tehtävä työtä.
Keskustan nousu neljän vuoden takaiselta neljänneltä sijalta näiden eduskuntavaalien voittajaksi ja
Suomen suurimmaksi puolueeksi ei olisi onnistunut ilman keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä
puolueessa.
Nyt jos koskaan koko Suomi tarvitsee luottamusta ja yhteistyötä.
Suomi on erittäin vakavissa talous‐, työttömyys‐ ja velkaongelmissa, joiden ratkaiseminen
edellyttää kaikilta vastuullisilta päättäjiltä aivan uudenlaista asennoitumista Suomen ja
suomalaisten asioiden hoitamiseen ja jokaiselta suomalaiselta valmiutta puhaltaa yhteen hiileen.
Hyvät ystävät,
Puheenjohtaja Juha Sipilä on laittanut heti vaalien jälkeen tuulemaan sillä ajatuksella, että muutos
alkaa johtamisesta.
Suomen johtaminen on ollut rikki. Tämä yhdistettynä nykyisten päähallituspuolueiden väliseen
luottamuspulaan on osaltaan johtanut siihen, että Suomi on ajautunut tähän tilanteeseen.
Vaaleista on nyt edetty keskusteluihin muiden puolueiden sekä työmarkkinaosapuolten ja
etujärjestöjen kanssa sen luottamus‐ ja yhteistyöpääoman rakentamiseksi, jota Suomen kuntoon
laittaminen edellyttää.

Kulunutta neljää vuotta leimanneesta epäluottamuksen ja kyräilyn ilmapiiristä on päästävä eroon.
Muutos ei onnistu ilman laajaa yhteisymmärrystä. Meidän täytyy irtautua kapeista
eturyhmänäkökulmista ja luoda yhteinen näkemys maamme suurten ongelmien ratkaisemisesta.
Meidän on palautettava yhdessä tekemisen ja yhteistyön henki tähän maahan.
Pidämme Keskustassa kahta asiaa ylitse muiden ohjenuoranamme.
Ensinnäkin, Suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja. Vain työpaikat ovat kestävä ratkaisu
velkaantumiseen ja siihen, että voimme turvata ihmisten tarvitsemat palvelut koko Suomessa.
Toiseksi, jokainen suomalainen on pidettävä mukana. Oikeudenmukaisuuden vaatimus
päätöksenteossa korostuu sitä enemmän, mitä hankalampia ajat ovat. Suomi on vaarassa jakautua
entistä pahemmin. Tulo‐ ja terveyserot ovat jatkuvasti kasvaneet, samoin alueellinen eriarvoisuus.
Työttömyysluvut ovat pahentuneet kuukausi kuukaudelta, minkä seurauksena yhä useamman
suomalaisen elämää määrittävät toivottomuus ja näköalattomuus. Tämän kehityksen kääntäminen
on tärkein tehtävämme.
Luodessamme yhteistä näkemystä Suomen tulevaisuudesta meidän on kuultava myös niiden
suomalaisten ääntä, joilla ei ole vahvoja edunvalvojia tai tuntuvaa taloudellista valtaa. Uudella
hallituksella ja eduskunnalla on erityinen vastuu näistä suomalaisista.
Keskustan esittämä yhteiskuntasopimus Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi on puheenjohtaja
Juha Sipilän vetämä projekti. Osana laajempaa luottamus‐ ja yhteistyöpääoman rakentamista me
muut Keskustan johdossa toimivat tapaamme esimerkiksi arkkipiispan johtaman laajan
köyhyystyöryhmän edustajia sekä työttömien, lapsiperheiden, opiskelijoiden ja eläkeläisten
edustajia. Toistan: jokainen suomalainen on pidettävä edessä olevissa päätöksissä mukana.
Hyvät keskustalaiset,
Kuten puheenjohtaja Juha Sipilä on todennut, Keskustan tavoitteena on, että Suomeen saadaan
nopeassa aikataulussa uusi ja vahva hallitus, joka alkaa laittaa Suomea kuntoon.
Puoluesihteerinä täydennän vain, että tavoitteemme on uusi ja vahva keskustajohtoinen hallitus.
Suomalaiset äänestivät nimenomaan Keskustan edustaman muutoksen puolesta. Vaalien toinen
selvä voittaja oli Vihreät. Myös RKP kasvatti hiukan ääniosuuttaan. Kaikki muut puolueet hävisivät.
Nykyisten päähallituspuolueiden Kokoomuksen ja SDP:n tappio oli lähes yhtä suuri.
Vaalitulos oli yksiselitteinen epäluottamuslause viimeisten neljän vuoden aikana toteutetulle
kokoomusjohtoiselle politiikalle. Nyt suomalaiset odottavat ja myös ansaitsevat parempaa.
Keskustaan kohdistuu tässä suhteessa isoja odotuksia.
Paras tapa vastata odotuksiin on jatkaa sillä linjalla, joka meille toi luottamusta
eduskuntavaaleissa.
Keskitytään ratkaisujen hakemiseen, ihmisten arjen huoliin ja Suomen ongelmiin. Kootaan
välttämätöntä yhteistyötä ja puretaan vahingollisia vastakkainasetteluja. Ja ennen kaikkea tuetaan

puheenjohtajaamme Juhaa hänen poikkeuksellisen vaativassa tehtävässään. Edessä on pitkä ja
hikinen urakka.
Eivät ihmiset odota eivätkä ansaitse enää lisää riitelyä tai itsekästä valtapolitiikkaa, vaan maltillista
ja vastuullista yhteisten asioiden hoitoa niin heidän kotikunnissaan kuin hallituksessa ja
eduskunnassa. Sipilän Keskustassa ministeripaikat jaetaan vasta viimeisenä esityslistan kohtana.
Hyvät naiset ja miehet,
Lopuksi muutama sana tämän esityslistan kohdan asioista ja Keskustan tulevasta toiminnasta.
Teille on jaettu viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Teimme viime vuonna hyvän
tuloksen eurovaaleissa ja valmistauduimme eduskuntavaaleihin. Kävimme eurovaalit todella
pienellä budjetilla, minkä ansiosta tilinpäätös osoittaa runsaan yhdentoista tuhannen euron
ylijäämää.
Viime sunnuntaina saavutettu vaalitulos on kirjaimellisesti yhdessä tehty työvoitto, sillä olemme
viimeiset neljä vuotta tehneet hyvin pienellä porukalla työtä tunteja katsomatta. Tästä kuuluu
kiitos sekä puoluetoimiston että piirien työntekijöille.
Vaalituloksen myötä Keskustan taloudelliset ja toiminnalliset voimavarat kohenevat, mutta mitään
henkseleiden paukuttelua se ei tarkoita. Hoidamme puolueen asioita yhtä vastuullisesti kuin
suomalaisten asioita. Pitkäaikaiset pankkivelat olemme jo maksaneet pois. Lyhytaikaisetkin velat
maksetaan pois vuoden loppuun mennessä.
Siirtyessämme johtavaksi hallituspuolueeksi on entistä tärkeämpää vahvistaa keskusteluyhteyttä
suomalaisten kanssa ja tarjota ihmisille lisää osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Toinen painopiste on digitaalisaation edistäminen myös Keskustan omassa toiminnassa.
Kiitän teitä kaikkia siitä väsymättömästä työtä, jota olette tehneet. Teitä kaikkia – meitä kaikkia –
tarvitaan myös tulevaisuudessa. Nyt on aika muuttaa sanoista teoiksi se, mitä olemme viime
kuukaudet sanoneet: laitetaan yhdessä Suomi kuntoon.

