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Keskustan puoluekokoukselle saapuneet aloitteet

Järjestöaloitteet

Keskustan Saarenkylän paikallisyhdistys: Keskusta 2035 -tulevaisuusselvityksen
käynnistäminen
Keskustan historia on täynnä maakuntien erilaisia virtauksia, joissa pohjaväre on ollut
samansuuntainen. Historian perua on nykyisen kaltainen piirijako ja työnjako puolueen ja piirien
välillä. Toimintaympäristön muuttuessa koko ajan entistä nopeammin, olisi puolueen yhdessä
piirien kanssa pystyttävä paremmin reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen.
Esitämme että puolue käynnistää viipymättä yhdessä piirien kanssa selvitystyön KESKUSTA 2035hankkeen, jossa eri skenaarioiden kautta tarkastellaan puolueen tulevaisuuden vaihtoehtoja, miten
puolue voisi organisoitua tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, miten johtamista voitaisiin selkiyttää,
miten nykyisen kaltaiset resurssit saataisiin hyödynnettyä paremmin, miten rutiinitehtävät mm.
kirjanpito, maksuliikenne, jäsenrekisteri, kalustohankinnat, atk-tuki jne. voitaisiin hoitaa
tehokkaammin, miten työnkiertoa ja eri prosesseja voitaisiin parantaa?
Esitämme mitä kunnioittavammin Keskustan puoluekokoukselle, että se yhtyisi aloitteeseemme ja
edellyttäisi tulevaisuusselvityksen käynnistämistä heti tämän kokouksen jälkeen niin, että
puoluevaltuusto olisi linjaamassa työtä tulevalla kaksivuotiskaudella.

Keskustan Sonkajärven kunnallisjärjestö: Puoluekokouksen äänestysten järjestäminen
sähköisesti
Keskustan Sonkajärven kunnallisjärjestö tekee aloitteen Keskustan puoluekokousten äänestysten
järjestämisestä sähköisesti äänten laskun nopeuttamiseksi. Nykyisin äänestykset kestävät hyvin
pitkään ja viimeisten äänestysten aikaan monet ovat jo voineet poistua kokouspaikalta.

Etelä-Savon Keskustanuoret: Enemmän puoluekokousedustuspaikkoja nuorten piireille
Puolueen sääntöuudistuksessa on otettava nykyistä paremmin huomioon Keskustanuorten
muuttunut järjestörakenne. Jo vuosikausia Keskustanuorten perusjärjestö on ollut piiri eikä
paikallisosasto. Nuorten piireissä ei ole toimivia paikallisosastoja, tai niitä on hyvin vähän.
Joissakin piireissä useita paikallisosastoja pidetään hengissä vain, jotta voitaisiin maksimoida
nuorten äänivaltaisten edustajien määrä puoluekokouksessa.
Nykytilanteessa nuorten piirillä on mahdollisuus asettaa vain 4 puoluekokousedustajaa, ja tämä on
aivan liian vähän nuorille. Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että Keskustan sääntöjä muutetaan
niin, että Keskustanuorten piireillä on jatkossa oikeus nimetä 10 puoluekokousedustajaa per
alkavaa 500 jäsentä kohti.
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Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri: Puoluevaltuuston puheenjohtajan valinta
puoluekokoukselle
Suomen Keskusta r.p. puoluevaltuustolla on ollut valittu puheenjohtaja sekä kaksi
varapuheenjohtajaa vuodesta 2010 alkaen. Tänä aikana puoluevaltuuston rooli on vahvistunut
aikaisempaan puoluevaltuuskunnan toimintamalliin nähden. Monista muista puolueista poiketen
Keskustan sääntöjen mukaan puoluevaltuuston puheenjohtajistoa ei valita puoluekokouksessa,
vaan puoluevaltuusto valitsee heidät keskuudestaan vasta puoluekokouksen jälkeen pidettävässä
puoluevaltuuston syyskokouksessa marraskuun lopussa. Valintatavan hyvinä puolina on se, että
puoluevaltuusto pystyy harkitsemaan asiaa kokonaisvaltaisesti. Heikkoutena tässä valintatavassa
on se, että valittu puoluevaltuuston puheenjohtajisto pääsee toimeensa vasta myöhään syksyllä, ja
jää sivuun syksyn poliittisista keskusteluista.
Tähän olisi ratkaisuna joko puoluevaltuuston järjestäytymiskokouksen aikaistaminen tai
puheenjohtajiston valinnan siirtämisen puoluekokoukselle. Parempana vaihtoehtona näemme, että
puoluevaltuuston puheenjohtajan sekä harkinnan mukaan myös varapuheenjohtajien valinta
siirrettäisiin puoluekokoukseen. Tämä lisäisi myös valtuuston puheenjohtajan asemaa tai toisi
puoluekokoukseen lisää mielenkiintoa.
Puheenjohtaja voitaisiin valita joko jäsenten keskuudesta tai valitsemalla ensin puheenjohtaja ja
tämän jälkeen muut valtuuston jäsenet. Tässä olisi etuna se, piirijärjestön vuosikokoukset voisivat
valmistella jäsenehdotuksensa puoluevaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi riippumatta siitä kuka
tulisi valittavaksi valtuuston puheenjohtajaksi.
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus ehdottaa:
Suomen Keskusta r.p.n sääntöjä muutetaan siten, että puoluevaltuuston puheenjohtajan ja
harkinnan mukaan myös kahden varapuheenjohtajan valinta siirretään puoluevaltuustolta itseltään
puoluekokouksen valittavaksi.
Keskustan Saarenkylän paikallisyhdistys: Puoluesihteerin valintatapaa muutettava
Puoluesihteerin rooli on muuttunut vuosien varrella. Varsinkin puolueen ollessa hallitusvastuussa
puoluesihteerin tehtäviin kuuluu järjestötoiminnan vetäminen ja sen kehittäminen. Kaikissa
olosuhteissa puolueen keskinäisen työskentelyn on oltava sujuvaa ja on perusteltua, että kun
puoluesihteeri on ’työntekijän’ roolissa suhteessa muuhun puoluejohtoon.
Edellä olevan perusteella esitämme puoluekokoukselle että Keskustassa toteutetaan
sääntöuudistus, jonka mukaan puoluesihteerin valinta siirretään puoluekokouksesta alemmalle
toimielimelle, mielellään puoluehallituksen valittavaksi.

Keskustan Rovaniemen keskikaupungin paikallisyhdistys: Puoluesihteeri valittava
hakemusmenettelyn kautta puoluehallituksessa
Sitran tuoreessa Kansanvallan peruskorjaus – kaikki voimavarat käyttöön selvityksessä todetaan,
että Suomen puoluejärjestelmän kehitys on seurannut vaalijärjestelmämme kehitystä.
Nykymuotoiset puoluerakenteet ja toimintatavat syntyivät 1906 eduskuntauudistuksen yhteydessä.
Sellaisena ne ovat myös säilyneet.
Maailma on muuttunut sitten maalaisliiton puoluesihteerien Väinö Kaasalaisen, Martti Miettusen ja
Arvo Korsimon ajoista (1944–1960) merkittävästi ja samalla myös puoluesihteerin rooli Suomen
Keskustassa.
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Keskustalla on pitkä perinne vahvasta puoluesihteeristä, jolla laaja kentän mandaatti toimia, mutta
samalla Keskusta on hyvin puheenjohtajaorientoitunut puolue, joka nojaa ja tukeutuu aina
kulloisenkin johtajaan. Tässä tarkastelussa näemme, että Keskustan tulee nopeasti muuttaa
puoluesihteerin roolia.
Puoluesihteeri tulisikin nähdä puolueen operatiivisen toiminnan johtajana ja valinta tulisi asettaa
puoluehallitukselle. Tehtävään voitaisiin järjestää avoinhaku-tyyppinen menettely, josta puolueen
puheenjohtajisto tekisi oman esityksen puoluehallitukselle, joka sen sitten valitsisi.
Tämä asemoisi puoluesihteerin roolia toimia kulloisenkin puheenjohtajiston tukena ja heidän
apunaan.
Vetoamme Keskustan puoluekokoukseen, että se viimein 2020-luvun lähestyessä olisi valmis
ryhtymään tarvittaviin sääntömuutoksiin ja yhtyisi tähän aloitteeseen, että vuoden 2020
puoluekokouksen jälkeen Keskustan puoluehallitus käynnistäisi hakumenettelyn heti
puoluekokoussunnuntaina ja valinta tehtäisiin esimerkiksi elokuussa 2020 kahden vuoden
määräajaksi. Väliajan tehtävää voisi hoitaa vt. puoluesihteerinä puoluehallituksen nimeämä
henkilö.

Keskustan Opiskelijaliitto: Puoluesihteerin valinta puoluekokoukselta puoluehallitukselle
Keskustan Opiskelijaliitto esittää muutosta puoluesihteerin valintapaan. Vaikka useassa
edeltävissä puoluekokouksissa asiaa on käsitelty monien eri aloitteen kautta, vaatii
Keskustaopiskelijat rohkeaa uudistusta nyt kun puolueen järjestötyöryhmä on asiaa valmistellut
puoluekokouksien välillä. Puoluesihteerin valinta on siirrettävä puoluehallitukselle
puoluekokouksen tai puoluevaltuuston sijaan.
Nykyinen valintaprosessi puoluekokouksessa, joka myös sisältää laajan ja pitkäkestoisen
kampanjoinnin ennen kokousta karsii pois monta erittäin hyvää ja kokenutta kandidaattia. Siirto
puoluevaltuustoon ei poistaisi tätä ongelmaa vaan kampanjointi siirtyisi sen mukana.
Järjestelmä suorastaan ruokkii epätervettä henkilöstökulttuuria, jossa ongelmat kannatuksessa on
helppo kaataa poliittisen johdon sijasta vain puoluesihteerin niskaan.
“Pätevin valitaan” on tuttu lause lähes jokaisessa vaalissa tai rekrytoinnissa. Otetaan käyttöön
sellainen järjestelmä joka oikeasti tekee niin. Siirretään puoluesihteerin valinta puoluehallitukselle,
ja muutetaan nimi samalla esim. pääsihteeriksi tai toiminnanjohtajaksi, ja toimi palkalliseksi
työsuhteeksi. Näin me voimme varmistaa, että tehtävään valitaan pätevä, kokenut johtaja, joka
pystyy varmistamaan organisaation jatkuvuuden. Samalla varmistamme, että vastuu poliittisten
päätösten seurauksista kuuluu heille joille niiden pitääkin kuulua - puolueen puheenjohtajistolle.
On aika luopua vanhentuneista perinteistä ja vahvistaa puoluettamme organisaationa sisältä päin siirrytään 2020-luvulle.

Keskustan Keski-Suomen piiri: Keskustan jäsenyys selkeämmäksi
Keskustan jäsen ei voi olla samanaikaisesti sekä Keskustan että jonkun toisen puolueen jäsen.
Kaksoisjäsenyys on vastoin järjestödemokratian ja edustuksellisen demokratian ideaa.
Sääntöjä on muutettava niin, että puoluevaltuustolle tai puoluehallitukselle tulee oikeus erottaa
sellainen Keskustan jäsen, joka on liittynyt toiseen puolueeseen eikä ole itse eronnut, taikka jota
hänen paikallisyhdistys taikka pitäjänosasto ei ole erottanut.
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Sääntömuutoksessa on mietittävä myös henkilön jäsenyyttä suoraan Suomen Keskusta rp:n
Perussuomalaisten mallin mukaisesti, jolloin osastoilla ja jäsenyydellä kikkailu vähenisi. Sääntöjä
muutettaessa on hyvä miettiä myös rinnakkaisjäsenyyden rooli uudelleen, sillä se on jäsenmaksun
näkökulmasta etenkin sisarjärjestöille kohtuuton. Puoluevaltuuston vuosittain hyväksymä
nk.suositusjäsenmaksu on muutettava kaikkia Keskustan yhdistyksiä sitovaksi, jotta Keskustan
jäsenet ovat aidosti samalla viivalla.

Keskustan Keuruun kunnallisjärjestö: Keskustan jäsen ei voi olla toisen puolueen jäsen
Keskustan jäsen ei voi olla samanaikaisesti sekä Keskustan että jonkun toisen puolueen jäsen.
Sääntöjä on muutettava siten, että puoluevaltuustolle, puoluehallitukselle ja/tai puoluejohdolle tulee
oikeus ja velvollisuus erottaa sellainen Keskustan jäsen joka on liittynyt toiseen puolueeseen eikä
ole itse eronnut taikka jota hänen paikallisyhdistys taikka pitäjänosasto ei ole erottanut. Tällä tavoin
erotettu henkilö ei voi liittyä takasin Keskustaan kuuteen vuoteen vaikka olisi jo eronnut puolueesta
johon välillä liittyi.

Keskustan Konneveden kunnallisjärjestö, Keskustan Sirkkamäen paikallisyhdistys,
Keskustan Istunmäen paikallisyhdistys, Keskustan Konneveden kirkonkylän
paikallisyhdistys ja Keskustan Hytölän paikallisyhdistys:
Keskustan jäsen ei voi olla toisen puolueen jäsen
Keskustan jäsen ei voi olla samanaikaisesti sekä Keskustan, että jonkun toisen puolueen jäsen.
Sääntöjä on muutettava siten, että puoluevaltuustolle, puoluehallitukselle ja/tai puoluejohdolle tulee
oikeus ja velvollisuus erottaa sellainen Keskustan jäsen, joka on liittynyt toiseen puolueeseen tai
muutoin aiheuttanut merkittävää haittaa puolueelle.

Keskustan Kymönkosken paikallisyhdistys: Keskustan jäsen ei voi olla toisen puolueen
jäsen
Keskustan jäsen ei voi olla samanaikaisesti sekä Keskustan että jonkun toisen puolueen jäsen.
Sääntöjä on muutettava siten, että puoluevaltuustolle, puoluehallitukselle ja/tai puoluejohdolle tulee
oikeus ja velvollisuus erottaa sellainen Keskustan jäsen joka on liittynyt toiseen puolueeseen eikä
ole itse eronnut taikka jota hänen paikallisyhdistys tai pitäjänosasto ei ole erottanut.

Keskustan Keski-Suomen piiri: Keskustan kunniapuheenjohtajana ei voi olla toisen
puolueen jäsen
Keskustan kunniapuheenjohtajana ei voi olla muun puolueen kuin Keskustan jäsen.
Mikäli Keskustan kunniapuheenjohtajaksi nimetty henkilö liittyy myöhemmin nimityksen jälkeen
jonkin toisen puolueen jäseneksi tai eroaa puolueesta niin hän menettää samalla
kunniapuheenjohtajan tittelin.
Keskustan nykyinen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen on perustanut oman puolueen. Tämän
takia hänen kunniapuheenjohtajuutensa on peruttava.
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Keskustan Keuruun kunnallisjärjestö: Keskustan kunniapuheenjohtajana ei voi olla toisen
puolueen jäsen
Keskustan kunniapuheenjohtajana ei voi olla muun puolueen kuin Keskustan jäsen. Mikäli
kunniapuheenjohtajaksi nimetty henkilö liittyy myöhemmin nimityksen jälkeen jonkin toisen
puolueen jäseneksi niin hän menettää samalla kunniapuheenjohtajan tittelin.
Keskustan nykyinen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen on perustanut oman puolueen. Tämän
takia hänen kunniapuheenjohtajuutensa on peruttava.

Keskustan Kymönkosken paikallisyhdistys: Keskustan kunniapuheenjohtajan asema
puolueessa
Keskustan kunniapuheenjohtajana ei voi olla muun puolueen kuin Keskustan jäsen. Mikäli
kunniapuheenjohtajaksi nimetty henkilö liittyy myöhemmin nimityksen jälkeen jonkin toisen
puolueen jäseneksi tai perustaa oman puolueen, niin hän menettää samalla kunniapuheenjohtajan
tittelin.
Keskustan nykyinen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen on perustanut oman puolueen. Tämän
takia hänen kunniapuheenjohtajuutensa on peruttava.

Keskustan Huttulan paikallisyhdistys: Kunniapuheenjohtajan edellytyksistä
Puolueen kunniapuheenjohtajaksi valitun henkilön tulee nauttia siitä tulevaa arvostusta, eikä pyrkiä
muihin tehtäviin kaivamalla maata toimivan johdon alta.

Keskustan Lopen Kirkonkylän paikallisyhdistys: Puolueen kunniapuheenjohtajan
nimeämiskäytännön tarkistaminen
Ehdotamme, että puolueen kunniapuheenjohtajan nimeämiskäytäntöä tarkistetaan nykyaikaan
paremmin soveltuvaksi. Mikäli kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen näyttää riittävän perustellulta,
nimeämisestä voisi päättää puoluekokous puoluehallituksen esityksestä, kun vähintään 10 vuotta
on kulunut puheenjohtajan toimikauden päättymisestä.
Edellä olevasta poiketen puoluekokous voisi kuitenkin kuolemantapauksen sattuessa suorittaa
kunniapuheenjohtajaksi kutsumisen jo seuraavassa sääntömääräisessä puoluekokouksessa.
Kunniapuheenjohtajan arvonimen tulee pysyä arvokkaana ja syvästi kunnioittavana tunnustuksena
tehdystä pitkäaikaisesta ja pyyteettömästä työstä puolueen ja koko suomalaisen yhteiskunnan
hyväksi.

Edistykselliset Keskustanaiset: Keskustan kunniapuheenjohtajanimityksistä luovuttava
Edistykselliset Keskustanaiset ry esittää kunniapuheenjohtajanimityksistä luopumista. Keskustan
kunniapuheenjohtaja- ja kunniajäsensääntöjen mukaan puoluekokous voi kutsua puolueen
toiminnassa erityisesti ansioituneen perusjärjestön jäsenen kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi. (Puolueen säännöt 4§). Erityisen ansioituneeksi jäseneksi voidaan katsoa
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vähintään 40 vuotta puolueessa aktiivisesti toiminut henkilö, joka on merkittävästi edistänyt
puolueen tavoitteiden toteutumista.
Edistykselliset Keskustanaiset ry katsoo, että kunniapuheenjohtajan titteli on vanhentunut ja
osittain harhaanjohtava. Jokaisen kunniapuheenjohtajan menestyksen takana on kuitenkin
merkittävissä määrin puolueen eteen pyyteetöntä kenttätyötä vuodesta toiseen tekevät aktiivit.
Kunniapuheenjohtajanimitysten sijaan tulisi keskittyä enenevissä määrin kunniajäseniin. Nämä
puolueen työmyyrät pitävät pyörät pyörimässä turuilla ja toreilla, kantavat kortensa kekoon
ideologisessa työssä ja pistävät itsensä likoon.
Kunniapuheenjohtajuuden ei pidä olla pysyvä kunnia-asema, mikäli kunniapuheenjohtaja sittemmin
omalla toiminnallaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa puolueelle. Paras ratkaisu on luopua
kunniapuheenjohtajanimityksistä kokonaan.
Edistykselliset Keskustanaiset ry esittää puoluekokousaloitteenaan
kunniapuheenjohtajanimityksistä luopumista.

