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Keskusta nousi edellisissä kuntavaaleissa kolmanneksi, eurovaaleissa toiseksi ja eduskuntavaaleissa
ykköseksi pelaamalla yhteen ja samaan maaliin. Saimme ihmisiltä luottamuksen laittaa Suomen kuntoon.
Nyt meiltä jälleen kysytään, pystymmekö toimimaan joukkueena, kun uudistuksia Suomen kuntoon
laittamiseksi toteutetaan ja siinä sivussa valmistaudumme kuntavaaleihin.
Yhteinen työmme on kesken. Suomen suunta on parempaan päin, mutta meillä on edelleen ongelmia
ratkaistavana.
Työttömyys on ongelmista vakavin. Kaikki voitava on tehtävä sen eteen, että talous saadaan ennusteita
nopeampaan kasvuun ja suomalaisille töitä.

Saimme perinnöksi Suomen, jonka työttömyys kasvoi, ja talous supistui. Puolessatoista vuodessa olemme
saaneet aikaiseksi käänteen. Nyt työttömyys laskee ja talous kasvaa.

Velkaantumisen hillitsemiseksi joudumme tekemään vaikeita säästöpäätöksiä. Vaikka talous nyt kasvaa,
emme ole vielä riittävällä kasvu‐uralla.
Suomi tarvitsee nyt investointeja. Yhteiskunnan vastaantulo elinkeinoelämälle on ollut ja on tuntuva. Sen
vastapainoksi suomalaisilla on oikeus odottaa ennen muuta isoilta pörssiyrityksiltä investointeja Suomeen
ja Suomessa.

Suomi kuntoon yhteisvoimin
Näin adventtiaattona tulee väistämättä mieleen, missä tässä kaikessa on ihminen? Hukkuuko hän hankeen,
unhottuu, kuten lapsi joulukiireeseen vanhassa joululaulussa?
Ei huku. Keskustan keskeisiä arvoja on ihmisyys ja vastuullinen vapaus. Isojen yhteiskunnallisten asioiden
kanssa askaroidaan, jotta jokainen meistä saa parhaat edellytykset oman elämänsä vapaisiin valintoihin.
Yhteisvastuuta itsestämme ja läheisistämme on se, että pistämme Suomea kuntoon, jotta emme jätä
lapsillemme velkataakkaa ja huonompaa maata, kuin millaisena sen itse saimme.
Siksi, ja vain siksi, meidän on puhuttava myös kilpailukyvystä ja investoinneista.

Rahakkaalta elinkeinoelämältä kysytään nyt, onko se osa Suomen joukkuetta. Mallia voi ottaa pieniltä ja
keskisuurilta yrityksiltä, joita pyörittävät tavalliset suomalaiset ovat itseään ja läheisiään säästämättä

toimineet isänmaallisesti ja työllistäneet myös hankalina viime vuosina. Tai työntekijöiltä, jotka ovat
joustaneet ja tinkivät eduistaan, jotta nykyiset työpaikat Suomessa voidaan turvata ja uusia työpaikkoja
luoda.
Työllisyys sitoo, tai ainakin sen pitäisi sitoa, kaikki suomalaiset yhteen. Vain paremmalla työllisyydellä
voimme turvata palvelut tasa‐arvoisesti, pitää huolta heikompiosaisista ja lopettaa velaksi elämisen
kestävällä tavalla. Työllisyys ratkaisee Suomen selviytymisen ja aikanaan myös Keskustan poliittisen
pärjäämisen.

Tekemättä ei voi nyt jättää
Palvelujen turvaaminen koko maassa kaikille suomalaisille edellyttää työllisyyden parantamisen lisäksi sitä,
että sote‐ ja maakuntauudistus viedään maaliin. Tämä on toinen asia, jossa kykyämme toimia joukkueena
mitataan isosti. Epäonnistumiseen ei ole varaa. Palvelut, etenkin perusterveydenhuolto, on laitettava
uudistamalla kuntoon.
SDP ja muu oppositio ovat ilmoittaneet, että sote‐ ja maakuntauudistus on avattava ja käytännössä
aloitettava alusta. Montako vuotta tai vuosikymmentä vielä halutaan vatvoa uudistusta, jonka tarpeen
kaikki lopulta kuitenkin tunnustavat?
Tätä linjaa ei voi luonnehtia muuta kuin vastuuttomaksi, suorastaan edesvastuuttomaksi. Uudistuksen
repiminen tarkoittaisi sosiaali‐ ja terveys‐ sekä muiden ihmisten palvelujen vaarantumista jatkossa.
Kärsijöiksi joutuisivat etenkin yhteiskuntamme heikompiosaiset, lapsiperheet, sairaat, vanhukset ja
työttömät. Tätäkö SDP haluaa?

Eteenpäin vai peruutuspeiliin?
Suomalaiset päättävät kuntavaaleissa siitä, mihin suuntaan Suomea viedään; eteen‐ vai taaksepäin.
Siinä missä Keskusta sanoo kyllä, eteenpäin, SDP näyttää sanovan ei, taaksepäin. Uskon ihmisten
enemmistön kuitenkin ymmärtävän, että sote‐ ja maakuntauudistusta tarvitaan, jotta
hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa.
Uudistukseen liittyvät huolet on tietenkin otettava vakavasti ja haettava kuhunkin maakuntaan ja sen
olosuhteisiin sopiva ratkaisu. Myös työntekijät on otettava mukaan uudistuksen toteuttamiseen.

Joukkue olemme me
Keskustan eduskuntaryhmä tekee osansa tämän maailman parhaan kansanliikkeen riveissä, kenttää
kuunnellen ja hallituksen työtä tukien. Rakennamme yhdessä huomisen Suomea ‐ parempaa Suomea.
Tehdään yhdessä kova vaalityö ja aloitetaan se asettumalla ehdokkaaksi ja pyytämällä myös läheisiä,
ystäviä ja työkavereita lähtemään ehdolle. Tästäkin selvitään – minä ja sinä, me, samassa veneessä.
Toivotan omasta ja keskustan eduskuntaryhmän ja ryhmäkanslian puolesta kaikille hyvää
kokousviikonloppua ja ensimmäistä adventtia.

