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Keskustan puoluevaltuusto Jyväskylässä 23.4.2016
Puoluesihteeri Timo Laaninen
Arvoisat puoluevaltuuston jäsenet!

Tämä on tällä erää viimeinen kerta, kun esittelen teille puoluevaltuuston vuosikokouksen asioita.
Siksi haluan jo heti aluksi kiittää teitä kaikkia kuluneesta kuudesta vuodesta. Siihen on mahtunut
kaikenlaista. Laskujeni mukaan yhteensä viisitoista puoluevaltuuston kokoustakin, kaksitoista
sääntömääräistä ja kolme muuta. Kahdesti olemme olleet päättämässä hallitukseen menosta ja
kerran nimenneet presidenttiehdokkaan. Palaan näiden kuuden vuoden kokemuksiin vielä puheeni
lopuksi.
Mutta aloitan kuitenkin esityslistaan merkittyjen asioiden esittelyllä.
Viime vuoden toimintakertomuksen voi tiivistää kolmeen lauseeseen. Kävimme hienon
eduskuntavaalikampanjan, jossa lupasimme laittaa Suomen kuntoon. Voitimme vaalit. Juha Sipilän
johdolla rakensimme yhdessä perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa uuden hallituksen, joka
kävi rivakasti töihin Suomen uudistamiseksi.
On varmaan paikallaan hiukan tarkemmin kuvata, mitä noihin kolmeen lauseeseen sisältyy.
Eduskuntavaalikampanjassa kerroimme hyvin tarkasti, mitä teemme, jos kansa meille valtakirjan
antaa. Mitkään Sipilän hallituksen toimet eivät ole voineet tulla yllätyksenä sellaiselle henkilölle,
joka on lukenut vaaliohjelmamme. Tärkein viesti, minkä vaalikentillä kuulimme, se oli lyhyt ja
yksinkertainen: tehkää jotakin. Lupasimme tehdä, ja nyt on tehty.
Lupasimme viedä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maaliin. Kotikunta- maakuntamallista
puhuimme jo vuoden 2012 kuntavaaleissa. Nyt näitä uudistuksia on viety rivakasti eteenpäin
keskustan johdolla.
Lupasimme laittaa julkisen talouden kuntoon. Vaalikauden taloussuunnitelma viimeisteltiin tältä
pohjalta hallituksessa pari viikkoa sitten.
Vaaliohjelmamme painopiste oli uusien työpaikkojen luomisessa, koska se on lopulta paras keino
tasapainottaa julkista taloutta. Ihmiset pitää saada kortistoista töihin ja veroja maksamaan. Siksi
olemme panostaneet satoja miljoonia euroja teiden kunnostamiseen ja tehneet muita toimenpiteitä
talouskasvun vauhdittamiseksi. Siksi Sipilän hallitus on ajanut niin sitkeästi yhteiskuntasopimusta,
jolla parannetaan Suomen kilpailukykyä. Monen mutkan jälkeen keskusjärjestöt pääsivät asiassa
sopimukseen. Sen vieminen satoihin työehtosopimuksiin on nyt ammattiliittojen ja työnantajien
käsissä. Näissä neuvotteluissa testataan jälleen kerran, onko maallamme malttia vaurastua.
Kevään aikana on käynyt selväksi, että puolueilla ja poliitikoilla on edelleen eroa, ja poliittisilla
ideologioilla on merkitystä. Jotkut uskovat, että Suomen talous saadaan nousuun revoluutiolla,
vallankumouksella, konfliktien kautta. Keskustassa uskomme, että evoluution ja sopimisen tie tuo
sittenkin parempia tuloksia.
Lupasimme vaaliohjelmassamme purkaa byrokratiaa ja turhaa sääntelyä. Nyt sitä tehdään vauhdilla,
joka tuntuu hirvittävän monia. Harva se päivä joku kauhistelee, mitä kauheuksia saattaa seurata
siitä, jos helpotetaan työntekoa, yrittämistä, jopa rakentamista.
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Hyvät ystävät,
Viime vuoden tilinpäätös osoittaa 667 000 euron ylijäämää. Siis ylijäämää, eduskuntavaaleista
huolimatta. Miten tämä on mahdollista, moni saattaa kysyä.
Se on mahdollista siksi, että käytimme vaaleihin vain sen verran rahaa kuin meillä oli. Emme
ottaneet velkaa vaalikulujen kattamiseen. Vaalien jälkeen pidimme puoluetoimiston menot kurissa.
Tuo ylijäämä on kertynyt vaalivoiton tuomasta puoluetuen kasvusta toukokuusta lähtien.
Ylijäämää pitääkin kertyä, jotta pääsemme tälle vaalikaudelle asetettuun tavoitteeseen kerätä
puoluetuesta säästämällä miljoonan euron vaalikassa vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Sitä ennen
järjestetään vielä kuntavaalit, maakuntavaalit ja tasavallan presidentin vaalit, jotka nekin vaativat
panostuksia. Mutta pitämällä kiinni tiukasta taloudenpidosta kykenemme kaikki nuo vaalit
hoitamaan.
Nostan vielä viime vuoden tilinpäätöksestä esiin sen, että keskusta on nyt velaton puolue. Vuoden
2014 tilinpäätöksessä meillä oli vielä noin 200 000 euroa velkaa puoluejärjestöille
Pursimiehenkadun puoluetoimiston osakkeista ja runsaat 260 000 euroa lyhytaikaista lainaa
pankeille. Nyt molempien sarakkeiden kohdalla taseessa on pyöreä nolla.