Keskustan Opiskelijaliitto: Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen
kunniapuheenjohtajan arvo mitätöitävä
Keskustan Opiskelijaliitto ehdottaa, että Paavo Väyrysen kunniapuheenjohtajuus mitätöidään.
Keskustan kunniapuheenjohtajaksi voidaan puolueen sääntöjen mukaan kutsua puolueen
toiminnassa erityisen ansioitunut perusjärjestön jäsen. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen on
merkittävä arvostuksen osoitus, ja yleensä arvo myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi
edistänyt yhteiskunnallisessa tai järjestöllisessä toiminnassa puolueen tavoitteiden toteutumista tai
kannatusta.
Paavo Väyrynen on aikoinaan kunniapuheenjohtajan arvonsa ansainnut, mutta hän on jo pitkään
osoittanut valinnoillaan, teoillaan ja lausunnoillaan piittaamattomuutta ja kunnioituksen puutetta
sekä Keskustaa että omaa arvovaltaista paikkaansa puolueessa kohtaan. Perustamalla
kunniapuheenjohtajuutensa aikana uuden, Keskustasta erillisen ja sen kanssa samoissa vaaleissa
kilpailevan puolueen ja ryhtymällä kyseisen puolueen presidenttiehdokkaaksi Väyrynen ei ole
toiminut Keskustan puolesta, vaan sitä vastaan.
Keskustan Opiskelijaliitto ei pidä sopivana Väyrysen edellisessä kappaleessa kuvattua toimintaa.
Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa vaadimme, että puoluekokous toteaa Väyrysen
kunniapuheenjohtajuuden päättyneeksi välittömästi.
Kokkolan Keskustanaiset: Paavo Väyrysen kunniapuheenjohtajuuden pois ottaminen
Suomen Keskusta r.p.:n kunniapuheenjohtajasäännön mukaan kunniapuheenjohtajaksi voidaan
kutsua puolueen toiminnassa erityisesti ansioitunut jäsen. Puolueessa pitkään ja aktiivisesti
toimineen ja ansioituneen henkilön edellytetään lisäksi merkittävästi edistäneen puolueen
tavoitteiden toteutumista ja kannatusta.
Paavo Väyrysen toiminta ei ole viime aikoina edistänyt puolueemme kannatusta. Hänen
toimintansa repii puoluetta ja on vahingoittanut puolueen julkisuuskuvaa.
Kokkolan Keskustanaiset vaativat, että ryhdytään toimiin kunniapuheenjohtajuuden pois
ottamiseksi.
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Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys: Vähintään yksi Keskustapiiri
maakuntaan/itsehallintoalueelle
Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys ehdottaa, että puolueen piiriorganisaatioita muutetaan
välittömästi, tai viimeistään ennen tulevia maakuntavaaleja siten, että kussakin maakunnassa tulee
olemaan vähintään yksi Keskustan piiri. Piiri voi olla yksi- tai kaksikielinen.
Perustelut:
 Kussakin maakunnassa tullaan päättämään asioista maakuntakohtaisesti, jolloin on
luonnollista, että kussakin maakunnassa on vähintään yksi Keskustan piiri.
 Maakuntavaaleja, ja maakunnissa käsiteltäviä kysymyksiä, ei voida organisoida,
kampanjoida tai ratkaista naapuripiirien tuella.
 Maakuntakysymyksissä Keskustan edustajien pitää sitoutua oman maakuntansa
lähtökohdista ja omassa maakunnassa tunnettujen edustajien voimin.
 Maakunnat kilpailevat, ja tulevat kilpailemaan, toimintaedellytyksistä omista
lähtökohdistaan, kuten historia on osoittanut tähänkin saakka. Tämän lisäksi toki tarvitaan
yhteistyökykyisiä henkilöitä ajamaan päämääriä, jotka ovat yhteisiä naapureillekin,
esimerkiksi tie- ja väylähankkeet, ylimaakunnalliset terveyskysymykset jne.
Keskustan Raanujärven paikallisyhdistys: Puretaan byrokratiaa
Raanujärven paikallisyhdistys esittää Keskustan puoluekokoukselle sääntömuutosta
kokouskäytäntöön.
Nykyisten sääntöjen mukaan paikallisyhdistyksen tulee pitää vuosikokous keväällä ja syyskokous
syksyllä.
Koska vuosikokouksessa käsitellään pääasiassa edellisen vuoden tapahtumia, voisi sen pitämisen
yhdistää syyskokoukseen. Tällä tavoin purettaisiin byrokratiaa ja säästettäisiin yhdistyksen varoja
mm. tilavuokra, ilmoitus- ja tarjoilukuluissa.
Piirit haukkaavat suurimman osan yhdistysten jäsenmaksuista, joten käytössä on vähemmän
rahaa paikallistasolla. Sitä pitäisi pystyä käyttämään paremmin muuhun toimintaan, kuin
kaavamaisten kokousten pitämiseen. Yhdistys voi tietenkin pitää yleisiä kokouksia aina
tarvittaessa, mutta sääntöjen määräämiä kokouksia olisi vain yksi vuodessa.
Asia vaatii yhdistysten sääntöjen muuttamisen. Toivomme puoluekokouksen ottavan asiaan
myönteisen kannan ja ohjeistavan paikallisyhdistysten mallisäännöiksi kokouskäytännön
muuttamisen.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Asiantuntijaseurojen roolia
selkeytettävä osana puolueen järjestörakennetta
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että keskustan järjestöuudistuksessa
tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin luonteeltaan valtakunnalliset, tiettyihin politiikan
asiakysymysten ympärillä toimivat yhdistykset.
Nykyisen järjestörakenteen mukaan jokaisen asiantuntijayhdistyksen tulee toimia jonkun
piirin alaisuudessa. Tämä ei edistä viestinnällisesti tai henkisesti asiantuntijaseurojen
tavoitetta olla kaikille tietyyn aihepiiriin perehtynyt, valtakunnallinen keskustalainen yhdistys.
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Keskustan tulee puolueena vastata paremmin nykyaikaisiin vaikuttamisen ja osallistumisen
tapoihin. Puolueessa tulee voida toimia joustavasti osastojen ja piirien rajat ylittävästi, ihmisiä
tulee kannustaa kokoontumaan yhteen yksittäisten asiakysymysten äärellle. Puolueen
rakenteiden tulee vastata paremmin nykyaikaiseen, verkostomaiseen osallistumiseen ja
kehittää erilaisia, myös digitaalisia osallistumisen tapoja.

Keskustan Kitisen paikallisyhdistys: Jäsenmaksua selkiinnytettävä ja kohtuullistettava
Puolueen jäsenmaksupolitiikkaa tulisi järkeistää. Keskimäärin jäsenmaksu on 30 euroa ja tämä
velvoitetaan paikakallisyhdistysten perimään myös omilta jäseniltään. Osa jäsenistä ei halua
maksaa suoraan emopuolueelle jäsenmaksua, vaan haluavat suoraan tilittää maksunsa
paikallisyhdistykselle. Kuitenkin tällaista jäsenmaksun maksanutta jäsentä ei pidetä virallisissa
jäsenrekisterissä jäsenenä, koska ei ole maksanut suoraan puolueelle.
Jäsenmaksu 30 euroa koetaan liian suureksi ja pienten paikallisyhdistysten on vaikea tuolla
summalla saada uusia jäseniä. Kitisen paikallisyhdistys esittääkin, että jäsenmaksuasia tulisi
selkeyttää ja jos jäsen haluaa maksaa suoraan paikallisyhdistykselle jäsenmaksun (ei tilityksiä
puolueelle), tulisi häntä pitää myös virallisena jäsenenä. Myös jäsenmaksun suuruutta tulisi
kohtuullistaa.
Keskustan Kuusamon kunnallisjärjestö: Keskustan jäsenmaksu
Kolmenkymmenen euron jäsenmaksu on aiheuttanut suurta hämmennystä Keskustan
jäsenistössä. Maksu on pienituloisille, eläkeläisille ja suurperheille kohtuuton. Etenkin maaseudun
osastojen kohtalona on jäsenkato ja sen kautta toiminnan hiipuminen liian korkean jäsenmaksun
myötä.
Keskustan vahvuus on aina ollut suuri, vankka ja vahva jäsenistö. Tällä ratkaisulla on huomattavat
vahingolliset vaikutukset paikallisyhdistysten ja samalla koko Keskustan toimintaan. Puolueesta on
erottu liian suuren jäsenmaksun vuoksi ja samalla on alentunut kynnys äänestää vaaleissa jotakin
muuta puoluetta. Pienissä paikallisyhdistyksissä on myös lukuisia ns. hiljaisia kannattajajäseniä.
Nämä jäsenet ovat erityisasemassa tulevaisuuden Keskustalaisuudessa. He eivät ole aktiivisia
järjestötoimijoita, mutta ajattelevat Keskustalaisesti ja ennen kaikkea ovat uskollisia äänestäjiä
jokaisessa vaalissa. Jokaisen jäsenen täytyy olla yhtä arvokas. Mielestämme jäsenyyttä ei voi
mitata rahassa, vaan Keskustan vahvuutena täytyy olla suuri ja vahva jäsenistö läpi Suomen.
Tämän vuoksi esitämme puoluekokoukselle, että jäsenmaksujen perinnässä palataan entiseen
käytäntöön ja osastot itse määrittävät osastojen jäsenmaksun suuruuden.

Keskustan Oulujoen paikallisyhdistys: Jäsenmaksun kohtuullistaminen
Keskustan Oulujoen paikallisyhdistys ry paljoksuu 30 euron jäsenmaksua/jäsen/vuosi.
Pienituloisia, työttömiä, sairaseläkeläisiä yms. maksu rasittaa kohtuuttomasti. On paljon
pienituloisia reilusti alle 1000 euron kuukausituloisia työkyvyttömyyseläkeläisiä, joiden
työhistoria on jäänyt lyhyeksi. Kaikille isänmaamme ei ole edes pystynyt osoittamaan työ-
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paikkaa. (Heillä sairauskulut voivat viedä suuren osan kuukausitulosta; lääkkeet, sairaalamaksut,
pkl-maksut, hammashoidot, fysikaaliset hoidot, silmälasit… sekä kulkeminen edellä oleviin
yksiköihin).
Onko Keskusta kadottanut Alkiolaisen ajatuksen köyhistä huolehtimisen?
Jäsenmaksun maksava jäsen saa Suomenmaan jäsenlehden 6 kertaa/vuosi. Onko tarpeellista
jokaiselle perheen keskustalaiselle jäsenelle oma lehti?
Puoluekokousaloitteena esitämme, että jäsenmaksu kohtuullistetaan 20 euroa/jäsen/vuosi.
Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestö: Jäsenrekisteri kuntoon ajanmukaisella rekisterillä
Nyt on vihdoin aika pistää jäsenrekisteri tämän päivän vaatimusten mukaiseksi ja
helppokäyttöiseksi. Tällä hetkellä jäsenrekisterinä käytetään erilaisia excelillä tai muussa
muodossa olevia listoja. Niiden päivittäminen on työlästä ja esimerkiksi erilaisten postituslistojen
tekeminen on käytännössä mahdotonta.
Tarvitaan kaikille yhteinen nettipohjainen jäsenrekisteri, jolloin puolueen eri tasoilla olisi
käytettävissään tarvittavat tiedot ja niiden päivittäminen on helppoa. Joissain järjestelmissä jopa
jäsen itse voi päivittää omia tietojaan. Ajanmukaiseen rekisteriin voisi tallettaa jäsentietojen lisäksi
mahdolliset luottamustoimet ja muita haluttavia tietoja. Tällöin tiedotusta tai kyselyä voisi helposti
kohdentaa halutulle kohderyhmälle.
Uuden jäsenrekisterin myötä saisimme myös ajantasaisen henkilötietolain mukaisen
rekisteriselosteen, joka todennäköisesti puuttuu monesta rekisteristä. Sehän pitää olla
luovutettavissa aina kysyttäessä. Lisäksi uusi tietosuoja-asetus tuo lisävaatimuksia eri rekistereille,
joita vanhat rekisterit eivät välttämättä täytä.
Vanhojen tietojen vienti uuteen jäsenrekisteriin onnistuu todennäköisesti helposti tiedostovientinä
ainakin excell-muodossa olevilta listoilta, joten siltä osin se ei vaatisi paljon yksittäisiä vientejä ja
olisi näin ottaa käyttöön monessa paikallisyhdistyksessäkin.
Tämä investointi aiheuttaa tietysti kustannuksia ja rahoitus tulisi löytyä puolueelta. Toisaalta
pitkällä tähtäimellä tämä tuo jäsenet lähemmäksi puoluetta ja voi parantaa jäsenkokemusta
riippuen siitä, miten hyvin puolue osaa käyttää rekisterin tuomia mahdollisuuksia hyväksi. Lisäksi
kun yksi nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeistahan on digitalisaation lisääminen, niin eikö
pääministeripuolueen pidä samaan omassa toiminnassa.
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Sähköinen laskutus puolueen jäsenmaksua varten
Joka vuosi Keskustassa taitellaan tuhansia laskuja ja postitetaan jäsenlaskut. Näin ei voi jatkua!
Paperinen laskutus on paitsi epäekologista, myös valtavan työllistävää. On päivänselvää, että
edelleenkin myös paperista laskutusta tarvitaan, mutta sen rinnalle on syytä saada sähköinen
laskutus.
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret esittävät, että puolue ottaa jäsenmaksua varten käyttöön
sähköisen laskutuksen mahdollisimman pian.
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Etelä-Savon Keskustanuoret: Puolueen jäsenille mahdollisuus kirjautua tarkastelemaan
jäsenrekisteritietojaan
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että Keskustan jäsenrekisteri on uudistettava. Keskustan
jäsenillä tulisi olla mahdollisuus kirjautua omiin tietoihin ja muokata niitä esimerkiksi vaihtuneen
sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron osalta. Tunnistautuminen voitaisi järjestää turvallisesti
verkkopankkitunnuksilla kirjautumalla, kuten lukuisiin muihinkin järjestelmiin kirjautuminen.
Etelä-Savon Keskustanuoret: Enemmän matalan kynnyksen toimintaa puolueelle
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että puolueen ja sen piirien tulee järjestää pönötyksen ohella
myös matalan kynnyksen tapahtumia. Tällä hetkellä kaikki toiminta keskittyy liikaa erilaisiin
kokouksiin. Jäsenistön olisi hyvä päästä tutustumaan toisiinsa ja viettämään aikaa yhdessä. Tämä
on myös yksi hyvä jäsenhankinnan keino.
Etelä-Savon Keskustanuoret kannustaa puoluetta tekemään yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa.
Puolueen tulisi luoda erilaisia jäsenpolkuja ja pohtia miten esimerkiksi Keskustaopiskelijoissa ja
Keskustanuorissa mukana olleet ihmiset siirtyisivät vaikuttamaan myös puolueessa. Puolueella
tulee olla jäsenpoluista ja yhteistyöstä selkeä suunnitelma ja visio, jota piirit voivat hyödyntää.

Muuramen keskustanaiset: Jäseniä kunnioittava ja avoin toiminta
Keskustan kannatus tuntuu alenevan huolestuttavasti. Esimerkiksi Keski-Suomessa vuonna 2016
keskustan jäsenmäärä väheni yli 1800 henkeä ja suurimmaksi osaksi jäsenmaksu uudistuksen
vuoksi. Keskustan kannattajissa on paljon pienituloisia, joille 30 euron jäsenmaksu on liian suuri.
Toisaalta keskustan kannatusta heikentää myös keskustan hallituksessa harrastama politiikka,
mikä monien mielestä on liian kokoomuslaista politiikkaa.
Keskustan toiminnassa on myös vähentynyt suora yhteydenpito jäsenistöön. Yhteydenpito
sähköpostitse ei tavoita koko kannattaja kuntaa, sillä eihän kaikilla ole vielä edes kännykkää,
nettiyhteyksistä puhumattakaan.
Nykyään ihmiset reagoivat hyvin herkästi, jos kokevat puolueen tai puolueen edustajien
menettelevän epäasiallisesti tai epäoikeudenmukaisesti. Yksi ärsytystä aiheuttava tapa on
joissakin pienissä kunnissa käyttöön otettu salailu eli keskustan valtuustoryhmä ja
kunnallisjärjestön johtokunta ovat salaisesti päättäneet, että heidän kokouksensa ovat salaisia eli
muilla puolueen jäsenillä ei ole oikeutta osallistua, eikä tuoda siten esille näkemyksiään.
Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa kolme keskustapuolueen johtohenkilöä antoi tukensa pienen
kunnan yhdelle ehdokkaalle vaalivideoiden avulla. Tämä on mielestämme eriarvoista ja väärin
muita ehdokkaina olleita kohtaan. Toivomme että jatkossa puolueen johto ei missään vaaleissa,
eikä millään paikkakunnalla erehtyisi käyttäytymään näin epäoikeudenmukaisesti.
Toivomme kaiken kaikkiaan, että puolueen johto paneutuisi miettimään, miten entiset kannattajat
saataisiin takaisin, miten edes nykyiset pysyisivät jäseninä ja miten saataisiin myös uusia mukaan.
Keskustan toiminnan pitäisi olla avointa ja jäsenkuntaa kunnioittavaa. Jäsenten yhteydenottoihin
on vastattava. Keskustan todellisista aikaan saannoksista on kerrottava niin selkokielellä, että se
tavoittaa jokaisen tajunnan. Mielestämme keskustan kannattaisi myös käyttää tasokasta
mainostoimistoa, mikä pystyisi luomaan ja kohottamaan keskustan imagoa. Tässä ainoassa
asiassa suosittelemme mallin ottamista kokoomuksesta.
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Edistykselliset Keskustanaiset: Keskustan tapahtumista kaikille turvallisia
Keskustan arvoihin kuuluu yhteisöllisyys ja välittäminen ja puolueen toiminnassa on aina ollut
ominaista että erilaiset ihmiset ovat tervetulleita toimintaan. Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus
ovat tärkeitä näkökulmia toiminnassa ja siksi puolueen tuleekin ottaa käyttöön toimintatapoja joilla
varmistetaan että kaikilla on turvallinen ja tervetullut olo toiminnassa.
Puolueen tapahtumiin luodaan hyvän käytöksen säännöt, joita osallistujat sitoutuvat
noudattamaan. Säännöissä määritellään, millainen käytös on sallittua keskustan tapahtumissa.
Tavoitteena on että kaikki ymmärtävät yhteiset pelisäännöt jolloin huono käytös on helpompi
tunnistaa ja siihen on helpompi puuttua. Pelisäännöt esitellään ohjelmalehtisessä tai vastaavassa
sekä tapahtuman alussa osallistujille.
Lisäksi puolueen tapahtumiin nimetään jatkossa häirintäyhdyshenkilöt, jotka tukevat ja neuvovat
häirintää kohdanneita osallistujia. Myös häirintää nähneet voivat ottaa yhteyttä
häirintäyhdyshenkilöihin askarruttavissa kysymyksissä, kuten toimintatavoista keskustellakseen.
Häirintäyhdyshenkilö ei lähde toteuttamaan jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta. He eivät
myöskään pidä kirjaa yhteyttä ottaneista ja heillä on täysi vaitiolovelvollisuus.
Häirintäyhdyshenkilöitä nimetään vähintään kaksi eri sukupuolen edustajaa kuhunkin
tapahtumaan. Häirintäyhdyshenkilötoiminta, nimetyt henkilöt sekä heidän yhteystiedot esitellään
osallistujille ohjelmalehtisessä tai muussa vastaavassa.

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset: Keskustan laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma
Kaikkien keskustalaisesti ajattelevien on voitava tuntea olonsa puolueessa tervetulleeksi. Jokainen
ääni on tasavertainen ja ansaitsee tulla kuulluksi. Keskustalaiset ovat hyvätapaista porukkaa,
mutta se ei tarkoita sitä ettei hyviä tapoja tarvitsisi kirjata ylös.
Yhdenvertaisuussuunnitelman tehtävä on ohjeistaa toimijoita jokaisella tasolla ottamaan toiset
huomioon. Koska kyseessä on suunnitelma, se on myös suuntakartta tulevaisuuteen.
Yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa toimet, jotka keskusta toteuttaa tietyillä aikaväleillä sen
varmistamiseksi, että kansanliikkeessä jokaisen on mahdollisuus tuntea yhteenkuuluvuutta
keskustaperheeseen ja saada tavoitteitaan eteenpäin.
Keskustan tuleekin sitoutua varmistamaan että yhdenvertaisuus puolueessa toteutuu
jokapäiväisessä toiminnassa. Selkeä linjapaperi on vähintään muistutus jokaiselle siitä miten
tärkeää toisten kunnioittaminen on.

Keskustan Opiskelijaliitto: Keskustan toimintaan yhdenvertaisuusyhteyshenkilöt
Keskusta uudistaa periaateohjelmansa Sotkamon puoluekokouksessa. Puoluehallituksen
Tasapainossa eteenpäin - Keskustan 101 periaatetta -esityksessä todetaan seuraavaa: “Kaikki
ihmiset ovat samanarvoisia. Syrjinnälle, rasismille, vihapuheelle ja kiusaamiselle emme anna
mitään sijaa.” Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Keskustan toiminnassa tämän
yhdenvertaisuuteen pyrkimisen tulisi näkyä konkreettisesti puolueen toiminnassa. Syrjintä tai
ahdistelu ei ole niin harvinaista kuin väitetään - siksi Keskusta tarvitsee tapahtumiinsa
häirintäyhdyshenkilöt ja toimintaansa yhdenvertaisuusyhdyshenkilöitä.
Yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt toimivat paitsi häirintäyhdyshenkilöinä tapahtumissa, myös yleisinä
yhdenvertaisuuden toteutumisen myötävaikuttajina. Yhdyshenkilöitä tulisi olla niin puolueen kuin
piirien tasolla ja tehtävään valittaisiin yhdenvertaisuudesta kiinnostuneita ja mahdollisesti siihen
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perehtyneitä puolueaktiiveja. Häirintäyhdyshenkilönä toimimiseen tarvittavaa koulutusta on
kartoitettava myös piiritasolla.
Ihmisyysliikkeen tulee tehdä töitä ihmisyyden puolesta. Siksi yhdenvertaisuusyhdyshenkilöitä
tarvitaan Keskustassa.

