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On luottamuksen ja yhteistyön aika
Keskusta sai eduskuntavaaleissa selkeän voiton ja ykköstilan. Se perustui monen vuoden
kovalle työlle ja huolelliselle vaaleihin valmistautumiselle.
Puoluevaltuusto kiittää äänestäjiä, puolueen järjestötoimijoita, muita aktiiveja ja
työntekijöitä hyvästä vaalityöstä ja –tuloksesta. Erityisen kiitoksen ansaitsevat ehdokkaat
ja heidän tukiryhmänsä. Vaalivoittoon tarvittiin kaikkien ehdokkaiden äänet, myös niiden
jotka eivät tällä kertaa tulleet valituiksi. Jokainen ääni oli yhtä tärkeä.
Puheenjohtaja Sipilän johdolla on jo aloitettu epäviralliset hallitustunnustelut. Samaan
aikaan hän käy keskusteluja myös työmarkkinaosapuolten ja etujärjestöjen kanssa
yhteiskuntasopimuksen rakentamiseksi.
Elämme poikkeuksellisia aikoja. Silloin tarvitaan yhteistä vastuunottamista ja vahvaa
keskinäistä luottamusta. Suomi tarvitsee nyt uudenlaista johtajuutta ja
päätöksentekokykyä. Hallituksen ja eduskunnan on näytettävä tässä esimerkkiä.
Ministerien tulee sitoutua hallitusohjelman yhdessä sovittavien tavoitteiden läpiviemiseen.
Hallituksen sisäisten pelisääntöjen pitää olla alusta asti selvät ja kaikkien
hallituspuolueiden on noudatettava niitä.
Maassamme joudutaan alkavalla vaalikaudella tekemään vaikeita päätöksiä. Tässä
tarvitaan kaikilta joustavuutta ja omista eduista tinkimistä. Se onnistuu vain yhteistyöllä ja
keskinäisellä luottamuksella. Keskusta on valmis tähän työhön.
Suomen talous pitää saada kestävän kasvun tielle vahvistamalla yrittäjyyttä, luomalla uutta
työtä koko Suomeen ja turvaamalla nykyiset työpaikat. Vain siten voimme turvata
hyvinvointiyhteiskuntamme perustan.

Strategiset tavoitteet teoiksi
Keskusta julkisti tammikuun lopulla esityksensä strategiseksi hallitusohjelmaksi. Se
perustuu viidelle keskeiselle tavoitteelle:
-

Kotien hyvinvointia parannetaan ja hyvinvointieroja kavennetaan.
Suomesta tehdään luovuuden, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaa.
Suomi kehittyy julkisen sektorin johtamisen, byrokratian purkamisen, digitalisaation
ja kokeilujen mallimaaksi.
Suomesta tulee biotalouden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijä.
Koko Suomeen saadaan yksityiselle sektorille 200 000 työpaikkaa lisää ja talous
kahden prosentin kasvu-uralle työntekoa ja yrittäjyyttä vahvistamalla. Velaksi
eläminen lopetetaan.

Keskusta valmistautuu hallitusneuvotteluihin näiden tavoitteiden pohjalta. Kuuntelemme
herkällä korvalla myös muiden puolueiden ja keskeisten toimijoiden näkemyksiä.
Strategisten tavoitteiden saaminen päätökseen on pitkäjänteinen, yli hallituskauden
ulottuva urakka. Osa tuloksista näkyy vasta vuosien päästä. Työ niiden liikkeelle
saamiseksi on kuitenkin aloitettava välittömästi hallituksen muodostamisen jälkeen.