Kyllä tällaiselle tilinpäätöksellä kehtaa jättää viestikapulan seuraajille, vaikka itse sanonkin. Ansio
näistä luvuista kuuluu puoluehallitukselle ja viime kädessä teille puoluevaltuuston jäsenille, jotka
olette hyväksyneet vuosittaiset talousarviot ja tilinpäätökset.
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet!
Kolmantena asiana esittelen vielä puoluehallituksen ehdotuksen puolueen presidenttiehdokkaan
valintaa koskevaksi ohjesäännöksi.
Puoluehallitus päätti kokouksessaan 31. maaliskuuta ottaa keskustan presidenttiehdokkaan valinnan
Seinäjoen puoluekokouksen asialistalle. Päätös perustuu puolueen sääntöjen 11. pykälään, jonka
mukaan puoluehallituksen tai puoluevaltuuston esitykset on saatettava piirien tietoon vähintään
kolmea viikkoa ennen puoluekokousta. Edelleen puolueen sääntöjen 31. pykälän mukaan
puoluekokous valitsee presidenttiehdokkaan puoluehallituksen esityksen pohjalta.
Puoluehallitus kävi tästä asiasta hyvän keskustelun, jonka perusteella se päätti yksimielisesti esittää
presidenttiehdokkaan valitsemista jo ensi kesäkuussa.
Tärkein perustelu ehdotukselle on kansainvälinen tilanne. Kuten hallitusohjelmassakin todetaan,
Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt. Pakolaiskriisi luo jännitteitä kaikkialla
Euroopassa. Lähi-Idän ja Välimeren etelärannan konfliktit säteilevät levottomuutta, joka koskettaa
meitäkin. Tässä tilanteessa kansalaisilla on suuri tarve käydä keskustelua Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan peruskysymyksistä. Voimme edistää tätä keskustelua parhaiten asettamalla
oman presidenttiehdokkaan jo Seinäjoella. Ehdokkaalla on sen jälkeen runsas vuosi aikaa kiertää
Suomea ja käydä keskustelua kansalaisten kanssa. Varsinainen kampanjointi turuilla ja toreilla
alkaa sitten syksyllä 2017.
Toinen peruste ehdokkaan asettamiselle jo nyt on se, että se korostaa suurimman puolueen vastuuta.
Asetamme ehdokkaan riippumatta muiden puolueiden ja niiden mahdollisten ehdokkaiden
ratkaisuista.
Tämä aikataulu antaa myös ehdokkaalle ja hänen tukijoukoilleen riittävästi aikaa valmistautua
vaaleihin. Kannattaa muistaa esimerkiksi Mauno Koiviston ja Sauli Niinistön esimerkit. Äänestäjät
mielsivät heidät ehdokkaiksi jo vuosikausia ennen vaaleja, joissa he tulivat valituksi. Siksi on hyvä
saada keskustan ehdokkaan nimi äänestäjien tietoon puolitoista vuotta ennen vaaleja.
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Puoluehallitus varautui myös puolueen sääntöjen mukaisen esivaalin järjestämiseen. Siksi
päivitimme esivaaliohjesääntöä ja esitämme, että se hyväksyttäisiin tässä kokouksessa.
Puoluehallitus päättää 12. toukokuuta, tarvitaanko esivaalia.

Hyvät ystävät!
Oma kuuden vuoden vahtivuoroni puoluesihteerinä päättyy Seinäjoen puoluekokoukseen. Tässä
vaiheessa kuuluisi sanoa, että päivääkään en vaihtaisi pois. Rehellisyyden nimissä vaihtaisin kyllä
sen yhden illan huhtikuussa 2011, kun putosimme vaaleissa suurimman puolueen paikalta
neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.
Toisaalta tuokin kokemus oli jälkikäteen ajatellen puolueelle tarpeellinen. Toivon, että
muistaisimme kaikki tuon illan niin kauan kuin olemme mukana tämän rakkaan kansanliikkeemme
asioita hoitamassa. Tuo ilta kannattaa muistaa aina silloin, kun ylimielisyys uhkaa nostaa päätään.
Nöyrästi on työtä tehtävä.
Mutta mieleen on jäänyt monta muutakin iltaa. Viimeistään lokakuussa 2012 kuntavaali-iltana
aloimme kaikki uskoa, että tästä se lähtee. Ja viime vuoden huhtikuun ilta kruunasi sitten monen
vuoden työn.
On ollut hienoa tehdä teidän kanssanne töitä. Tuo eturivin sakki on ollut paras työyhteisöni ikinä,
varsinkin kun siihen lisätään vielä Apollonkadun puoluetoimiston porukka, sisarjärjestöjen ja
piirien työntekijöitä ja toinen toistaan fiksumpia puolue-elinten luottamushenkilöitä unohtamatta.
On ollut mahtavaa tehdä töitä teidän kanssanne.
Kentän kiertämisestä olen nauttinut. Yksi edeltäni, Eero Lankia, evästi minua että se
puoluesihteerin mukavinta hommaa. Hän oli oikeassa. Viimeksi tämän viikon maanantaina
pääsimme kahvilassa Rovaniemellä keskellä päivää tupaillan tunnelmaan.
On tämä ollut huikea matka. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä sitä yhdessä teidän
kanssanne. Monta reissua ehdin tehdä vielä ennen Seinäjokeakin, joten en ryhdy mitään
testamentteja tässä vaiheessa tekemään.
Ettekä te minusta varmaan kokonaan pääse eroon Seinäjoen jälkeenkään. Laaninen voi lähteä
keskustan puoluesihteerin huoneesta, mutta keskusta ei koskaan lähde Laanisesta.