Keskustanuorten Helsingin piiri: Muovisista kampanjatuotteista on pyrittävä eroon
Keskusta on kevään 2018 aikana ollut aloitteellinen muovin ympäristöhaittojen vähentämisen
puolesta. Ympäristöministeri Tiilikainen ja Elinkeinoministeri Lintilä käynnistivät alkuvuonna 2018
selvityksen muovin käytön kestävyyden parantamiseksi. Kantaa muovinkäytön hillitsemisen
puolesta ovat ottaneet jotkut keskustan kansanedustajat sekä muun muassa Helsingin
Keskustanuoret.
Vuoden alussa julkaistiin myös Euroopan komission muoviohjelma, joka pyrkii lisäämään muovin
kierrätettävyyttä ja vähentämään sen ympäristöhaittoja. Muovipolitiikka on nouseva kiinnostuksen
aihe.
Suomelle muovitalouden muuttaminen kestävämpään asentoon olisi mahdollisuus.
Esimerkiksi korvaamalla fossiilisesta öljystä tuotettua muovia kierrätys- ja biopohjaisella muovilla
voisimme olla mukana ratkaisemassa maailman muoviongelmaa. Myös muovipussien ja
mikromuovien käytön rajoittamista tai kieltämistä kokonaan on tarpeen harkita mahdollisuuksien
mukaan nopeallakin aikataululla. Tämä olisi teko myös Itämeren puolesta.
Keskustan on elettävä omien poliittisten tavoitteidensa mukaan. Siksi puolueen tulee välttää omien
kampanjamateriaaliensa hankinnassa kestämätöntä kertakäyttömuovia. Tavoitteeksi tulee asettaa
mahdollisimman vähän muovia sisältävät kampanjatuotteet.

Keskustan Espoon kunnallisjärjestö: Tukea vaalityölle Espoossa ja Vantaalla
Yli miljoonalla asukkaallaan Uudenmaan vaalipiiri on ylivoimaisesti suurin vaalipiiri. Sieltä valitaan
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa yhteensä 36 kansanedustajaa, jälleen yksi enemmän kuin
edellisissä vaaleissa. Uudenmaan kansanedustajien poliittinen jakauma vaikuttaa yhä enemmän
koko eduskunnan poliittiseen kokoonpanoon. Lähes joka viides kansanedustaja on uusmaalainen.
– Helsinki on vaalipiireistä toiseksi suurin 22 kansanedustajalla ja Pirkanmaa kolmas 19 paikalla.
Menestyminen Uudenmaan vaalipiirissä on myös Keskustan tulevan aseman kannalta
avainkysymyksiä. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Keskusta sai Uudeltamaalta neljä
kansanedustajaa. Jo tämän tuloksen puolustaminen puhumattakaan sen parantamisesta tulee
olemaan vaikeaa ottaen huomioon kevään 2017 kuntavaalien keskinkertaisen tuloksen
Pääkaupunkiseudulla.
Puolet Uudenmaan vaalipiirin asukkaista on espoolaisia ja vantaalaisia. Näissä kaupungeissa
asukkaita on yhteensä 500 000. Keskustan kannatus kuntavaaleissa jäi noin 4 prosenttiin, kun se
muualla Uudellamaalla oli 11 %. Sen sijaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Keskusta sai
Espoossa ja Vantaalla noin 8 % äänistä. Nämä erot osoittavat, että Keskustalla on
kannatuspotentiaalia Uudenmaan vaalipiirin kahdessa suuressa kaupungissa. Puolueen
valtakunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi on elintärkeää, että Keskusta on vähintään
keskisuuri poliittinen voima myös Espoossa ja Vantaalla. Potentiaalin muuttaminen ääniksi
edellyttää pitkäjänteistä ja vahvaa vaikuttamisyötä, joka on sovitettu näiden kaupunkien poliittiseen
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ilmapiiriin. Vaalityö Espoon ja Vantaan tapaisissa suurissa kaupungeissa poikkeaa toiminnasta
Uudenmaan maaseutukunnissa ja pienissä kaupungeissa.
Esitys puoluekokoukselle: Puoluetoimisto palkkaa Espoon ja Vantaan poliittista toimintaa
avustavan ja vaalityötä tekevän järjestötyöntekijän.
Puoluetoimistolle valittava järjestötyöntekijä toimisi Espoon ja Vantaan kunnallisjärjestöjen apuna.
Yksi ensimmäisistä tehtävistä on toimia vaalitoiminnan organisoijana, kun Keskusta valmistautuu
maakuntavaaliin lokakuussa 2018 ja eduskuntavaaliin keväällä 2019.
Keskustan Kemien paikallisyhdistys: Paras yhdistys palkinto
Keskustan tulee kannustaa ja innostaa ihmisiä toimintaan. Keskustan Kemien paikallisyhdistys
esittää, että jatkossa Suomen Keskustassa palkitaan yhdistys seuraavassa sarjassa:
Suomen Keskustan paras yhdistys -kiertopalkinto
(Myönnetään sille Keskustan yhdistykselle, jossa toiminta on vireää, vaikuttavaa ja tuloksellista,
vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on vahvaa ja jäsenillä on hyvä olla.)
Kilpailuaika on puoluekokouksesta puoluekokoukseen. Päätöksen palkinnon saajasta tekee
puoluehallitus ja palkinto luovutetaan puheenjohtajan toimesta puoluekokouksessa.
Uusiin asioihin liittyy pelkoja ja muutosprosessit voivat viedä aikaa. Samansuuntainen
puoluekokousaloite jätettiin jo aiemmin puoluekokoukselle vuonna 2014 ja se sai tuolloin
myönteisen vastakaiun. Edelleen samansuuntainen puoluekokousaloite jätettiin myös vuonna 2016
puoluekokoukselle. Tällä aloitteella varmistetaan, että palkinto tulee jakoon.

Keskustan Kemien paikallisyhdistys: Jäsenhankinta pitää aatteen verevänä
Suomen Keskusta on ainut todellinen poliittinen kansanliike Suomessa. Jotta Keskustan asema
säilyy tulevaisuudessa, tulee huomiota kiinnittää aiempaa enemmän jäsenhankintaan. Aktiivisen
jäsenhankinnan panos aatteemme eteen on hyvä muistaa ja heitä on hyvä myös kiittää työstä.
Keskustan Kemien paikallisyhdistys esittää, että jatkossa Suomen Keskustassa palkitaan
yksittäinen toimija seuraavassa sarjassa:
Suomen Keskustan paras jäsenhankkija –kiertopalkinto
Palkittu on puoluekokouskauden aikana eniten uusia jäseniä Suomen Keskustaan hankkinut
henkilö.
Kilpailuaika on puoluekokouksesta puoluekokoukseen. Päätöksen palkinnon saajasta tekee
puoluehallitus ja palkinto luovutetaan puheenjohtajan toimesta puoluekokouksessa.
Uusiin asioihin liittyy pelkoja ja muutosprosessit voivat viedä aikaa. Samansuuntainen
puoluekokousaloite jätettiin jo aiemmin puoluekokoukselle vuonna 2014 ja se sai tuolloin
myönteisen vastakaiun. Edelleen samansuuntainen puoluekokousaloite jätettiin myös vuonna 2016
puoluekokoukselle. Tällä aloitteella varmistetaan, että palkinto tulee jakoon.
Keskustan Kemien paikallisyhdistys: Hyvä kello kauas kuuluu!
Keskustan tulee kannustaa ja innostaa ihmisiä toimintaan. ”Hyvä kello kauas kuuluu” on sanonta.
Jotta nuo hyvät kellot kilkattaisivat Keskustassa, tarvitaan positiivista palautetta ja kannustusta
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järjestölliseen ja poliittiseen vaikuttamistyöhön. Keskustan Kemien paikallisyhdistys esittää, että
jatkossa Suomen Keskustassa palkitaan yksittäinen toimija seuraavassa sarjassa:
Suomen Keskustan Hyvä kello -kiertopalkinto
Palkittu on ollut aikaansaapa, vaikuttava, aktiivinen ja luonut hyvää henkeä tai palkinto voidaan
myöntää myös loistavasta ideasta, teosta tai päätöksestä.
Kilpailuaika on puoluekokouksesta puoluekokoukseen. Päätöksen palkinnon saajasta tekee
puoluehallitus ja palkinto luovutetaan puheenjohtajan toimesta puoluekokouksessa.
Uusiin asioihin liittyy pelkoja ja muutosprosessit voivat viedä aikaa. Samansuuntainen
puoluekokousaloite jätettiin jo aiemmin puoluekokoukselle vuonna 2014 ja se sai tuolloin
myönteisen vastakaiun. Edelleen samansuuntainen puoluekokousaloite jätettiin myös vuonna 2016
puoluekokoukselle. Tällä aloitteella varmistetaan, että palkinto tulee jakoon.

Puolueen viestintää koskevat aloitteet
Keskustan Saarenkylän paikallisyhdistys: Puolueen viestintää entisestään vahvistettava
Mediakenttä on sirpaloitunut ja puolueiden on vaikea saada omaa viestiään läpi. Olemme ilolla
huomioineet, että Keskustassa on panostettu sosiaaliseen mediaan viime aikoina. Ajanhermolla on
syytä olla ja tällä tiellä kannattaa ilman muuta jatkaa.
Median murroksessa on syytä arvioida resurssien kohdentamisesta mahdollisimman vaikuttavalla
tavalla. Puolueiden pää-äänenkannattajien rooli on vähentynyt samalla kun printtimedia rooli on
rapistunut mediakentässä. Kun puolueen pää-äänenkannattajan Suomenmaan levikkiä ei ole saatu
kaikesta huolimatta nousuun, niin on aika vetää johtopäätökset. Voitaneen todeta, ettei politiikan
taustoittavalle viikkolehdelle ole kysyntää edes omien eli keskustalaisten joukossa. Vuodesta 2019
lähtien tulee puoluetuen viestinnällinen osuus kohdentaa puolueen omaan viestintään ja sen
kehittämiseen sekä resurssien vahvistamiseen.
Keskustan Heinälahden paikallisyhdistys ja Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö:
Keskustan viestinnän terävöittäminen
Keskustan viestiä ei saada läpi valtamediassa. Monesta hyvästä asiasta ansion nappaavat
kokoomus tai sosiaalidemokraatit, vaikka asia kuului Keskustan edistämien asioiden listalle.
Hallituskauden hyvät teot hukkuvat soteuudistuksen viestinnän taakse, eivätkä Keskustan
aikaansaannokset saa ansaitsemaansa huomiota. Lisäksi Keskustasta muodostuu kuva
pikemminkin valtionhoitajapuolueena kuin kannattajiensa ja Keskustan arvoja ja etuja
ajavana kansanliikkeenä.
Keskustan viestiä olisi terävöitettävä erityisesti maakuntavaalien alla. Viestintä Keskustassa on
perinteisesti toiminut molempiin suuntiin: kentältä puolueen johtoon ja johdolta kentälle.
Hallitusvastuu on lisännyt ylhäältä alas viestintää ja monesti Keskustan väki saa tietää keskustan
kannan valtakunnan mediasta ilman alueellista keskustelua.
Keskustan Heinälahden paikallisyhdistys ja Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö vaativat toimia
puolueen viestintään. Kannatuksen nostaminen vaatii Keskustan tavoitteiden ja päämäärien
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yhteistä kirkastamista ja näiden välittämistä valtamediassa kaikelle kansalle. Lisäksi Keskustan
aikaansaannokset kuluneella vaalikaudella tulee nostaa ylpeästi esille mediassa.

Etelä-Savon Keskustanuoret: Puolueelle tehokkaampaa ja reaktiokykyisempää viestintää
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii että puolue tekee tehokkaampaa ja reaktiokykyisempää
viestintää. Viestinnän tulee olla suunnitelmallista ja sitä varten on laadittava viestintästrategia.
Tällä hetkellä jäämme Kokoomuksen jalkoihin valtamediassa ja Vihreiden jalkoihin sosiaalisessa
mediassa. Keskustan äänen on kuuluttava jatkossa muuallakin kuin vain Maaseudun
tulevaisuudessa ja Suomenmaassa. Meillä on ollut hyviäkin esimerkkejä kuten ministeri Jari Lepän
videot sekä Kepukaara ideana. Tarvitsemme jatkossa lisää tällaisia tuoreita ja raikkaita ideoita,
jotta puolueellamme on tulevaisuutta.

Pohjois-Savon Keskustanuoret: Keskustapuolueen otettava käyttöön “Keskusta-lähettiläät”
Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät, että Keskusta vahvistaa viestintäänsä, kohdistaa
katseensa some-kanaviin, osallistaa jäsenistöä ja ottaa puolueena käyttöön “Keskusta-lähettiläät”.
Keskusta-lähettiläät toimisivat puolueen energisinä viestinviejinä vahvistaen puolueen
tavoitettavuutta sekä brändiä sovitun strategian mukaisesti.
Lähettiläs -toiminta on verrattavissa mm. yliopistoissa käytettyihin lähettiläisiin, jotka toteuttavat
yliopiston strategiaa toimimalla yliopiston “kasvoina”. He viestivät aktiivisesti omissa ja yliopiston
sosiaalisen median kanavissa, toteuttavat erilaisia vierailuja ja rakentavat näin yliopiston imagoa
ulospäin tuoden mukaan myös omaa persoonallisuuttaan.
Keskusta-lähettiläiksi tulisi rekrytoida 50-100 keskustalaista kaikkialta Suomesta ja heille tulisi
maksaa pientä korvausta. Toimiminen lähettiläänä edellyttäisi aktiivista viestintää ulospäin jokaisen
lähettilään omissa sosiaalisen median kanavissa. Lähettiläät toteuttaisivat puolueen viestintätiimin
ohjauksessa yhdessä luotua viestinnän strategiaa mahdollisimman monipuolisissa
viestintäkanavissa.
“Keskusta-lähettiläät” -mallilla elävöitetään puolueen viestintää tuoden esille erilaisten
keskustalaisten ajatuksia, käsityksiä ja persoonia, samalla luoden isompaa kuvaa puolueesta.
Mallin kautta lisätään myös lähettiläiksi valittujen keskustalaisten vaikuttajakasvatusta,
vahvistetaan viestintätaitoja sekä luodaan uusia keskustalaisuuden vaikutuskanavia.

Keskustan Perttelin paikallisyhdistys: Suomenmaan järjestöpalstan ilmoitusten jättöaika
Nykyinen käytäntö on, että Kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistyksien tulee lähettää
tapahtumatiedot piiritoimistolle julkaisua edeltävän viikon torstaina klo. 10 mennessä. Keskustan
Perttelin Paikallisyhdistyksen johtokunta katsoo, että ilmoitusaikataulu on tässä hektisessä
maailmassa tarpeettoman pitkä, ja esittää, että Suomenmaan järjestöpalstan tapahtumatietojen
jättö muutetaan seuraavaksi: ”Kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten tulee lähettää
tapahtumatiedot piiritoimistolle julkaisun kuluvan viikon tiistaihin kello 11:sta mennessä.

Keskustan Kemien paikallisyhdistys: Kannustusta kirjoittamiseen
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Keskustan tulee näkyä ja kuulua. Kemien paikallisyhdistys on huolissaan keskustalaisten
näkyvyydestä sekä perinteisessä printti- kuin internetin sosiaalisessa mediassa. Yhteiskunnallisia
kirjoituksia ei synny paikallisyhdistyksen kokouksissa, vaan tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa,
keinoja ja kannustimia. Kemien paikallisyhdistys esittää, että jatkossa yhtenä keinona käytetään
palkintoja.
Suomen Keskustan Alkiolainen kynä –kiertopalkinto
Jäsen, joka kirjoittaa aktiivisesti sekä sosiaaliseen että printtimediaan palkintaan. Kirjoitukset ovat
sisällöltään yhteiskunnallisia, rakentavia ja Keskustan aatemaailmaa tukevia.
Kilpailuaika on puoluekokouksesta puoluekokoukseen. Palkinto jaetaan yhdelle aktiiviselle
kirjoittajalle / Keskustan piiri. Ehdotuksen palkinnon saajasta tekee piirihallitus. Päätöksen
palkinnon saajasta tekee puoluehallitus ja palkinto luovutetaan puheenjohtajan toimesta
puoluekokouksessa.
Uusiin asioihin liittyy pelkoja ja muutosprosessit voivat viedä aikaa. Samansuuntainen
puoluekokousaloite jätettiin jo aiemmin puoluekokoukselle vuonna 2014 ja se sai tuolloin
myönteisen vastakaiun. Edelleen samansuuntainen puoluekokousaloite jätettiin myös vuonna 2016
puoluekokoukselle. Tällä aloitteella varmistetaan, että palkinto tulee jakoon.

Ohjelmatyötä ja puolueen yleistä toimintaa koskevat aloitteet
Keminmaan Keskustaseura: Periaateohjelma uuteen valmisteluun
Keskustan voimassaoleva periaateohjelma hyväksyttiin vuoden 2006 puoluekokouksessa. Se on
edelleen pääosin ajankohtainen. Sotkamon puoluekokousta varten valmisteltu
periaateohjelmaluonnos ei ole kelvollinen pohja ohjelman uudistamiselle.
Keminmaan keskustaseura ehdottaa, että puoluekokous päättäisi pitää voimassa nykyisen
periaateohjelman ja käynnistäisi uuden valmistelun sen uudistamiseksi.
Valmistelun pohjaksi ehdotamme otettavaksi seuraavat Keskustan johtavat periaatteet:
1. Keskusta puolustaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää Euroopan
unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden liittona ja maamme säilymistä sotilaallisesti
liittoutumattomana, puolueettomana maana.
2. Keskusta edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tukee kiistojen rauhanomaista ratkaisemista.
Puolue pyrkii lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä ja edistämään vakautta ja luottamusta
erityisesti Suomen lähialueilla.
3. Keskusta on aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa. Se toimii köyhyyden poistamiseksi ja
ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi
sekä Suomessa, Euroopassa että kaikkialla maailmassa.
4. Keskusta on edistyksellinen voima, joka nojautuu henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin
arvoihin. Se toteuttaa tervettä talouspolitiikkaa ja pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja
hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa.
5. Keskusta vastustaa keskittävää metropolipolitiikkaa, joka on vahingollista sekä
pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Puolue
kehittää tasapuolisesti koko Suomea.
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Keskustan Tampereen paikallisyhdistys: Keskustan muistettava köyhän asia ja viestittävä
se kansalle
Keskustan Tampereen paikallisyhdistys ry esittää puoluekokoukselle, että periaateohjelmassa
sekä puolueen linjauksissa painotetaan köyhän asian ajamista sekä ammattimaiseen ja
tehokkaaseen viestintään panostetaan.
Keskustan aate on puolueen kantava voima. Aate lähtee Alkiosta ja koskettaa jokaista kansalaista
etelästä pohjoiseen, lännestä itään, korvesta kaupunkien keskelle, kukkaroon katsomatta.
Keskustan kantava linja kautta vuosien on ollut köyhän asia. Sitä tietä on kuljettu ja oltu mukana
niin sosiaaliturvaa kehittämässä kuin palveluita järjestettäessä ja verolakeja säädettäessä.
Tampereen paikallisyhdistys tuo puoluekokoukselle huolenaiheena kansalaisten eriarvoisuuden
kehittymisen. Köyhyys vaivaa liian monia huolimatta työllisyysasteen noususta. Onko Keskusta
tehnyt riittävästi köyhän asian ajamiseksi? Vai pitääkö kansan syvistä riveistä nousevat äänet
paikkansa? Kertomukset pääministeristä ja hallituksesta, jotka kuulemma ajavat enemmän
rikkaiden kuin köyhien asiaa. Haluamme perustellun vastauksen.
Vai kuuluuko Keskustan viesti ”rikkinäisen puhelimen” tavoin vääristeltynä? Mikäli
keskustajohtoisen hallituksen toimet ovat köyhän asialla, miksi puolueen viesti ei mene perille?
Minkälaisen viestin puolue haluaa antaa kansalle? Mitkä ovat puolueen viestinnän keinot ja
resurssit? Ketkä tekevät Keskustan viestintää? Päätösten hyväksyttävyys ja myös jalkauttaminen
sekä Keskustan kannatus riippuvat ammattimaisesta, tehokkaasta viestinnästä. Mikäli haluamme,
että Keskusta on edelleen mukana Suomen suunnan näyttämisessä, puolueen tulee panostaa
uudella tavalla viestin perille menoon.

Lauttasaaren keskustaseura: Eduskuntavaalien realistinen ja konkreettinen
kaupunkiohjelma
Keskusta on kaikkialla. Lauttasaaren keskustaseura haluaa muistuttaa eduskuntavaaliohjelman
valmistelijoita, että ohjelmassa näkyy myös kaupungit positiivisessa sävyssä ja ohjelmamme
antavat myös kaupunkilaisille tarttumapintaa ja ahaa-elämyksiä. Pääkaupunkiseutu ja isoimmat
kaupungit saavat nosteensa aktiivisista kaupunginosista ja toimivasta lähidemokratiasta, jota
keskusta on edistämässä.

Mäntsälän keskustanaiset: Keskustan tulee perustaa perhepoliittinen työryhmä
Keskusta on ollut perinteisesti vahva perhepuolue ja puolue on tehnyt kautta aikain vaikuttavaa
työtä Suomen perhepolitiikassa. Kaikille kuuluvat lapsilisät ja kotihoidon tuki ovat Keskustan
hienoimpia saavutuksia perhepolitiikassa.
On tärkeää, että puolueen perhepolitiikka on johdonmukaista. Viime vuosina Keskustan
perhepolitiikan johdonmukaisuus on kuitenkin ontunut esimerkiksi kotihoidon tuen osalta v. 2016
perhepaketin ja v. 2015 perhelinjauksen suhteen.
Johdonmukaisten perhepoliittisten ohjelmien ja linjausten saavuttamiseksi tarvitaan laadukasta ja
laajaa selvitystyötä, jossa huomioidaan perheiden toiveet ja erilaiset tilanteet.
Tämän toteutumiseksi tarvitaan työryhmä, jossa valmistellaan ja tarkastellaan asioita erityisesti
lasten ja perheiden näkökulmasta.
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Keskustalla on puolueen internetsivujen mukaan 17 työryhmää, jotka tekevät poliittista valmistelua
eri aihealueilta. Ollakseen edelleen uskottava perhepuolue, Keskustalla tulee olla myös
perhepoliittinen työryhmä, joka mm. pureutuu perhepoliittisiin uudistuksiin, osallistuu
perhepoliittisen ohjelman ja myös pidemmän aikavälin perhepoliittisen strategian tekemiseen.
Esitämme, että Keskusta perustaa perhepoliittisen työryhmän, jossa lasten ja perheiden asioita
käsitellään laajasti. Perhepoliittisen työryhmän tehtävä olisi mm. valmistella puolueen kantoja
perhepoliittisiin kysymyksiin ja tarjota keskustalaisille asiantuntijoille mahdollisuus osallistua
puolueen perhepoliittisten linjausten muodostamiseen.

Keskustan Kemien paikallisyhdistys: Vaikuttavin aloite
Keskustan tulee kannustaa ja innostaa ihmisiä toimintaan. Keskustan Kemien paikallisyhdistys
esittää, että jatkossa Suomen Keskustassa palkitaan yhdistys seuraavassa sarjassa:
Vaikuttavin aloite -kiertopalkinto
Palkinto myönnetään sille Keskustan yhdistykselle, josta tuli edellisellä puoluekokouskaudella
eniten vaikutusta aiheuttanut puoluekokousaloite.
Kilpailuaika on puoluekokouksesta puoluekokoukseen. Päätöksen palkinnon saajasta tekee
puoluehallitus ja palkinto luovutetaan puheenjohtajan toimesta puoluekokouksessa.
Uusiin asioihin liittyy pelkoja ja muutosprosessit voivat viedä aikaa. Samansuuntainen
puoluekokousaloite jätettiin jo aiemmin puoluekokoukselle vuonna 2016. Tällä aloitteella
varmistetaan, että palkinto tulee jakoon.
Kuopion Keskustaopiskelijat: Vuosittainen korkeakouluharjoittelija puolueella
Opiskelijoiden työpanosta on hyödynnettävä paremmin puolueen vuosittaisessa toiminnassa.
Tarjoalla ja luomalla vuosittaisen haun harjoitteluun Keskustan puoluetoimistolle, nostaisi puolue
profiiliaan uudella tavalla myös opiskelijoiden keskuudessa.
Vuosittainen haku voitaisiin profiloida kulloiseenkin tarpeeseen. Esimerkiksi rekrytoinnit viestinnän,
poliitiikan tai journalistiikan harjoittelijaksi olisivat osuvia hakuja. Harjoittelijahaun kautta opiskelijat
pääsevät tutustumaan keskustan poliittiseen toimintaan, toimijoihin ja päivän politiikan arkeen
konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Samalla puolue saa itselleen uutta näkemystä.
Harjoittelijan toimenkuva voidaan luoda eri toimijoiden ja sisarjärjestöjen yhteistyöllä.
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Ulko- ja turvallisuuspoliittiset aloitteet
Suomen Keskustanuoret: Keskustan tulee aktiivisesti edistää YK:n turvaneuvoston
päätöslauselman 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus toimeenpanoa ja toteutumista
Koko yhteiskunnan osallisuus on kestävän konfliktinratkaisun perusedellytys. Kestävää rauhaa ei
voi luoda ilman, että kaikki osapuolet ja ihmisryhmät tukevat rauhaa. Etenkin hauraissa valtioissa
jokaisen ikäluokan ja ihmisryhmän tulee haluta rauhaa, muuten ratkaisu ei ole kestävä ja
yhteiskunta uhkaa luisua takaisin konfliktin tielle.
YK:n turvaneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus edistää nuorten
osallisuuden tukemista. Ilman nuoria ei voi luoda rauhaa. Nuorten osallisuus konfliktinratkaisuun
sekä nuorten erityistarpeiden huomioiminen jälleenrakentamisessa ovat päätöslauselman
tärkeimpiä tavoitteita. Tässä epäonnistuminen voi horjuttaa turvallisuutta, vakautta ja rauhaa
merkittävästi. Väkivaltainen radikalisoituminen, ääriliikkeet ja muuttoliike voimistuvat merkittävästi,
jos nuoria ei oteta huomioon laaja-alaisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Nuorten osallisuuden
vahvistaminen tukee myös julkisen hallinnon, instituutioiden ja demokratian vahvistamista.
Keskustan ja Suomen tulee aktiivisesti edistää päätöslauselman toimeenpanoa ja toteutumista.
Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset: Keskustasta johtava Afrikka-puolue
Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset vaatii keskustan puoluekokousta ottamaan tiukan kannan
keskustan tekemiseksi Suomen johtavaksi Afrikka-puolueeksi. Matti Vanhasen kampanjan vahvuus
oli Afrikka-keskustelun tuominen Suomen ulkopolitiikassa näkyvämmäksi. Keskusta ei puolueena
kuitenkaan ole osannut tätä hyödyntää.
Jos vaatimusta johtavan Afrikka-puolueen aseman ottamisesta ei voida puoluekokouksen mielestä
konkreettisesti toteuttaa, on tämä aloite parempi hylätä ja toivottaa puolueelle tervetulleeksi
maailmanpoliittinen paitsio.
Afrikka-politiikan kunnianhimoinen toteuttaminen vaatii linjauksia ja asiantuntemusta.
Eduskuntavaaleissa 2019 on väännettävä aiempi Vanhasen kampanja kovemmalle tasolle ja
saatava selkeä ääni kuuluviin siinä, mitä Suomen Afrikka-politiikan tulee olla. Ulkopolitiikkaa ei tehdä
vain lähialueilla, kaukaisemmatkin maat ovat äärimmäisen merkityksellisiä.
Afrikan väestöräjähdys, nouseva talous, mahdollinen ilmastopakolaisuus,
kehittyminen, ilmastonmuutoksen ratkaiseminen. Afrikka painaa monessa paljon.

teknologinen

Keskustan on kartoitettava piiristään Afrikka- ja globaalipolitiikan tuntijoita. Yhtä tärkeää on
aatepoliittinen kompetenssi; mitä juuri keskusta tuo Afrikka-politiikkaan? Voimmeko markkinoida
keskitien tai kolmannen tien politiikkaa ja liberaalidemokratiaa afrikkalaisiin yhteiskuntiin? Mistä
afrikkalaiset sisarpuolueet löydetään ja miten paljon yhteistyötä tai ajatustenvaihtoa voi tehdä?
Keskusta on ollut johtava ulkopoliittinen puolue vuosikymmenet. Pysytäänkin siinä!
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Pirkanmaan keskustanuoret: Kehitysapuraha nostettava 1 prosenttiin
bruttokansantuotteesta seuraavan 4 vuoden aikana
Suomen talouden realiteetit ovat kääntyneet viimeisen vuoden aikana nousuun ja yhä useampi
Suomessa asuva saa nauttia talouden kasvusta ja paremmasta elintasosta. Meillä on enemmän
resursseja käytettävänä ja meidän tulee muistaa myös muuta maailmaa. Pirkanmaan
keskustanuoret ehdottavatkin, että kehitysapuraha on nostettava 1 prosenttiin
bruttokansantuotteesta seuraavan 4 vuoden aikana.
Maailmassa on useita alueita, joissa elintaso on todella alhainen ja absoluuttinen köyhyys vaivaa
suurta osaa sen alueen väestöstä. Suurimmat tämänkaltaiset alueet sijaitsevat Afrikassa ja LähiIdässä. Näillä alueilla etenkin lasten, nuorten, vähemmistöjen ja naisten asema yhteiskunnassa on
huono ja alistettu. Kehitysapurahan nostolla me voimme auttaa näitä yhteiskunnan alkuja
nousemaan kohti tasavertaisempaa ideaali.
Afrikasta ja Lähi-Idästä on tullut menetettyjen mahdollisuuksien maanosat ja nyt on aika muuttaa
asia. Meidän tulee mahdollistaa, että jokainen ihminen pääsee näyttämään potentiaalinsa.
Pirkanmaan keskustanuoret painottavat kuitenkin, että kehitysapurahat tulee käyttää vastuullisesti.
Rahalla tulee esimerkiksi kouluttaa paikallista väestöä, hankkia tarvittavaa tietotekniikkaa,
parantaa infrastruktuuria, sekä kehittää alueiden ruoka- ja energiaomavaraisuutta.

Pirkanmaan keskustanuoret: Satsauksia avaruuspolitiikkaan
Avaruuslainsäädäntöä on alettu vasta viime vuosina valmistella. Kiertoradan käyttö on kuitenkin jo
pitkään tarvinnut oikeudellisia vastauksia. Avaruusromun kohtalo ja satelliittien määrä kiertoradalla
ovat jo nyt ajankohtaisia globaalioikeudellisia kysymyksiä.
Tulevaisuudessa oikeudellisia ongelmia tulevat aiheuttamaan esimerkiksi kaivos- ja raskaan
teollisuuden oikeudet. Siksi avaruuden käytön poliittisia pelisääntöjä on alettava määritellä jo nyt.
Ongelmat ja eturistiriidat voivat olla vastassa ennen kuin ymmärretäänkään.
Keskustan on saatava Suomi ajamaan kansainvälisen oikeuden ulottamista avaruuskysymyksiin jo
tänään. Tällä tavalla otamme myös Suomen ensimmäisen suuren avaruuspoliittisen askeleen.
Luontevimmin tämä käy ESAn kautta. Jos keskusta ei ota johtajuutta, joku muu ottaa.

Keminmaan Keskustaseura: Ehdotus ulko- ja Eurooppa-poliittiseksi kannanotoksi
Keminmaan Keskustaseura ry ehdottaa, että puoluekokous hyväksyisi seuraavan ulko- ja
Eurooppa-poliittisen kannanoton:
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tehtävä on turvata maamme itsenäisyys ja
turvallisuus ja luoda edellytykset kansamme kaikinpuoliselle hyvinvoinnille. Nämä kansalliset
etumme meidän tulee sovittaa yhteen kansakuntien yhteisten etujen ja ihanteiden kanssa.
Suomen kohtalot ovat kytkeytyneet erottamattomasti kansainvälisiin tapahtumiin.
Napoleonin sodat 1800-luvun alussa johtivat siihen, että Suomen vuosisatainen valtioyhteys
Ruotsiin katkesi ja maamme liitettiin autonomiseksi osaksi Venäjän keisarikuntaa. Tämä antoi
vahvan sysäyksen omaehtoiselle Suomen kansallisen kulttuurin, yhteiskuntaelämän ja talouden
kehitykselle ja loi pohjaa maamme valtiolliselle itsenäisyydelle.
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Ensimmäinen maailmansota ja Venäjän vallankumous avasivat tien Suomen itsenäistymiselle.
Toisen maailmansodan yhteydessä Suomen itsenäisyys joutui kovalle koetukselle, mutta se kesti.
Sotien jälkeen Suomi jätettiin Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Taitavalla ulko- ja
turvallisuuspolitiikallaan Suomi kykeni vahvistamaan itsenäisyyttään, avaamaan läheiset
yhteistyösuhteet myös länsimaiden kanssa ja luomaan itselleen arvostetun
puolueettomuuspolitiikan.
Kylmän sodan kauden päättyessä Suomi liittyi Euroopan unioniin ja luopui siten osasta valtiollista
itsenäisyyttään. Unionilla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka täydentää jäsenvaltioiden
kansallista politiikkaa. Osallistuminen EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan saattaa
vahingoittaa Suomen etuja, ellemme ole valppaina sen suunnittelussa ja toimeenpanossa.
Jäsenyys euroalueessa kavensi ratkaisevalla tavalla maamme taloudellista itsenäisyyttä, ja se
uhkaa myös jäljellä olevaa valtiollista itsenäisyyttämme.
Euroopan unionin yhteisen kauppapolitiikan kautta Suomi on ollut mukana globalisaatiossa,
maailmanlaajuisen vapaakaupan kehittämisessä.
Kehityspolitiikassa toimivalta on jaettu unionin ja jäsenmaiden kesken. Suomen tulee toteuttaa
tehokkaasti kansallista kehityspolitiikkaansa ja osallistua aktiivisesti EU:n yhteisen politiikan
suunnitteluun ja toimeenpanoon.
Euroopassa ja koko maailmassa on käynnistynyt syvällekäyvä muutos. Ylikansallinen
yhdentyminen ja globalisaatio ovat synnyttäneet vaikeita ongelmia. Toisaalta ne ovat siirtäneet
valtaa markkinavoimille ja ylikansalliseen päätöksentekoon tavalla, jota kansalaiset eivät voi
hyväksyä.
Kansallisvaltioissa ja EU:ssa eliitti on harjoittanut ulko-, turvallisuus- ja kauppapolitiikkaa, jota suuri
osa kansalaisista ei hyväksy. Meillä tämä on näkynyt pyrkimyksenä murtaa Suomen sotilaallinen
liittoutumattomuus, vaikka kansan laaja enemmistö haluaaa säilyttää maamme
puoluettomuusaseman. Eurooppa-politiikassa on toteutettu suomalaisten vierastamaa
federalistista linjaa. Euroalueeseen Suomi vietiin kansan tahdon ja jopa perustuslain vastaisesti.
On tullut aika palauttaa päätösvaltaa kansallisvaltioille ja vahvistaa kansanvaltaisuutta niiden
sisäisessä päätöksenteossa.
Suomen Eurooppa-politiikan suuntaa on muutettava. Maamme tulee yhdistää voimansa niiden
jäsenmaiden kanssa, jotka haluavat palauttaa päätösvaltaa jäsenvaltioille ja estää unionia
puuttumasta liiaksi jäsenmaiden asioihin.
Suomen tulee vaikuttaa euroalueen hallituksi purkamiseksi siten, että kaikki jäsenmaat tai ainakin
jotkut niistä ottavat euron rinnalla uudelleen käyttöön kansallisen valuutan. Suomen oma euroero
tulee toteuttaa mahdollisimman pian.
Jos Britannian eroaminen Euroopan unionista johtaa siihen, että myös Tanska ja Ruotsi eroavat,
Suomen tulee tehdä samoin ja muodostaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Pohjolan
yhteisö.
Suomen tulee vaikuttaa siihen, että Euroopan unionista ei kehity sotilasliittoa eikä sotilaallista
suurvaltaa. EU:n tulee vahvistaa asemaansa maailman johtavana voimana ihmiskuntapolitiikassa kehitys-, kauppa-, ympäristö- ja ihmisoikeuspolitiikassa.
EU:n tulee vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä sekä alueellisella että maailmanlaajuisella tasolla.
Hallitsemattomasta globalisaatiosta on siirryttävä globalisaation hallintaan ja kestävän kehityksen
tehokkaaseen edistämiseen erityisesti YK-järjestelmää kehittämällä. YK on syytä palauttaa siihen
keskeiseen asemaan Suomen ulkopolitiikassa, mikä sillä oli ennen EU-jäsenyyttä.
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Euroopan unioni on tärkeä osa kehittymässä olevaa moninapaista maailmanjärjestystä, jossa
nousevat talousmahdit ja niiden väliset liittoutumat haastavat länsimaat sekä taloudellisesti,
poliittisesti että sotilaallisesti.
Suomen on omalla politiikallaan rakennettava sopimusvaraista ja normipohjaista kansainvälistä
yhteisöä ja sen instituutioita. Suomen tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että Euroopan Unionin,
Yhdysvaltain ja Venäjän kesken päästään etupiiri-, voima- ja pakotepolitiikasta taas
rauhanomaiseen rinnakkaineloon ja kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön.
Suomen tulee selkiinnyttää asemansa sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana,
joka ei uhkaa muiden maiden turvallisuutta. Suomalaisten sotilaiden ei tule osallistua
taistelutoimintaan ulkomailla. Suomen ei tule sallia oman alueensa käyttämistä toimintaan, joka
uhkaisi muiden maiden turvallisuutta.
Suomen tulee ylläpitää tiivistä kahdenvälistä yhteyttä erityisesti naapurimaidensa ja johtavien
suurvaltojen kanssa.
Uudessakin Euroopassa Suomen on säilytettävä puolueettomuuspolitiikkansa ydin, sotilaallinen
liittoutumattomuus ja itsenäinen uskottava puolustus. Maamme tulee edistää vakautta ja
turvallisuutta lähialueillamme, Euroopassa ja koko maailmassa. Kehittäessään kauppaa ja
taloudellista yhteistyötä muiden maiden kanssa Suomen tulee hyödyntää arvostettua asemaansa
puolueettomana Pohjoismaana.

Keskustan Imatran kunnallisjärjestö: Suomen huoltovarmuus turvattava
Tällä aloitteella halutaan nostaa esille huoli maamme huoltovarmuudesta. Suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan toiminta, ihmisten elinmahdollisuuksien turvaaminen ja kansalaisten tasaarvoinen kohtelu koko Suomessa vaatii, että valtionvalta omalla toiminnallaan turvaa strategisten
verkostojen ylläpidon ja tarvittaessa omistuksen.
Keskustan Imatran kunnallisjärjestö vaatii, että Suomen Keskusta turvaa Suomen
huoltovarmuuden. Suomessa tulee varata riittävät resurssit sähkön- ja energiansaannin sekä
tiedonsiirron perusrakenteiden ylläpitoon, tiestön-, rautatieverkon- ja vesiväylien kunnossapitoon
sekä kansalaisten elintarvike- ja lääkehuoltoon. Valtakunnan turvallisuudelle tärkeiden maaalueiden omistaminen ja hallinta vahvistaa kansan yhtenäisyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

Muuramen keskustanaiset: Itsenäisyyden tukipilarien vahvistaminen
Rauhantutkijoiden mukaan maan itsenäisyyden tärkeät tukipilarit ovat yhtenäinen yhteiskunta,
elintarvikeomavaraisuus sekä omat puolustusvoimat. Mielestämme nämä tukipilarit ovat tämän
päivän Suomessa rapautumassa. Vetoamme tällä puoluekokous aloitteella, että keskusta ryhtyisi
pikaisesti korjaamaan todettuja ja kaikkien tiedossa olevia epäkohtia. Asialla on kiire, koska
keskusta on nyt vielä hallituksessa, mutta jatkostahan ei ole varmuutta.
Tukipilari 1 Suomalaista yhteiskuntaa on pitkään pidetty jopa esimerkillisen yhtenäisenä. Vuosia
jatkuneen kokoomuslaisen hallituspolitiikan seurauksena kansa on nyt juhlapuheista huolimatta
kuitenkin jakautunut menestyjiin ja häviäjiin. Hyvin toimeen tulevien etuudet paranevat samalla,
kun huono-osaisten etuuksia heikennetään tai poistetaan kokonaan. Tämän vuoden alusta on
mm. ruuan hinta noussut, mikä vaikuttaa niin lapsiperheiden, kuin pieneläkeläistenkin elämän
laatuun heikentävästi
Häviäjiä ovat siis köyhät lapsiperheet, joilla ei ole varaa terveelliseen ruokaan, eikä myöskään
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lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin harrastuksiin. Lapsilisien ja kotihoidon tuen merkittävä
korottaminen auttaisi helpoiten lapsiperhein tilanteeseen. Mahdollisesti myös syntyvyyden
lisääntymiseen voisi talouden korjaamisesta olla apua.
Häviäjiä ovat myös pieneläkeläiset, jotka varsinkin sairauden kohdatessa putoavat totaaliseen
köyhyysloukkuun. Viimeisen kolmen vuoden ajan on Kelan sairauskorvauksia heikennetty tai
poistettu kokonaan. Moni sairas pieneläkeläinen miettii tänä päivänä, että syökö ruokaa vai
ostaako tarvitsemiaan lääkkeitä vai yrittäisikö hankkia lisärahoitusta, vaikkapa pullojen
keräämisellä.
Mielestämme poistetut ja heikennetyt Kela etuudet/ korvaukset on palautettava entiselleen.
Hoitotuen saantia on myös helpotettava, niin että eläkkeen saajan hoitotuki olisi mahdollista saada
kuten aiemminkin jatkuvien suurten sairaus- ja kuntoutuskulujen ja ulkopuolisen avun tarpeen
vuoksi.
Tukipilari 2 Julkisuudessakin on jo todettu, että Suomen elintarvike omavaraisuus on kriisirajoilla.
Joka päivä vähintään viisi tilaa lopettaa tilanpidon, josta monelle tuottajalle jää vain elinikäinen
velkataakka
On kansallinen häpeä, että vaikka Suomessa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa, eivät tuottajat
saa työstään edes kohtuullista korvausta. EU:n asettamat Venäjä pakotteet rasittavat eniten juuri
suomalaisia tuottajia. Ei ole oikein, että nämä pakotteet ajavat alas Suomen elintarviketuotannon,
varsinkin kun näistä pakotteista ei ole ollut mitään hyötyä Ukrainan/Krimin tilanteelle.
Ulkoa tuotavilla elintarvikkeilla pitäisi olla yhtä tiukat laatuvaatimukset, kuin Suomessa
tuotetuillakin on. Kauppaketjujen "halpuutus" kampanjat pitäisi saada loppumaan, sillä eitukij ole
oikein sekään, että kauppojen liikevoitot otetaan tuottajien selkänahasta. Valtion on oikeasti
pidettävä huolta, että tuottajat saavat kohtuullisen korvauksen tekemästään työstä sillä vain siten
elintarvikeomavaraisuus saadaan kohoamaan pysyvästi sille tasolle, että kriisitilanteissakin ruokaa
riittää kaikille.
Tukipilari 3 Suomella on edelleenkin omat puolustusvoimat, mutta ihmetystä herättää se, että niin
Suomen maaperä, ilmatila, kuin rantavedetkin ovat vieraiden sotavoimien harjoitusalueina. Herää
epäily, että USA:n sotavoimien into päästä harjoittelemaan Suomen rajojen sisäpuolelle johtuu
siitä, että se suunnittelee omien ohjus ja muiden tukikohteidensa sijoittamista Suomen maaperälle
eli lähelle Venäjää, itäistä suurvaltaa.
Mielestämme Suomen ei pidä missään nimessä sallia vieraiden sotavoimien "harjoittelua"
Suomen rajojen sisäpuolella. Suomen on osoitettava, että maa haluaa pysyä erossa ulkovaltojen
välisistä konflikteista. Suomen etu on pysyä itsenäisenä ja puolueettomana maana, jolla on hyvät
suhteet kaikkiin naapurimaihin.

Suomen Keskustanuoret: Asevelvollisuusjärjestelmän peruskorjaus
Nykyinen siviilipalvelus on käytännössä rangaistus siitä, että ei suorita asepalvelusta. Lyhyt
koulutusjakso ja sen jälkeen suoritettava työpalvelus voi olla hyödyllinen yksittäistapauksissa,
mutta kokonaisuutena se ei hyödytä yhteiskuntaa riittävästi kuluttamiinsa resursseihin nähden.
Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän merkittävä ongelma on myös sen tapa kohdella eri
sukupuolia räikeän eriarvoisesti. Lain tulee olla kaikille sama, sukupuolesta riippumatta.
Pelkästään miehiä koskeva asevelvollisuus on aikansa elänyt järjestelmä.
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Ratkaisu on kansalaispalvelus. Kansalaispalvelusmallissa koko ikäluokka, riippumatta
sukupuolesta, voisi valita suorittaako asepalveluksen, aseettoman varusmiespalveluksen tai uuden
kansalaispalveluksen. Palveluksesta kieltäytyvät maksaisivat maanpuolustusveroa koko
asevelvollisuusaikansa, eli 18-60 vuotiaina.
Asepalveluksen sisäänottomääriä ei ole tarpeen merkittävästi kasvattaa nykyisestä. Tämä
tarkoittaisi, että asepalveluksen suorittaisi noin kolmannes koko ikäluokasta. Asepalvelukseen
valittaisiin soveltuvimmat ja motivoituneimmat tarvittaessa sotilaskäskyllä.
Kansalaispalvelus keskittyisi yhteiskunnan kannalta keskeisiin turvallisuustehtäviin, kuten
väestönhallintaan, ensiapuun ja ympäristöuhkien torjuntaan. Kansalaispalvelusta ei tarvitsisi
suorittaa yhdessä osassa täysipäiväisesti, kuten asepalvelusta, vaan se voisi jakautua kesälomien
aikana toteutettavaan koulutusjaksoon, ja sen jälkeen koulutuksen ja työn kanssa
yhteensovitettavaan päivystysjaksoon. Näin kansalaispalvelus ei lyhentäisi työuria ja lykkäisi
opintoja, eikä siten aiheuttaisi piilokustannuksia julkiselle taloudelle.
Keskusta tunnustaa asevelvollisuuden korjaustarpeen ja käynnistää valmistelutyön tulevaisuuden
kansalaispalvelusmallin rakentamiseksi näistä lähtökohdista.

Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys: Yksi hajautettu valmistautumisen rekisteri
Yhden varautumisen rekisteriin liittyen Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys ry jätti
aloitteen (numerolla 55) vuoden 2016 puoluekokoukseen (Seinäjoki). Vuoden 2016
puoluekokouksen jälkeen on tehty uusi puolustusselonteko.
Vuoden 2017 puolustusselonteossa (Valtioneuvoston puolustusselonteko, Valtioneuvoston
kanslian julkaisusarja 5/2017) todetaan muutama aihe. (1) Sotilaallisten kriisien
ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut. (3) Samanaikaisesti
yhteiskunnan haavoittuvuus on lisääntynyt. (4) Sodan kuvan monipuolistuttua Suomeen
kriisiaikana kohdistuva keinovalikoima olisi laaja.
Lyhyesti todeten ennakkovaroitusaika voi muuttua kuukausista viikoiksi. Tämän vuoksi moni
maanpuolustuksen asia pitäisi pystyä järjestämään päivissä eikä viikoissa. Tämä
ennakkovaroitusaika koskee sekä sotilaallista maanpuolustusta että muuta maanpuolustusta.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloite:
1) Puolue toteaa, että nykyaikainen maanpuolustuksen järjestäminen vaatii nykytilanteessa
selvästi nopeampaa toimintaa (päiviä) verrattuna aikaisempiin tilanteisiin (jopa viikkoja) nähden.
Lisäksi on todettava, että yksi osa nykyaikaista toimintaympäristöä on erilaiset hyökkäykset
erilaisia tietojärjestelmiä vastaan. Käytännössä on siis mahdollista ajaa maanpuolustuksen
tietojärjestelmiä alas erilaisilla keinoilla.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloite:
2) Puolue toteaa, että erilaisiin maanpuolustuksen tietojärjestelmiin kohdistuu erilaisia uusia uhkia.
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Vuoden 2016 aloitteen (55) todettiin tarve yhdelle varautumisen rekisterille. Tässä vaihtoehdossa
yksi iso ongelma on kokonaisen valtakunnallisen varautumisen järjestelmän kaatuminen. Tämän
vuoksi yhden varautumisen järjestelmän hajauttaminen tulee pohdittavaksi, koska iskun tekeminen
useampaa hajautettua osajärjestelmää olisi vaikeampaa.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
3) Puolue toteaa, että vain yksi varautumisen keskitetty tietojärjestelmä voi kohdata erilaisia
ongelmia.
4) Puolue toteaa, että on pohdittava yhden varautumisen rekisterin hajauttamista järkevällä tavalla.
Nykytilanteessa Suomessa on liikaa erilaisia varautumisen rekistereitä. Jos kaikki erilaiset
varautumisen rekisterit hajautetaan, niin tästä on seurauksena liian monimutkainen järjestelmien
kokoelma.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
5) Puolue ehdottaa, että Suomeen kehitetään vain yksi varautumisen rekisteri.
6) Puolue ehdottaa, että vain yhden varautumisen rekisterin järkevä hajauttaminen pitää selvittää
hyvin.
7) Puolue toteaa, että vain yhden varautumisen rekisterin järkevä hajauttaminen pitää
asianmukaisesti harjoitella oikean toiminnan kannalta.

Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys: Erilaisten joukkojen keskeisten henkilöiden
osaaminen ja merkinnät varautumisen rekisteriin
Reserviläisen taidonnäytekirjaan liittyen Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys ry jätti
aloitteen (numerolla 56) vuoden 2016 puoluekokoukseen (Seinäjoki). Vuoden 2016 aloitteessa
ehdotettiin taidonnäytekirjan käyttöönottoa osana varautumisen rekisteriä.
Vuoden 2016 puoluekokouksen jälkeen on hyvin tiedossa (Reserviläinen-lehti: numero 1/2018,
sivu 25) maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) Tikkitietojärjestelmän kehittäminen. Tikki-tietojärjestelmään merkitään reserviläisten tekemien
kuntotestien tulokset, ja tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Puolustusvoimien tietojärjestelmiin.
Vuoden 2016 aloitteessa ehdotettiin vain yhden varautumisen rekisteriä, johon voidaan liittää
osaksi reserviläisen taidonnäytekirjan tulokset. Tämän perusteella todetaan seuraavat
puoluekokousaloitteet:
1) Puolue toteaa, että reserviläisen taidonnäytekirjasta voisi tehdä asianmukaisen selvityksen.
2) Tehtävässä reserviläisen taidonnäytekirjan selvityksessä täytyy tehdä arvio erillisen
taidonnäytekirjan rekisterin perustamisesta tai taidonnäytekirjan tietojen suorasta lisäämisestä
yhteen varautumisen rekisteriin.
Vuoden 2017 puolustusselonteossa (Valtioneuvoston puolustusselonteko, Valtioneuvoston
kanslian julkaisusarja 5/2017) todetaan yksi aihe. (1) Sodan kuvan monipuolistuttua Suomeen
kriisiaikana kohdistuva keinovalikoima olisi laaja.
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Vuoden 2016 aloitteessa (numerolla 56) keskityttiin vain reserviläisen taidonnäytekirjan. Vuoden
2017 puolustusselonteon perusteella täytyy todeta, että reserviläisen taidonnäytekirjan lisäksi
täytyy huomioida täysin uusia aiheita liittyen erilaisten joukkojen nopeaan kokoamiseen.
Nykytilanteessa on sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi huolehdittava muun
maanpuolustustoiminnan nopeasta toiminnasta.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
3) Puolue toteaa, että myös muun maanpuolustustoiminnan (sotilaallisen toiminnan lisäksi) nopea
järjestäminen sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi vaatii uutta toimintaa.
4) Reserviläisen taidonnäytekirjan lisäksi tarvitaan varautumisen rekisteriin tietoa myös muun
maanpuolustustoiminnan osaamisesta (sotilaallisen toiminnan lisäksi).
Tämän jälkeen pitää pohtia muun maanpuolustustoiminnan (sotilaallisen toiminnan lisäksi) nopeaa
järjestämistä. Käytännössä tämän voisi järjestää kouluttamalla muun maanpuolustustoiminnan
joukkojen keskeisiä henkilöitä. Kun jokin muun maanpuolustustoiminnan joukko kootaan yhteen,
niin aiemmin koulutetut keskeiset henkilöt voisivat kouluttaa joukkoon nimetyt muut henkilöt.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
5) Muun maanpuolustustoiminnan joukot (sotilaallisen toiminnan lisäksi) keskeiset henkilöt voisi
kouluttaa asianmukaisesti.
6) Muun maanpuolustustoiminnan joukkojen (sotilaallisen toiminnan lisäksi) keskeiset henkilöt
voisivat poikkeustilanteessa kouluttaa erilaiset muun maanpuolustustoiminnan joukot.
Hyvin kulunut esimerkki on tietysti jonkin kohteen suojaaminen, josta voisivat vastata vähän
iäkkäämmätkin henkilöt. Vastaavalla tavalla voisi erilaisia huollon joukkoja voitaisiin koota
asianmukaisesti, jolloin keskeiset henkilöt kouluttaisivat tällaiset joukot.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
7) Muun maanpuolustuksen järjestäminen (sotilaallisen toiminnan lisäksi) vaatii nykytilanteessa
selvästi nopeampaa toimintaa (päiviä) verrattuna aikaisempiin tilanteisiin (jopa viikkoja) nähden.
8) Myös muun maanpuolustuksen nopeampi järjestäminen (sotilaallisen toiminnan lisäksi) pitää
harjoitella asianmukaisesti.

Keskustan Kurun paikallisyhdistys: Metsästyskorttiin vaadittava tutkinto varusmiespalvelun
kylkiäiseksi
Kurun Keskusta esittää, että Suomen Keskusta toimisi määrätietoisesti metsästysharrastuksen
suosion ylläpitämiseksi ja mahdollistaisi metsästyskorttiin vaadittavan tutkinnon sisällyttämisen
varusmiespalvelun opintokokonaisuuteen.
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EU- ja Eurooppa-aloitteet
Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö: EU:n koheesiorahastojen ja maatalouden
rakennetuet säilytettävä nykytasollaan
Esitämme, että Suomen Keskusta toimii EU:n koheesiorahastojen ja maatalouden rakennetukien
säilyttämiseksi nykytasollaan.
Ison-Britannian erotessa Euroopan Unionista eri rahastojen jakamat tuet ja rahoitukset ovat
vaarassa pienentyä. Suomi näiden rahoitusten ja tukien saajana on vaarassa menettää EU:n
maatalousrahaston tukia ja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen saamat rakennerahastotuet ovat
vaarassa pienentyä. Nämä rakennerahastotuet ovat keskeinen osa aluekehittämistä Itä- ja PohjoisSuomessa. Maatalouden kannattavuus ei Suomessa kestä maatalouden tukien pienemistä.
Esitämme, että Suomen Keskusta huolehtii, että Suomi on tiivisti mukana neuvotteluissa
aktiivisena toimijana kun näistä maaseuturahastojen ja koheesiorahastojen tulevaisuudesta
neuvotellaan. Keskustan puoluekokouksessa tulee päättää siitä, että Suomi on valmis lisäämään
omaa maksuosuuttaan näissä rahoitusmekanismeissa ja siten varmistamassa näiden Suomen
maatalouden tukien ja itäisen ja pohjoisen Suomen aluekehitys mahdollisuuksien säilyttämiseksi
vähintään nykyisellä tasolla (Ohjelmakausi 2014-2020)

Lapin keskustanuoret: Strasbourgin istuntopaikasta luovuttava
Brysselistä Strasbourgiin on matkaa 430 kilometriä. Parlamentilla on täysistuntosali ja työtilat
molemmissa kaupungeissa, mutta Strasbourgia käytetään vain kerran kuukaudessa järjestettävillä
neljän päivän täysistuntoviikoilla. Loput 317 päivää vuodesta Strasbourgin tilat ovat tyhjillään.
Strasbourgiin pitää kuljettaa kuukausittain iso joukko avustajia ja virkamiehiä. Euroopan
tilintarkastustuomioistuin on laskenut, että parlamentti säästäisi 114 miljoonaa euroa vuodessa, jos
sen toiminta keskitettäisiin Brysseliin.
Unionin perussopimuksen mukaan parlamentin virallinen toimipaikka on Strasbourg, jossa on
järjestettävä 12 täysistuntoa vuodessa. Muun ajan parlamentti toimii Brysselissä, missä sijaitsevat
EU:n komissio ja ministerineuvosto.
Parlamentista on vaikea löytää edustajaa, joka pitäisi nykyistä järjestelyä tarkoituksenmukaisena.
Viimeksi 73 prosenttia parlamentin jäsenistä äänesti yhden toimipaikan selvittämisen puolesta.
Parlamentti ei voi itse lopettaa muuttoruljanssia, vaan sopimuksen muuttamiseen tarvitaan
jäsenmaiden yksimielinen päätös.
Vuodesta toiseen jatkuva muutto alkaa olla parlamentille uskottavuusongelma. Kun EU-maissa
joudutaan tekemään julkisen talouden säästöjä, parlamentin rahankäyttöä on entistä vaikeampi
puolustaa. Näin ollen Suomen tulee aktiivisesti ajaa Strasbougin istuntojen lakkauttamista osana
parlamentin säästöohjelmaa.
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Talous-, vero-, elinkeino- ja yrittäjyyspoliittiset aloitteet
Keskustan Tampereen paikallisyhdistys: Julkisten palveluiden määrästä ja tasosta tehtävä
selkeät linjaukset
Keskustan Tampereen paikallisyhdistys ry haluaa, että Keskusta tekee avoimet ja selkeät
arvolinjaukset sekä edistää näitä linjauksia hallitustyöskentelyssä koskien julkisten varojen käyttöä
eri palveluihin. Mitä palveluita yhteiskunta jatkossa kustantaa vai jääkö osa palveluista
kansalaisten maksettavaksi? Tällä hetkellä luullaan, että yhteiskunta pitää huolen, mutta se ei
todellisuudessa näin tee.
Erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla vanhustenhoito on kasvava menoerä väestön ikääntyessä.
Tällä hetkellä käytännössä monet vanhukset jäävät vaille riittävää hoitoa – heitä lähinnä säilytetään
kotona tai onnekkaimpia tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Ongelmana on rahoituksen
riittämättömyys sekä usein myös töiden organisointi ja johtaminen.
Toisaalta maanteiden huono kunto haittaa paikallisten asukkaiden lisäksi ammattikuljetuksia
ympäri maan. Teiden kunnossapitoa sekä myös raideosuuksien korjauksia ei ole tehty riittävästi.
Myös muut julkiset investoinnit, kuten julkiset rakennukset kirjastoissa, kouluissa ja virastoissa ovat
monin paikoin kosteusvaurioiden tai rakennusten elinkaaren päättyessä käyttökelvottomassa
kunnossa, mutta silti toiminta niissä jatkuu.
Suomen valtiontalous mahdollistaisi hyvät ja turvalliset peruspalvelut kaikille kansalaisille, jos
valtion budjetista kohdennettaisiin riittävästi näihin peruspalveluihin. Samalla palveluista
huolehtiminen edistäisi myös elinkeinoelämän kasvua tuoden maahan lisää hyvinvointia. Kyse on
ainoastaan siitä, mihin valtion varat halutaan kohdentaa. Mikä on Keskustan vastaus?

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Sähköinen veroilmoituslomake
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret esittävät, että henkilöasiakkaat ja –yritykset saisivat jatkossa
halutessaan esitäytetyn veroilmoituslomakkeensa verottajan sähköiseen palveluun, eikä paperista
versiota enää postitettaisi heille. Nykytilanne on omituinen – paperisella lomakkeella olevat tiedot
pyydetään tarvittaessa korjaamaan sähköisesti.
Muutos olisi askel paperittomampaan yhteiskuntaan, joka on nykyinen trendi. Se myös vähentäisi
veronkannon kuluja. Mallissa ei kuitenkaan pakotettaisi ketään käyttämään sähköistä palvelua,
vaan se tulisi paperisen version rinnalle.

Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö: Kiinteistöverotuksen uudistaminen sosiaalisesti
oikeudenmukaisella tavalla

Kiinteistöverotusta varten ollaan kehittämässä uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää, joka on
tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa kiinteistöverotuksen
oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Valtiovarainministeriön teettämien asiantuntijaselvitysten mukaan maapohjien kiinteistöverotuksen
arvostamisjärjestelmä on uudistettava, koska rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat
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yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien kauppahinnat ovat eriytyneet
alueellisesti, mikä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon verotusarvostuksessa.
Uusi arvostamisjärjestelmä parantaa kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Uudistuksen päämääränä ei ole korottaa tai keventää verotusta, vaikkakin verotusarvot voivat
joillain alueilla nousta ja joillain laskea.
Hankeen on asettanut valtiovarainministeriö, ja uuden maapohjan arvostamisjärjestelmän tuottaa
Maanmittauslaitos. Verohallinto soveltaa jatkossa uutta arvostamisjärjestelmää
kiinteistöverotuksessa. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Kuntaliitto.
Koko maahan määritellään uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien
verotusarvot. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan uudenlaisella menetelmällä, jossa
hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja.
Samalla luodaan palvelu, jossa kansalaiset voivat itse tarkastella maanhinta-alueita. Myös hintaalueiden määräytymisperusteiden yksityiskohtainen kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville ja
todennettavaksi.
Uusi arvostamisjärjestelmä valmistuu vuoden 2019 aikana. Uutta arvostusjärjestelmää sovelletaan
ensimmäistä kertaa vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.
Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa. Vuoden 2018 alussa
käynnistyneen erillisen hankkeen toteuttaa Tilastokeskus.
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö ry pitää uudistuksen tavoitteita lähtökohtaisesti oikeina.
Kiinteistövero on haja-asutusalueilla asuville usein katteeton vero, jolle maksaja ei saa vastinetta.
Haja-asutusalueella asuvat kiinteistönomistajat kustantavat muun muassa itse tiestönsä ja
vesihuoltonsa.
Kunnallisjärjestö kuitenkin kiinnittää huomion siihen, että uudistus toteutetaan sosiaalisesti
oikeudenmukaisesti. Uudistuksen yhteydessä pitäisi löytää mekanismi, jossa myös asukkaiden
veronmaksukyky huomioidaan.
Joissakin tapauksissa saattaa käydä niin, että tonttien ja rakennusten arvot nousevat huimasti
nykytilanteeseen verrattuna, jolloin esimerkiksi eläkeläispariskunnan tulot eivät riitä uuden
kohonneen kiinteistöveron maksamiseen. Erityisesti kaupunkialueilla voi olettaa näin tulevan
tapahtumaan.
Myös kiinteistön todellinen kunto pitäisi voida huomioida ikävähennyksen lisäksi sopivalla tavalla
niissä tilanteissa, joissa kohteessa on todettu esimerkiksi suuria rakennusvirheitä, jotka alentavat
sen arvoa. Purkutuomiolla olevan talon kiinteistövero ei voi olla sama kuin samanikäisen-kokoisen
kunnossa olevan talon vero.
Keskustan Jyväskylän kunnallisjärjestö ry edellyttää, että Suomen Keskusta rp:n puoluekokous
kiinnittää huomion edellä esitettyihin seikkoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

30
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Maaseudun kiinteistöverotusta kehitettävä ja
kevennettävä
Matkailuelinkeino on monissa kunnissa merkittävä työllistäjä, esim: Mikkelissä on yli 10300 vapaaajan asuntoa. Nykyinen kiinteistöverokäytäntö on matkailun kehittymisen kannalta vahingollista
rantayleiskaava-alueilla. Jos maanomistajalla on useita tontteja, ja niistä myy vain yhden, kaikki
tontit lankeavat kiinteistöverolle!
Nykyinen käytäntö estää tonttien markkinoilletuloa ja näin ollen jarruttaa maaseutu- ja
mökkimatkailun kehittymistä. Nykyinen käytäntö on kohtuuton yrittäjille, jolla tuotantorakennuksia
verotetaan yleisen kiinteistövero % mukaan. Maaseudun pienyrittäjät joutuvat kohtuuttomaan
tilanteeseen, jos verotuksen painopiste on kiinteistöverotuksessa, riippumatta yrityksen tuloksesta.
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää, että yleiskaavoitetut tontit tulevat kiinteistöverolle
vasta kun ne on myyty tai omistajan toimesta rakennettu.
Lisäksi Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää, että tuotantorakennusten kiinteistöverotusta
tulee uudistaa lisäämällä kiinteistöverolakiin kohta tuotantorakennukset.

Keskustan Pielaveden kunnallisjärjestö: Perintö- ja lahjaveron lakkauttaminen
Esitämme Suomen kuntoon laittamisen jatkamista verotusperusteiden oikeudenmukaistamisella.
Mielestämme ao. esityksemme tulee ottaa selkeästi tulevan eduskuntavaalimme yhdeksi teemaksi.
Siihen perustuen asia tulee ottaa myös seuraavaan hallitusohjelmaan keskeiseksi tavoitteeksi.
PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSEN LAKKAUTTAMINEN
Mielestämme perintöverotus on jo aikansa elänyt ja se aiheuttaa monenlaisia ongelmia:
- Tosi varakkaat veronmaksajat pakenevat Suomesta ja vievät varallisuutensa mennessään.
Suomi köyhtyy.
- Yrityksen tai maatilan varallisuudesta maksettava perintövero heikentää jatkajan mahdollisuuksia
kehittää yritystä.
- Muuttotappioalueilla ja haja-asutusalueilla on maatilojen ja asuntojen myynti lähes mahdotonta, ja
kuitenkin niistäkin on perintövero maksettava.
- Kun nuorikin perheen huoltaja kuolee, rintaperillisille määrätään vero, vaikka perintöveron
maksajat olisivat kuinka nuoria tahansa. Avoleskellä tosikova perintövero!!
- Kun nuori leski käyttää oikeuttaan pitää jakamattomana hallinnassaan yhteisenä kotina käytetyn
asunnon, rintaperillisille määrätään perintövero, vaikka he eivät voi myydä asuntoa
vuosikymmeniin.
- Kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla asunnoissa olevat omaisuusmäärät
Kasvaneet tosi isoiksi ja seurauksena suuret yksittäiset veroseuraamukset.
Perintöverosta ovat luopuneet kaikki naapurimaamme sekä monet muut EU-maat. Lahjaverotus
tulisi lakkauttaa samanaikaisesti, jotta yrityksen tai maatilan omistuksen voisi siirtää silloin kun
sopiva aika on, eikä tarvitse jäädä otottamaan kuolemaa. Verottajan on vaikea valvoa rahalahjojen
antamista käteisenä.
VEROTULOJEN MENETYS? - VAI VILKASTUVA ELINKEINOELÄMÄ?
Valtio menettäisi näillä lakkautuksilla verotuloja vuosittain noin 500 milj. euroa. Ruotsin mallin
mukaisilla luovutusvoittoverotuksen muutoksilla luovutusvoittoveron tuotto lisääntyisi kuitenkin 400
miljoonalla eurolla. PTT 2015 tekemän tutkimuksen mukaan. Lisäksi paikallistasolla tulisi jatkossa
nämä toimet vilkastuttaisivat omaisuuden siirtoja ja kulutusta sekä yritysten kehittymistä. Myös
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verohallinto voisi siirtää voimavaroja uusiin, tuottaviin tehtäviin. Esimerkkinä veroparatiisien
veromenetykset suuruusluokaltaan arviot 400 miljoonasta eurosta jopa 1400 miljoonaan euroon!
PTT:n selvittämä veromalli ei koskisi vain yrityksiä, vaan se ulottuisi myös tavallisiin kansalaisiin.
Valtaosa kansalaisista hyötyisi perintö- ja lahjaveron poistamisesta. Faktaa Ilta-Sanomissa
23.12.2014 olleeseen toimittaja M. Koskisen asiaa käsittelevän jutun äänestykseen"ONKO
SUOMEN PERINTÖVEROTUS KOHTUULLISTA? Annettu 31374 klikkausta Joista 85% eli 26668
EI pidä kohtuullisena ja VAIN 15% eli 4706 pitää nykyistä kohtuullisena.
On siis korkea aika tuo lähes satunnaisuuteen perustuva nykyinen käytäntö laittaa kuntoon ja
kansalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaksi jota lainsäädännön tulee olla. Näillä
perusteilla teemme tämän esityksen.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Metsätilojen sukupolvenvaihdoksien lahjanluonteisen
kaupan tulkintarajaa muutettava 75%:sta 60%:iin.
Suomessa yksityismetsien merkitys metsäalan ja metsäteollisuuden kehityksessä on suuri, sillä
noin 80 % teollisuuden käyttämästä kotimaisesta raakapuusta on peräisin yksityismetsistä.
Aktiivisella metsänomistajuudella sekä kestävällä metsien hoidolla ja käytöllä on saatu kasvatettua
metsien vuotuista kokonaiskasvua ja siten turvattua metsäteollisuuden jatkuvuus sekä
kasvuhakuinen kehittyminen.
Väestön ikärakenteisiin pohjautuvien mallinnusten mukaan suomalaiset yksityismetsänomistajat
ovat keski-iältään 60-vuotiaita vuonna 2020. Tuossa iässä oleva keskivertokansalainen on velaton
ja hänen nuorempi sukupolvi on aikuistunut sekä poismuuttanut lapsuudenkodistaan. Tällöin
keskivertokansalaisen taloudellinen riippuvuus metsätaloudesta vähenee, mikä voi aiheuttaa
aktiivisen metsänomistajuuden passivoitumista. Korkea keski-ikä nostaa myös riskiä, että
metsäomaisuus päätyy jopa vuosiksi kuolinpesän alaisuuteen, jos metsätilan sukupolvenvaihdosta
ei ole tehty riittävän ajoissa.
Metsänomistajien passivoituminen pienentää puukauppamarkkinoilla olevan raakapuun määrää,
mikä pahimmassa tapauksessa estää metsäteollisuuden kehittymisen heikentäen sen kilpailukykyä
globaaleilla vientimarkkinoilla. Passiivisen metsätalouden harjoittaminen uhkaa myös Suomen
metsien kestävän hoidon ja käytön -imagoa. Lisäksi passivoituminen on riski Suomen
metsävarojen terveydelle, jos edelleen lisääntyvissä määrin olevia kirjanpainajaesiintymiä ja niiden
aiheuttamia tuhoja ei seurata ja korjata metsänomistajien toimesta.
Jotta metsänomistajakunnan passivoitumista voidaan ehkäistä, niin tulee metsäomaisuus saada
riittävän ajoissa vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle sukupolvelle, jolla on motivaatiota
hyödyntää metsiä kestävästi oman taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. Valitettavasti vuonna
2017 voimaan tullut metsälahjavähennys ei luo riittävää houkutinta metsäomaisuuden siirtämiselle
sukupolvenvaihdoksena, sillä metsälahjavähennyksessä ei ole samoja etuja ja verotusoikeutuksia
kuin lahjanluonteisessa kaupassa. Jotta sukupolvenvaihdokset saadaan houkutteleviksi ja siten
aikaistettua, niin lahjanluonteisen kaupan tulkintarajaa tulisi laskea 75 %:sta 60 %:iin
metsätalouteen kohdistettujen kiinteistöjen kohdalla.

Keskustan Keski-Vihdin paikallisyhdistys: Metsätulon veroksi 20 %
Sipilän hallituksen hyvät ja kunnianhimoiset metsäbiotalouden tavoitteet ovat toteutumassa. Puun
käyttö kasvaa ja isoja investointeja on tehty ja niitä on lisäksi vielä suunnitteilla. Myös EU-tasolla
on onnistuttu vaikuttamaan hyvin Suomen metsien käyttöä koskevissa kysymyksissä.
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Myös puun tarjontaan on syytä kiinnittää huomiota. Hallitus onkin tarjonnut pieniä porkkanoita
metsänomistajille: yrittäjävähennys keventää verotusta noin 1,5 prosenttiyksikköä ja metsätilojen
sukupolvenvaihdoksia edistämään säädettiin laki metsälahjavähennyksestä. Nämä omalta
osaltaan auttavat metsänomistajia. Näitä toimia on tarpeen jatkaa. Puun myyntitulojen ostovoima
on heikentynyt viime vuosikymmenien aikana hyvin rajusti.
Metsänhoitokustannukset ovat nousseet. Samaan aikaan myös verotus on kiristynyt. Tämä juontaa
juurensa 1990-luvun alkupuolelle, jolloin pinta-alaverosta luovuttiin ja metsätuloja ryhdyttiin
verottamaan pääomatuloina. Aluksi verokanta oli 25 %. Verokanta oli sama yritysten maksaman
yhteisöveron kanssa. Nyt metsätuloista maksetaan pääomaveroa 30 tai 34 prosenttia, kun taas
yritysten maksaman yhteisövero on laskettu 20 prosenttiin.
Korkea veroaste, kantohintojen reaalinen lasku ja metsänhoitotöiden kallistuminen ovat vaarallinen
yhtälö alkaneelle metsäbiotalouden kasvulle. Jos metsätalous ei kannata, putoaa puun
lisätarjonnalta ja hiilinielujen vahvistamiselta pohja pois. Se tarkoittaa myös vähemmän verotuloja
valtion kassaan.
Metsäbiotalouden perustan varmistamiseksi, esitämme, että Keskusta asettaa
eduskuntavaalitavoitteeksi sen, että metsätuloille luodaan pääomaverosta erillinen verokanta.
Verokannan suuruus sidottaisiin kulloinkin voimassa olevan yhteisöveroprosenttiin (tällä hetkellä
20 %).

Keskustan Haapamäen paikallisyhdistys: Puun myyntiverotuksen alentaminen
Tällä hetkellä korkea puun myyntivero (30% ja 33% ) kauppahinnasta riippuen kaupan arvosta on
voimakas jarruttava tekijä puukauppojen tekemisille. Ongelma korostuu, kun otetaan huomioon
puun hinnan suhteellisen hidas kehitys verrattuna vaikkapa voimakkaasti kohonneisiin uusien
asuntojen hintoihin 40 vuoden aikana. Asiasta on kuluneella talvikaudella uutisoinut mm.
Maaseudun Tulevaisuus. Vaikka aivan viime viikkoina ovat tukkipuun hinnat hivenen kohonneetkin,
ei vastaavaa ole merkittävämmin havaittu kuitupuun hinnoissa huolimatta kuitupuun tarpeen
kasvusta.
Nykytilanne on johtamassa nuoren metsän hoitorästien kasvuun ja hakkuumahdon vajaaseen
hyödyntämiseen. Korkea puun myyntivero ja päätehakkuiden jälkeiset metsän
uudistamiskustannukset ja taimikoiden tulevat hoitokustannukset eivät kannusta puukauppohin ja
metsien uudistamisiin. Vaarana on, että nykytilanne voi tuottaa tappioita kansantaloudellekin.
Edellleen on aihetta tiedostaa se, että myytävä päätehakkuiden tukkipuu on merkittävimmän osan
kasvuajastaan jo tullut verotetuksi
aiemman pinta-alaverotuskäytännön aikana ja täten tukkipuun kauppahinta tulee osaltaan
kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi.
Metsätalous on lähtökohtaisesti väärässä verotusmenettelyssä, kun se nykyisin on
pääomatuloverotuksen parissa. Astetta oikeampi menettely voisi olla yritysverotuksen taso, mikä
olisi noin neljänneksen edullisempi puukaupoissa kuin nykyinen pääomaverotuskanta. Paras
menettely olisi kuitenkin seuraava:
Kymmenisen vuotta sitten Vanhasen hallituksen aikana oli taloudellisen taantuman aikana
puolitettu ja tämän jälkeen neljänneksellä huojennettu metsäverotus. Valitettavasti tämä oli
käytäntö vain määräaikainen ja lyhytkestoinen. Mutta tuona aikana ei tiettävästi yhtään tehdasta tai
sahaa ei tarvinnut sulkea maassamme kotimaisen puun tarjonnan puutteen takia. Juuri tämä on
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riittävä osoitus pääomaveroon nähden puolitetun metsäverotuksen ottamisesta pysyväksi
metsäveromuodoksi.
Vaikka näennäisesti verotulot laskisivat, on perusteltua nähdä veronsaajien saavan menetyksen
takaisin muiden verotulojen muodossa, joita aktivoitunut puun myynti ja tästä seuraavat eri
yrittäjien lisääntyvien tulojen tuottamat verot toisivat eri verosaajille kautta maan. Tähän toisi
merkittävän lisän myös metsän uudistamistöiden tuottamat verotulot sekä koko metsäklusterin
lisääntyvät tuotot ja niiden verotulot.
Puujalosteiden vienti toisi lisääntyviä vientituloja ja parantaisi kauppatasetta. Samalla myös
kotimaisen puuenergian mahdollisuudet kasvaisivat.
Koska nykyinen korkea puun myyntiverotus on jarru puukaupoille ja metsäklusterin toiminnoille
esitetään ryhdyttäväksi toimiin, joilla voitaisiin palata edellä mainittuun
Vanhasen hallituksen pääomaverotukseen nähden puolitettuun metsäverotukseen ja luoda tästä
pysyvä metsäverotuskäytäntö. Tämä olisi perusteltua metsätalouden omaleimaisuuden ja
ylisukupolvisen elinkeinotoiminnan vuoksi, mikä eroaa sekä pääomataloudesta että muusta
lyhytsyklisemmästä yritystoiminnasta.

Keskustan Etelä-Tampereen paikallisyhdistys: Yksityisteiden arvonlisäverovelvollisuus
Yksityistiet muodostavat ns. alemman tieverkon rungon.
Alempi tieverkko on keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan haja-asutusalueiden elinvoimaa ja
monia yhteiskuntamme keskeisiä toimintoja.
Haja-asutusalueiden ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet, koulukyydit, ikääntyneiden ja
vammaisten kuljetuspalvelujen hoituminen, alkutuotannon tuotantopanosten ja lopputuotteiden
kuljettaminen sekä puujalostusteollisuuden raaka-ainetarpeen tyydyttäminen ovat vain osa niistä
toiminnoista, joissa yksityisteiden rooli on keskeinen.
Yksityisteiden kunnossapito tapahtuu tieosakkaiden toimesta ja heidän kustannuksellaan.
Onneksi useimmat kunnat ja kaupungit ovat sisällyttäneet talousarvioonsa tietyn summan
jaettavaksi yksityisteiden kunnossapidon avustuksiksi.
Tuo yksityistiekohtainen avustussumma on kuitenkin monesti niin pieni, että yksityistien
kunnossapitotoimenpiteistä maksamat arvonlisäverot ovat suuremmat kuin kunnan/kaupungin
myöntämä kunnossapitoavustus.
Kuntien/kaupunkien myöntämää avustussummaa pienentävät monesti mm. se, että avustusta
myönnetään vain yksityistien varrella sijaitsevaan kauimpana sijaitsevaan vakituiseen asuntoon
saakka ja myös se, että kunnat/kaupungit ovat asettaneet avustuksen saamiseksi erilaisia
euroa/kilometri-kohtaisia enimmäismääriä.
Keskustan Etelä-Tampereen paikallisyhdistys ry esittää, että Keskusta pyrkii vaikuttamaan
yksityisteiden saattamiseen arvonlisäveroista vapaiksi tai jos se ei ole mahdollista, niin
yksityisteiden saattamista arvonlisäverotuksen piiriin.
Mistä yksityistiet saisivat arvonlisäverollista myyntiä?
Useat yksityistiet perivät ulkopuolisilta tienkäyttäjiltä käyttömaksuja ja kun ne olisivat
arvonlisäverollista myyntiä, niin niistä saataisiin perittyä arvonlisäveroa.
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Yksityistiet perivät käyttömaksuja puunjalostusfirmoilta, hevos- ja ravitalleilta, Valtion rautateiltä,
Liikennevirastolta sekä monilta muiltakin yksityisteiden käyttäjiltä.
Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Elintarvikkeiden arvonlisäveroa on laskettava
Suomessa tavaroiden ja palveluiden kulutukseen kohdistuva yleinen arvonlisäverokanta on 24
prosenttia. Euroopan Unioni sallii yleisen arvonlisäverokannan lisäksi jäsenmaalle kaksi
alhaisempaa arvonlisäverokantaa, jotka meillä ovat 14 ja 10 prosenttia. 14 prosentin verokanta
koskee elintarvikkeita, rehu, ravintola- ja ateriapalveluja, alempi 10 prosentin verokanta koskee
mm. lääkkeitä ja kirjoja, tilattuja lehtiä ja kuljetuksia.
Ruoka on meille välttämättömyyshyödyke, jonka arvonlisäveroa on muuteltu vuosien aikana.
Vuonna 2009 elintarvikkeiden arvonlisäveroa laskettiin17 %:sta 12 %:iin, ja seuraavana vuonna
arvonlisäverokanta nostettiin 13 %:iin. Tammikuussa 2013 elintarvikkeiden arvonlisävero nousi 14
%:iin, missä se on säilynyt näihin päiviin asti.
Ruuasta kiinnostuneen kuluttajan on hyvä välillä pohtia elintarvikkeiden hintoja myös
arvonlisäveroa ajatellen. Euroopan komission mukaan elintarvikkeiden arvonlisäveron keskiarvo on
unionissa 10,7 prosenttia. Mikäli taas verrataan Suomea ja vanhoja EU-15 maita, ero muodostuu
lähes kolminkertaiseksi, verrattuna näiden maiden viiden prosentin keskiarvoon.
Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys esittää, että Keskusta hallituspuolueena lähtee ajamaan
elintarvikkeiden arvonlisäveroprosentin alentamista. Koska Euroopan Unioni sallii jäsenmaalle
kaksi alhaisempaa arvonlisäverokantaa, voidaan elintarvikkeiden arvonlisäveroa laskea lähemmäs
eurooppalaista tasoa.
Tilastojen mukaan pienituloinen käyttää suhteellisesti enemmän käytettävissä olevista (eli noin
15,8 %) rahoista ruokaan kuin mitä suomalaiset keskimäärin (noin 12,5 %). Ruuan
arvonlisäverokannan laskeminen parantaisi erityisesti pienituloisten toimeentuloa, lisäisi
hyvinvointia ja edistäisi myös kotimaisen ruuan käyttöä. Osaltaan se myös lisäisi pienituloisten
kuluttajien ostovoimaa ja tukisi kotimarkkinoiden tämänhetkistä positiivista kehityssuuntaa.
Kallion Keskustaseura: Kasviksille muita elintarvikkeita matalampi arvonlisävero
Keskustan voimassa oleva periaateohjelma kannustaa jokaista terveytensä edistämiseen. Ruoalla
ja ennen muuta kasvisten monipuolisemmalla käytöllä on suora yhteys arjen terveyteen. Useiden
tutkimusten mukaan kasvisten (vihannekset, sienet, marjat ja hedelmät) runsaammalla käytöllä
voidaan torjua tehokkaasti sydän- ja verisuonitauteja. Varsin korkea hinta kuitenkin hillitsee
kasvisten hyödyntämistä esimerkiksi vähävaraisemmissa kotitalouksissa. Tehokkain tapa
kannustaa kasvisten monipuolisempaan hyödyntämiseen on vaikuttaa hintaan verotuksen avulla.
Keskustan tulee asettaa veropoliittiseksi tavoitteeksi sellaisenaan myytävien kasvisten
arvonlisäveron madaltaminen muiden elintarvikkeiden arvonlisäveroa pienemmäksi. Tällä hetkellä
elintarvikkeiden arvonlisäveroprosentti on 14.
Kasvisten veronalennuksesta seuraavat verotulomenetykset korvautuisivat väistämättä
pienempinä sosiaali- ja terveydenhuollon menoina. Kasvisten muita elintarvikkeita matalampi
arvonlisävero olisi todellinen kansanterveysteko sekä mahdollisuus yhä useammalle edistää
terveyttään kohtuuhintaisesti ja omatoimisesti.

35
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ravintoloiden alkoholin arvonlisävero ruoan tasolle
Matkailu- ja ravitsemusala (MARA) toivoo lisää työpaikkoja alalleen. Pohjois-Pohjanmaan
Keskustanuoret esittävät työpaikkojen lisäämistä alentamalla ravintoloissa nautittavan alkoholin
arvonlisäveroa 24 prosentista 14 prosenttiin. Tämä lisäisi alkoholin kulutusta ravintoloissa ja ohjaisi
ihmiset sosiaalisen ympäristöön.
Tällaisella elinkeinopoliittisella toimella luotaisiin lisää työpaikkoja sekä matkailu- että ravintolaaloille. Tästä hyötyisi koko Suomi, erityisesti Lappi, koska siellä on paljon kyseisten alojen yrityksiä
- tällä olisi positiivisia vaikutuksia Lapin matkailuun.

Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ravintoloiden alkoholiveroa tulee laskea
Ravintoloiden alkoholiveroa tulee laskea. Alkoholiveron laskulle on lukuisia talous-, sosiaali- ja
terveyspoliittisia syitä. Alkoholin kulutus on aina kansanterveydelle haitallista, mutta koska
alkoholin kieltäminen lailla ei ole kestävä ja tuloksia aikaan saavaa politiikkaa keskustan tulee sen
sijaan pyrkiä ohjaamaan alkoholin kulutusta siihen suuntaan, että sen haittavaikutukset kyetään
minimoimaan.
Vastuullista ja taloudellisesti hyödyllistä alkoholin kulutusta saadaan aikaan vahvistamalla
suomalaista ravintolakulttuuria sekä rajoittamalla alkoholin saantia kaupoissa esimerkiksi
alkoholiveroa korottamalla. Alkoholi tuo mukanaan monia sosiaalisia ongelmia joita esiintyy
erityisesti silloin, jos alkoholia käytetään suuria määriä kotioloissa. Alkoholin käyttäminen
ravintolaoloissa toisi mukanaan Keski-Eurooppalaisen alkoholikulttuurin Suomeen, jossa alkoholia
käytetään vain sosiaalisissa tilanteissa. Ravintola-anniskelu tapahtuu valvotuissa olosuhteissa.
Ravintolakulttuurin vahvistuminen toisi Suomeen lisää työpaikkoja ravintola- ja panimoalalle sekä
loisi kuvaa Suomesta houkuttelevampana matkustuskohteena. Ravintolaelämän vilkastuminen
kaikkialla Suomessa loisi kuvaa elinvoimaisesta maasta, jossa humalahakuisen juomisen sijaan
nautittaisiin alkoholia sosiaalisissa ympäristöissä vastuullisesti. Anniskelukulttuurin siirtyminen
valvottuihin oloihin ja kaupoissa myytävien alkoholituotteiden hintojen nousu hillitsisi alle 18
vuotiaiden nuorien alkoholin kulutusta.
Jos ihmiset siirtyisivät kuluttamaan alkoholia ravintoloihin alkoholin kulutus vähenisi, koska
julkisissa tilanteissa humalahakuinen juominen ei ole niin yleistä kun se on yksityisissä tilanteissa.
Valtio voi ravintolakulttuuria edistämällä luoda Suomeen uusia työpaikkoja, vähentää alkoholin
kulutusta sekä haitta vaikutuksia ja rohkaista ihmisten välistä kanssakäymistä.

Keskustan Ylivieskan pohjoinen paikallisyhdistys: Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia
kehitettävä
Sipilän ensimmäinen hallitus päätti metsätilojen sukupolvenvaihdoksia edistämään
metsälahjavähennyksen. Tämä kauan odotettu avaus on vauhdittanut jo ensimmäisenä vuonna
merkittävästi metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Se ehkäisee selkeästi uusien perikuntien
muodostumista ja vahvistaa pitkäjänteisesti puun markkinoille tuloa ja täten biotalouden kasvun
perusteita. Kokoomuksen johtaman valtiovarainministeriön ja metsäteollisuuden ankaran
lobbaamisen seurauksena metsälahjavähennys koskee nyt vain kaikkein suurimpia metsätiloja.
Metsälahjavähennys nimenä on huono ja harhaanjohtava, kun kyse ei kuitenkaan ole lahjasta.
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Keskustan tulee asettaa tavoitteeksi vähennyksen nimen muuttamisen metsätilojen
sukupolvenvaihdosvähennykseksi ja ajettava vähennys koskemaan kaikkia metsätiloja. Vähennys
tulisi muuttaa myös selkeämmin ymmärrettäväksi niin, että 3000 euron omavastuun jälkeen se olisi
esimerkiksi 85 prosenttia metsätilan käyvästä arvosta.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Perheheiden verotusta kehitettävä: Ruokakunnan
koon mukainen vähennys perheille
Yhteiskuntaa tulee kehittää siihen suuntaan, että kaikki sen toiminnot - työelämä,
työttömyysturva, eläkejärjestelmä, verotus ja päivähoitojärjestelmän kehittäminen kannustavat perheiden perustamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen sinkkujen yksinäisyyden
yksiöiden sijaan, sillä yhteiskuntaan ei synny uusia jäseniä ilman perheitä.
Erilaisten, eri tilanteissa elävien perheiden verotus voisi olla joustavampi kuin tällä hetkellä.
Ankara verotus kohtelee kovalla kädellä myös huoltajaa, joka elättää yhden palkalla useita
henkilöitä - yleensä naisen palkalla. Suomessa kokeilukulttuurissa tulisi harkita verotuksen
ottaminen osaksi perhepolitiikkaa. Erityisesti lapsiperheiden verotus kaipaa edelleen
kehittämistä. Suomessa etenkin yksinhuoltajaperheet ja pikkulapsiperheet ovat pärjänneet
huonosti.
Ruokakunnan koon mukainen vähennys perheille voisi olla vähintään työhuonevähennyksen
suuruinen ja suurissa lapsiperheissä tai osatyökykyisten perheenjäsenten osalta hieman
lisättynä eli noin 250-350 euroa vuodessa. Erityisesti yhden tulonsaajan perheet (myös yksi
yli 12000 vuodessa ansaitseva, toinen alle 12000, sillä veroprosentti on alle 12000 euron
tuloissa nolla) voisivat olla ruokakunnan koon perusteella annettavan verovähennyksen
kohteena.
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää perheverotuksen muuttamista niin, että se lisäisi
erilaisille perheille valinnan mahdollisuuksia. Verotuksen on luotava enemmän
liikkumavaraa ja tuettava perheiden omaa valinnanvapautta erilaisten hyvinvoinnin ratkaisujen
etsimisessä.

Keskustan Saarenkylän paikallisyhdistys: Puolueiden jäsenmaksut verovähennysoikeuden
alaiseksi
Saarenkylän keskustan paikallisosasto esittää puoluekokoukselle, että verovähennysoikeus
laajennetaan koskemaan myös puolueiden jäsenmaksuja. Ammattiyhdistyksillä on ollut
verovähennysoikeus jo pitkään.
Puolueiden jäsenmäärä on laskenut 1980 -luvun noin 600 000 jäsenestä noin 230 000 jäseneen.
Puolueiden rinnalle on tullut paljon muita vaikuttamisen väyliä yhden asian liikkeistä
kansalaisaloitteeseen. Sosiaalinen media mahdollistaa yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistumisen ilman kiinnittymistä mihinkään puolueeseen. Samalla tutkimusten mukaan ihmisten
luottamus puolueisiin ja kiinnostus vaaleihin on vähentynyt.
Yhteiskunta tarvitsee kuitenkin puolueita edelleen demokratian ja kansanvallan nimissä.
Perustuslaki antaa puolueille tehtäväksi ehdokkaiden asettamisen eduskuntavaaleissa ja
presidentinvaaleissa. Puolueiden rooli korostuu vaalitoiminnassa, mutta niitä tarvitaan myös
kansalaiskeskustelussa aktiivisen ja innovatiivisen ohjelmatyön kautta. Tämä on osittain
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rapautunut viime vuosina puolueiden resurssien vähentymisen myötä. Puolue tarvitsee
puoluetukien lisäksi ympärilleen myös ihmisiä, jäseniä, toimiakseen.
Näillä perustein Saarenkylän Keskusta esittää puolueiden jäsenmakujen saattamista
verovähennysoikeuden alaiseksi.
Keskustan Keski-Suomen piiri: Ammattiyhdistysmaksun verovähennyskelpoisuus on
poistettava
Ammattiliittojen jäsenistöllä on Suomessa edelleen mahdollisuus vähentää verotuksestaan
vuosittainen jäsenmaksun osuus. Tämä ammattiyhdistysliikkeen erityisoikeus asettaa kansalaiset
eriarvoiseen asemaan ja se tulisi perustuslain hengen vastaisena lakkauttaa, kuten Ruotsissa on jo
tehty. Verovähennysoikeus aiheuttaa valtiolle yli 200 miljoonan euron välittömät verotulojen
menetykset vuosittain.
Ammattiyhdistykset tulisi rinnastaa muihin yhdistyksiin ilman verotuksellista erityisasemaa.
Ammattiyhdistysmaksulla on paitsi kansantaloudellinen, myös poliittinen ja moraalinen merkitys.
Ammattiliitot ohjaavat osan tuotoistaan poliittisten puolueiden vaalikampanjoihin, poliittiseen
koulutukseen, poliittisten puolueiden pää-äänenkannattajiin sekä puolueita ja
ammattiyhdistysliikettä lähellä oleville organisaatioille. Niillä rakennetaan ja ylläpidetään myös
kiinteistöjä, joista saadaan vuokratuottoa.
Suomen kansalaisten yhteisestä rahapussista tällaista toimintaa ei tule jatkossa enää tukea eikä
työnantajaa velvoittaa ay-maksua palkasta tilittämään ammattiyhdistysliikkeelle.

Keskustan Oulun paikallisyhdistys: Lintujen pesäpönttöjen verovähennysoikeus
Tämä aloitteemme koskettelee luonnonvaraisten lintujen pesäpönttöjen verovähennysoikeutta
metsäverotuksessa metsänomistajalle.
Nykyisen metsäverolain mukaan on metsänomistajan aina esitettävä erillinen syy tai peruste, että
hän voi vähentää verotuksessa lintujen pesäpönttöjen hankinta- ja hoitokulut vuosittain.
Erämatkailuyrittäjä pääsee vähentämään rannoille ja saariin sekä purojen ja jokien varsille
asentamiensa riistalintujen pöntöt, kuten esm. telkänpönttöjen hankinta- ja hoitokulut. Samoin
myös kyyhkyjen pöntöt.
Hakkuuaukeiden kylvön tai istutuksen jälkeen verottaja hyväksyy myyrä- ja hiirituhojen estämiseksi
asennetut petolintujen pöntöt, joita ovat haukan ja pöllöjen pöntöt. Myös pikkulintujen pöntön
hankinta- ja hoitokulut voi nykyisellään metsän- omistaja vähentää, jos hän joutuu varastoimaan
metsään tai metsäautotien varteen energiapuuta, kuitupuuta tai sahapuuta, koska tällaiset
puupinot tulevat käytännössä lähes aina metsän tuhohyönteisten lisääntymispaikoiksi. Mikäli
hyönteistutkijat havaitsevat seutukuntaa uhkaavan poikkeuksellisen runsaan tuhohyönteisten
lisääntymisvaaran olevan odotettavissa, kelpaa myös se pikkulinnun pöntön vähennysperusteeksi.
Samoin verottajalle käy vähennysperusteeksi hilla- tai karpalorämeelle tai läheisyyteen
asennettujen pikkulintujen pöntön hankinta- ja hoitokulut, mikäli em. marjoista on kaupallista tuloa,
ja jos alueella on uhkaamassa vaikkapa hillakuoriainen kesän marjasatoa.
Koska tehometsätalouden yleistyttyä ja ilmansaasteiden lisäännyttyä ovat useatkin pesäpöntöissä
pesivät ns. kolopesijät vähentyneet yksilömääränsä puolesta alkuperäiseen metsäluontoomme
verrattuna huomattavasti ja paikoin jopa muutamia lajeja on katoamassa lähes kokonaan.
Nähdäksemme olisi ainakin veropolitiikassa pikaisesti tehtävä suunnan muutos väljemmän
vähennysoikeuden saamiseksi linnunpönttöjen kohdalla. Edellä hahmottamiemme seikkojen
perusteella olemme osastossamme näkemässä asian siten, että verottajan olisi syytä
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tulevaisuudessa hyväksyä metsänomistajille vähennyskelpoisiksi ilman mitään erityis perusteluja
kaikki metsiinsä asentamien linnunpönttöjen hankinta- ja hoitokulut vuosittain. Verotulon
menetyksenä se tuskin näyttelee kovinkaan merkittävää osaa yhteiskuntamme verotuloissa.
Välillisestihän se voi jopa lisätäkin verotuloja pesäpönttöjen valmistajien sekä liike-elämän
verotuksessa, ja voi olla jopa ihan elämänruiskekin jollekin puualan pienyrittäjälle. Tokihan
ymmärrämme kaikki, että lintukannat alkuperäisessä laji- ja yksilörunsaudessaan olisivat mitä
parhaimmat metsiemme tuhohyöteistasapainon ylläpitäjät ja näin pitemmällä aikajanalla
korkealaatuisen metsämarjojen ja puun tuotannon turvaajat. Tällä verolain muutoksella
kirkastaisimme myös kilpeämme maan todellisena ja vihreänä ympäristöpuolueena.

Keskustan Puolangan kunnallisjärjestö: Yritystuet ja byrokratia korvataan alennetuilla
arvonlisäverokannoilla.
Ennen EU-jäsenyyttä Suomessa oli käytössä liikevaihtovero (12 %), joka korvattiin arvonlisäverolla
1.6.1994 Suomen valmistautuessa EU-jäsenyyteen. Yleinen arvonlisäverokanta on tällä hetkellä
24 %.
Arvonlisäveron (ALV) käyttöönotto leikkasi ostovoimaa ja työn kilpailukykyä voimakkaasti erityisesti
rakennustoiminnan ja asumisen tullessa veron piiriin. Työvoimakustannuksiin kohdistuva verotus
kasvoi n. 2 mrd €/v ja muiden tuotannontekijäin verotus vastaavasti keveni, kun koneiden
hankintahintaan sisältyvä vero tuli vähennyskelpoiseksi yrityksille. Tämän seurauksena tuotannon
automatisointi kiihtyi ja työtä siirrettiin myös halpatyön maihin. Työttömyydestä johtuvan valtion
tulojen menetyksen ja menojen kasvun myötä veropohjaa on sen jälkeen laajennettu lähes
kaikkeen kulutukseen. Arvonlisäyksestä n. 2/3 kohdistuu työvoimakustannuksiin. Tämä on johtanut
korkeaan työttömyyteen ja sen ennustetaan kasvavan edelleen mm. digitalisaation johdosta.
Työttömyys ja siitä johtuva julkisen talouden ahdinko on korjattava.
EU-komissio on antanut tärkeän arvonlisäverodirektiivin muutosehdotuksen.
Ehdotukset koskevat arvonlisäverokantoja sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.1 Komission antama
ehdotus määrittää yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistasoksi 15 %. Sen lisäksi jäsenvaltioille
tulee mahdollisuus ottaa käyttöön alennettuja verokantoja seuraavasti:
 Kaksi alennettua verokantaa, jotka ovat vähintään 5 % ja enintään sama kuin yleinen
verokanta
 Yksi ALV-vapautus (nollaverokanta)
 Yksi superalennettu verokanta, joka on vähintään 0 % ja enintään 5 %
Komissiolla on tällä hetkellä käytössä lista niistä tavaroista ja palveluista, joihin voi soveltaa
alennettua verokantaa. Lista on tarkoitus korvata uudella, nykyistä yksinkertaisemmalla listalla,
jossa lueteltaisiin ne tavarat ja palvelut, joihin on sovellettava jäsenvaltion yleistä verokantaa. Näitä
olisivat esimerkiksi aseet, tupakka, alkoholi ja uhkapelit.
Verotulojen turvaamiseksi ehdotuksessa on mukana säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden
painotetun keskimääräisen ALV-kannan on oltava vähintään 12 %. Painotettuun keskiarvoon
otetaan mukaan vain myynnit niille loppukäyttäjille, joilla ei ole vähennysoikeutta, kuten kuluttajille.
Keskustan Puolangan kunnallisjärjestö esittää, että arvonlisävero porrastetaan komission
esityksen mukaisesti huomioiden kansalaisten perustarpeet, terveydenhoito ja kestävä kehitys.





0 % elintarvikkeet, maa- ja metsätalous sekä luonnontuotteet ja terveydenhoito
5 % asuntojen rakentaminen ja kunnossapito sekä asuntojen vuokraus sekä uusiutuviin
luonnonvaroihin perustuva energiatuotanto (asuminen sekä energia- ja ilmastotavoitteet)
15 % Yleinen alennettu verokanta (muu yleinen kulutus ja mukavuus)
24 % Yleinen verokanta komission listan mukaan (haitallinen ja ympäristöä kuormittava)
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Konkreettinen rakennemuutos kansalaisten ja työllisyyden hyväksi.
EU-komission esittämä 12 %:n pienin keskimääräinen ALV-kanta antaa mahdollisuuden
voimakkaaseen rakenneuudistukseen. Nykyisten verokantojen painotettu keskiarvo on Suomessa
n. 20 % ja veron kokonaiskertymä n. 17 mrd €/v. Joten kokonaismuutos voisi olla jopa 7 mrd €/v eli
100 €/kk/kansalainen. Tämän johdosta uudistusta ei ole syytä eikä tarvettakaan tehdä kerralla,
vaan se on tarkoituksenmukaista toteuttaa seuraavan eduskuntavaalikauden aikana. Valtion talous
pysyy hallinnassa, kun yritystukia leikataan ja karsitaan verotulojen alenemista vastaavasti.2
Samaan aikaan ostovoiman kasvu lisää kysyntää, työllisyyttä ja verotuloja sekä vähentää
työttömyydestä johtuvia menoja.
Arvonlisäverojärjestelmä on käytössä kaikissa EU-maissa.3 Jäsenmaa saa itse päättää
soveltamastaan verokannasta. Muutos vaatii Suomessa vain päätöksen uusista ALV-kannoista eri
tuotteille ja palveluille sekä aikataulun niiden käyttöönotolle. Muutos vähentää tarvetta nykyisille
poikkeuksille ja vapautuksille.
Arjen asioista tehty vaaliohjelma antaa vahvan valtakirjan uudistuksen toteuttamiselle.
Puolueen kannatus perustuu sen kykyyn puhutella kansalaisia heitä itseään koskevissa asioissa.
Aloite koskettaa välittömästi kaikkia kansalaisia. Keskustan tulisi ottaa uudistus seuraavien
eduskuntavaalien ohjelman pääasiaksi ja keskeiseksi tavoitteeksi seuraavassa hallitusohjelmassa.
Vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta – perustarpeet kuntoon vähemmällä rahalla.
Nykyisen verojärjestelmän puitteissa voidaan päästä pitkälle köyhyyden ja eriarvoisuuden
torjunnassa siten, että kansalaisten välttämättömien perustarpeiden, kuten elintarvikkeiden,
asuntorakentamisen ja asumisen arvonlisäverokantaa alennetaan. Tästä seuraa elinkustannusten
alentuminen ja suurin suhteellinen hyöty tulee köyhille ja pienituloisille, joiden tulot menevät
pääosin tai kokonaan em. perustarpeiden tyydyttämiseen. Myös tarve tulonsiirtoihin ja niiden
kasvuun pienenee.
Kansalaisille lisää ostovoimaa ja päätösvaltaa tulevaisuudesta.
Näin porrastettuna verokanta alentaa kaikkien kansalaisten välttämättömien perustarpeiden hintoja
ja siten kasvattaa kaikkien ostovoimaa ilman palkankorotuksia. Samoin verotus edistää
ilmastomuutoksen torjuntaa ohjaamalla energiantuotantoa uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja
tehostaa muutenkin niiden käyttöä. Tukiviidakon ja viranomaismääräysten sijaan kansalaiset voivat
valita. Verotus ohjaa kuluttajien valintoja ja yritykset valitsevat tuotantosuunnan sekä teknologiset
ratkaisut kehityksen ja kysynnän mukaan.
Suomesta tulee ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä kuluttajavetoisesti.
Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvaan energian ja polttoaineiden sekä niitä
hyödyntävien energiapalveluiden myynnin verokannan alentaminen on nopea keino toteuttaa
ilmastotavoitteita ja vauhdittaa teknologian kehitystä kuluttajien valinnoilla. Lisää
kansalaisaloitteessa 12/2014.4
Kaikki yritystuet vääristävät kilpailua – kuluttaja on tasapuolinen.
Yrityksille annetut tuet ovat ongelmallisia, koska niihin sisältyy aina rajauksia ja valintoja sekä
hallinnollista kustannuksia sekä byrokratiaa. Kun kaikkien kuluttajien ostovoima kasvaa ja tuet
vähenevät, kasvavat oikean yrittämisen mahdollisuudet merkittävästi. Yrittäjien oikeat tukijat ovat
maksukykyiset asiakkaan.
Ostovoiman kasvu ilman palkankorotuksia luo edellytykset työllisyyden paranemiselle.
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Arvonlisävero on yrityksille vain läpimenoerä, jonka ne perivät kuluttajilta ja tilittävät valtiolle.
Viennin verokanta on jo nykyisin 0 %. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteen valmistuksen
aikana eri tuotantoportaissa kerätyt arvonlisäverot palautetaan vientiä harjoittavalle yritykselle.
Tuontiin sovelletaan samaa verokantaa kuin vastaaviin kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin.
Elinkustannusten alentuminen lisää kaikkien kuluttajien ostovoimaa ilman palkankorotuksia. Tämä
lisää kulutuskysyntää kotimarkkinoilla ja parantaa myös viennin kilpailukykyä ja työllisyyttä
palkkamaltin myötä.
Korkeat asumiskustannukset estävät kehitystä ja houkuttelevat verojen välttelyyn.
Rakentamisen ja asumisen kustannuksia voidaan alentaa tarvittaessa jopa 20 %. Vaikutus on
suurin kaupungeissa, missä asumisen kalleudesta johtuvat ongelmatkin ovat suurimmat. Näin
asumismenojen ja siihen kohdistettujen tukien kasvu voidaan pysäyttää ja työvoiman liikkuvuutta
edistää.
Samalla nykyisin korkeasta ALV:sta johtuva harmaan talouden toimintaetu alenee merkittävästi.

Keskustan Keski-Suomen piiri: Yritystuesta innovaation tukemiseen
Suomessa yritystoimintaa tuetaan vuosittain useilla miljardeilla euroilla. Osa tuesta on suoraa
tukea yrityksille ja osa on verotuksen kautta tapahtuvaa. TEM:n yritystukiraportin mukaan noin 10
prosenttia yritystuista on uudistavia ja loput vanhaa säilyttäviä. Usein hyötyjiä näissä ovat suuret
teollisuusyritykset, jotka tukien avulla pahimmillaan pönkittävät omaa asemaansa tai vääristävät
kilpailua. Tammikuussa 2018 Ylen uutiset kertoi, että Suomi on kilpailukykyvertailuissa Euroopan
maiden häntäpäässä.
Esitämme, että Keskusta lähtee uudistamaan yritystukijärjestelmää niin, että yhteiskunta varmistaa
yrityksille mahdollisimman hyvän toimintaympäristön, jossa on mahdollista synnyttää rohkeita
uusia ideoita.
Se voisi tarkoittaa mm. panostusta koulutukseen, koulutettua työvoimaa, tutkimusresursseja ja
tukea kansainvälistymisessä.
Lauttasaaren keskustaseura: Yritysvetoisen tki-rahoituksen lisääminen
Suomen tutkimustoiminta on erittäin korkeatasoista. Kovassa kansainvälisessä kilpailussa
tarvitaan erityisosaamista. Tutkimuksen kaupallistaminen on ollut kompastuskivemme. Yrityksille
suunnattua tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta on leikattu merkittävästi. Juha Sipilän
johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto TIN on linjannut nostavansa julkisen ja yksityisen
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen Suomessa 4 prosenttiin 2030 mennessä. Tavoite on
erittäin kova, joten työ on aloitettavasti välittömästi. Yritysvetoista tki-rahoitusta olisikin nostettava
jo tämän vuoden budjetissa, sillä valtion rahoitus toimii yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön liimana ja
toiminnan vauhdittajana.
Kainuun Keskustanuoret: Pohjoisen alueen kuljetustukea nostettava
Suomi on pitkien välimatkojen maa, jossa teollista tuotantoa harjoitetaan näiden välimatkojen
päässä. Suomi ja pohjoiset yritykset tarvitsevat pohjoisenalueen merkittävän kuljetustuen.
Teollisuutta on syntynyt ympäri maata onnistuneen aluepolitiikan, ympäri Suomea sijaitsevien
luonnonvarojen sekä sitkeiden yrittäjien ja työntekijöiden ansiosta. Kuitenkin mitä pidempi
välimatka tuotteen valmistuksen ja asiakkaan välillä on, sitä enemmän rahtikustannukset
lisääntyvät.
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Lisäksi on teollisuuden aloja, joissa Suomi kilpailee esimerkiksi Ruotsin kanssa. Ruotsissa
yrityksille maksetaan huomattavasti suurempia kuljetustukia kuin Suomessa, ja tämä haittaa
suomalaisten yritysten kilpailukykyä samoilla markkinoilla. Ruotsissa kuljetustukien avulla on
pystytty pitämään huolta siitä, että tavarat Pohjois-Ruotsista pääsevät kuljetustuen avulla EteläRuotsin markkinoille. Ilman kuljetustukea tavaroiden liikkuminen ei olisi liiketaloudellisesti
kannattavaa.
Kuljetustuen avulla on saatu turvattua monille pohjoissuomalaisille yrityksille mahdollisuus viedä
tuotteitaan maailmalle, sillä ilman kuljetustukea yrityksillä olisi kaupat jääneet tekemättä. Tällä on
myöskin merkittäviä työllisyysvaikutuksia alueellamme
Kainuun Keskustanuoret esittääkin, että Suomen alueiden kuljetustuet nostetaan vähintään
Ruotsin tasolle, jolloin pystymme kilpailemaan viennistä Ruotsin kanssa.

Lauttasaaren keskustaseura: Kryptovaluutat
Lohkoketjuteknologia kryptovaluutat nousivat keskusteluun. Kyseessä on erittäin lupaava ja
laajavaikutteinen teknologia. Kryptovaluuttojen maailmanlaajuinen valuaatio on noussut satoihin
miljardeihin euroihin. Erittäin nopeasti kehittyvä teknologia asettaa haasteita ja mahdollisuuksia
valtioille. Yhtäältä kyseessä on valtavia globaaleja mahdollisuuksia tarjoava teknologia, jonka
hyödyntämisessä Suomi voisi olla etulinjassa. Tämä toisi Suomeen töitä ja erittäin voimakkaasti
skaalattavissa olevaa uuden aikakauden rahoitustoimintaa, tekijöitä sekä pitäisi yllä Suomen
mainetta teknologisena edelläkävijänä. Suomessa on jo nyt alan yrityksiä ja tutkimusta.
Maaliskuussa 2018 perustettiin Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry. alan etujärjestöksi.
Toisaalta kryptovaluuttojen osittainen anonymiteetti, hajautunut toimintamalli sekä nopea kehitys
ovat myös haasteita, sillä ilman sääntelyä ne voivat toimia reittinä harmaalle ja jopa mustalle
taloudelle. Osa valtioista on pyrkinyt kehityksen etulinjaan luomalla yrityksille suotuisat olosuhteet
ja luomalla lainsäädännöllä ja sen tulkinnalla oikeusvarmuutta siten, että oikeudellinen epävarmuus
eikä liian tiukka sääntely nouse teknologian hyödyntämisen esteeksi.
Suomessa lainsäädännöllinen kryptovaluuttojen tila on epäselvä. Osa pankeista tulkitsee
rahanpesun vastaisia säädöksiä niin tiukasti, että ovat sulkeneet suomalaisten kryptovaluuttoja
hyödyntävien yritysten pankkitilejä, vaikka suomalaiset yritykset ovat hoitaneet kaikki
lainsäädännön asettamat velvoitteet asianmukaisesti - toisin kuin monet vaihtoehtoisesti
ulkomaiset palveluntarjoajat, joiden palvelut ovat suomalaistenkin ulottuvilla.
Toisaalta myös luovutusvoittojen verotuksessa on epävarmuutta. Verottajan nykyisenä linjana on
ollut, ettei luovutustappiota saa vähentää, mutta luovutusvoitoista tulee maksaa vero. Järjestely on
syrjivä suhteessa muihin sijoitusinstrumentteihin. Mikä Suomen Keskustan kanta
kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan?
Ostrobotnian Keskustaseura: Keskustalta luovan talouden linjapaperi
Keskustalaisen ideologian ja aatteen keskiöön kuuluu aineettomuus eli immaterialismi. Luova
talous on osaamista, tekemistä, yrittäjyyttä ja liiketoimintaa, jolla erityisesti luodaan arvo tuotteille,
ovat ne sitten tavaraa tai palveluita. Kuvainnollisesti se ei ole rautaa vaan muotoa ja varsin usein
se on käytettävyyttä ja oivallusta, jolla tuote on käyttäjälleen mukavampi.
Lisäksi luova talous on helpommin ajasta ja paikasta riippumatonta. Se tarkoittaa myös sitä, että
luovan osaamisen markkinat ovat globaalit. Tuotteiden kilpaillut markkinat ovat netissä, ja siksi
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suomalainen luovan talouden osaaja on enemmän riippuvainen siitä, kuinka hyvin netti toimii kuin
missä hänen toimipaikkansa sijaitsee.
Yrittäjä- ja yrittäjyyspuolue Keskustan näkemykset luovaan talouteen ovat kuitenkin jääneet
heppoisiksi. On syytä muuttaa tilanne. Siksi Ostrobotnian Keskustaseura esittää, että Keskusta
laatii linjapaperin luovasta taloudesta, ja sillä tavoin parantaa otettaan ideologisesti itselleen
merkittävästä elinkeinopoliittisesta aiheesta.

Oikeuspoliittiset ja sisäisen turvallisuuden aloitteet
Keskustan Konneveden kunnallisjärjestö: Sovittelun aseman vahvistaminen
Esitämme sovittelumenettelyn laajentamista lupa-asioihin, sopimusasioihin,
maanmittaustoimituksiin ja vastaaviin lisäämällä sovittelu väliasteeksi ennen hallinto-, käräjä- ja
maaoikeutta, yleisesti ja kaiken kattavasti tai ainakin tietyissä asiaryhmissä. Samassa yhteydessä
oikeusturvavakuutusten korvauspiiriä olisi laajennettava lainsäädäntöteitse niin, että sovittelun
kustannukset tulevat oikeusturvavakuutusten piiriin.
A. Sovittelun aseman vahvistamisen lähtökohtia
1. yhteiskunnan kokonaisetu sovittelun laajentuessa
o vaikutus oikeuslaitoksen mittaviin kustannuksiin oikeudenkäynteihin etenevien
asioiden vähentyessä
o oikeuslaitoksen ruuhkaisuuden vähentyminen ja siitä johtuen yhteiskunnalle
merkityksellisten asioiden käsittelyn nopeutuminen
o kun sovittelussa syntyy oikeudellisesti pätevä ratkaisu, jää valituskierre
kustannuksineen, viivästymisineen ja muine haittoineen pois
o oikeuslaitoksen toiminnan tehostuminen, inhimillistyminen ja palveluluontoisuuden
vahvistuminen
2. kansalaisten etu
o yleisen sovinnollisuuden edistäminen
o oikeudellisesti pätevien ratkaisujen saaminen ilman mittavia valmistelu- ja
oikeudenkäyntikuluja
o asioiden käsittelyn nopeutuminen jutturuuhkien ja oikeuslaitoksen
priorisointitarpeiden vähentyessä myös niiden tapausten osalta, jotka kuitenkin
ajautuvat oikeudenkäyntiin
o taloudellisesti heikossa asemassa olevien mahdollisuus saada oikeudellinen
ratkaisu paranee
o asemaltaan epätasapainoisten osapuolien ohjaaminen sovinnollisuuteen, esim.
tilanteessa, jossa toisena osapuolena on yksityishenkilö ja toisena kunta, yritys,
yhteistö, joukko ihmisiä tai muu taho, jolla on mittavammat resurssit ratkaisua
haettaessa
o oikeusturvavakuutusten ehdot eivät saisi käytännössä ohjata etenemään
oikeudenkäyntiin (esim. maanmittausasiat, joissa vasta hovioikeustason
maaoikeuden kuluja korvataan)
B. Taustatekijöitä
Eräiden näkemysten mukaan sovittelun asemaa voitaisiin nykyisestään vahvistaa rikos- ja riitaasioissa, joissa sitä jo nykyään käytetään. Vahvistaminen tarkoittaisi esimerkiksi sovittelun
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ottamista osaksi oikeuskäsittelyn esivalmistelua, sovittelun tulemista "pakolliseksi" tai jopa siitä
kieltäytymisen jonkinasteista sanktioimista. Tätä vastaan on kuitenkin ajatus siitä, että sovittelun
pitäisi näissä asioissa säilyä vapaaehtoisena ja ettei sovittelu kenties kuitenkaan sovellu kaikkiin
tapauksiin. Toisaalta jo pelkkä toisen osapuolen kohtaaminen saattaisi olla edullista siinäkin
tapauksessa, että asiaan saataisiin ratkaisu vasta oikeudessa.
Sovittelun laajempaa käyttöön voitaisiin ajatella päästävän lainsäädännön muutosten sijaan
markkinoinnilla ja asennekasvatuksella. Voitaisiin jakaa informaatiota siitä, ettei sovitteluun
osallistuminen tarkoita oikeuksista luopumista. Asennepuolella voitaisiin vahvistaa ajatusta siitä,
että paras mahdollinen lopputulos saattaa syntyä tehokkaimmin ja edullisimmin nimenomaan
sovittelussa. Arvioimme kuitenkin, että tilanne kehittyy suotuisaan suuntaan liian hitaasti ilman
lainsäädännön uudistamista.
Asiaa on pohdittava oikeudellisten seikkojen lisäksi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.
Minkälaisen palvelutason yhteiskunta pystyy järjestämään? Piikki ei ole, eikä voi olla auki ja
kustannuksia on pystyttävä rajoittamaan menettelyitä kehittämällä. On lähdettävä siitä, että kaikkia
koskevan perustason oikeuspalveluita on oltava saatavilla edullisesti, tasapuolisesti ja
laadukkaasti. Pidemmälle menevistä palveluista yhteiskunta voisi periä nykyistä paremmin omat
kustannuksensa pois tai palvelutasoa on rajoitettava, ellei menettelyitä pystytä virtaviivaistamaan.
Tähän liittyy myös käytössä olevan lainsäädännön laatutekijöiden jatkuva, tilastointiin perustuva
arviointi eli lainsäädännön parantaminen niissä seikoissa, joiden mukaan asioita eniten käsitellään
ja joiden mukaan ylipäätään ajaudutaan oikeusprosesseihin, valituksiin jne.
Sovittelun lisääminen saattaisi myös vähentää tilanteita, joissa oikeuteen lähdetään heppoisin
perustein ja ilman menestymisen mahdollisuuksia. Samassa yhteydessä oikeudellisten neuvojen
antamisen laatu ja realistisuus voisivat parantua ja nykyään harvinaisempi, mutta ei kokonaan
kadonnut erimielisyyksiä pikemminkin kärjistävä, yksisilmäinen ja vääriin mielikuviin perustuva
asioiden ohjailu tai neuvonta voisivat vähentyä.

Keskustan Konneveden kunnallisjärjestö, Keskustan Sirkkamäen paikallisyhdistys,
Keskustan Istunmäen paikallisyhdistys, Keskustan Konneveden kirkonkylän
paikallisyhdistys ja Keskustan Hytölän paikallisyhdistys:
Luottamushenkilöt tarvitsevat yksityisyyden suojaa
Luottamushenkilöiden yksityisyyden suojan piiriin tulee sisällyttää vanhentuneet tapahtumat ja/tai
sellaiset tiedot, joilla ei ole merkitystä luottamustehtävän hoitamisessa.
Esimerkiksi vähäpätöisiä rikkeitä, tai rikoksia ei tule julkistaa. (liikennerikkomukset tai vast.)
Vanhentuneita rikkeitä, joilla ei ole merkitystä luottamustehtävien hoitamiseen ei tule julkistaa.

Suomen Keskustanuoret: Lasten ympärileikkaaminen kriminalisoitava
Jokaiselle lapselle on taattava rikkumaton oikeus koskemattomuuteen. Ympärileikkaus on törkeä
loukkaus lapsen fyysiseen koskemattomuuteen kauan ennen, kuin hän voi siitä itsenäisesti ja
luotettavasti tahtonsa ilmaista. Etenkin tyttöjen sukuelinten silpominen voi aiheuttaa merkittäviä
terveyshaittoja ja myös psyykkisiä oireita. Lapsen oikeus koskemattomuuteen taataan kieltämällä
ilman lääketieteellistä perustetta tehtävät lasten ympärileikkaukset ja kirjaamalla siitä rikoslakiin
riittävä rangaistus.
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Vanhemmilla tulee jatkossakin olla oikeus antaa lapselleen uskonnollista kasvatusta, mutta lapsen
keholliseen itsemääräämisoikeuteen kajoaminen ei voi olla osa sitä oikeutta. Täysi-ikäinen voi
teettää omalle keholleen haluamiaan toimenpiteitä myös ilman lääketieteellistä perustetta, mutta
vanhemmilla ei tule olla oikeutta päättää sitä lapsen puolesta.

Varsinais-Suomen keskustanaiset: Kovempia rangaistuksia seksuaalirikoksista
Oikeusministeri Antti Häkkänen aikoo viedä keväällä hallituksen kehitysriiheen esityksen jossa
käsitellään vankeusrangaistuksien pituuksia. Samalla on tullut ilmi että rangaistusten hinnalla on
merkitystä. Onko ymmärrettävää että raiskaajia ja pedofiilejä ei laiteta vankilaan koska
vankilakustannukset tulevat liian korkeaksi?
Varsinais-Suomen Keskustanaiset haluavat muistuttaa aloitteellaan päätöksentekijöitä kun
vankeusrangaistuksien pituuksista päätetään, että oikeudenmukaisuus otettaisiin huomioon myös
uhrin näkökulmasta ja uhrin kärsimyksen perusteella, ja muistettaisiin että raiskauksen ja
seksuaalisen hyväksikäytön uhri saattaa kärsiä teosta loppu elämänsä.
Varsinais-Suomen Keskustanaiset aloitteessaan tukevat kovempia ja oikeudenmukaisempia
rangaistuksia seksuaalirikoksista.

Pirkanmaan keskustanuoret: Rikoslakia tiukennettava seksuaalirikosten osalta
Suomen oikeusjärjestelmässä ja rikoslaissa on useita puutteita, ja seksuaalirikollisten olemattoman
pienet tuomiot ovat yksi suurimmista epäkohdista. On olemassa tapauksia, jossa tekijä on
selvinnyt ehdollisella vankeudella ja pienillä sakoilla. Tämä on muutettava.
Pirkanmaan keskustanuoret esittävätkin, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaukset
määriteltäisiin aina törkeiksi. Esitämme myös vankeusrangaistusten pituuden kasvattamista.
Törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä saisi vähintään 10
vuoden ja enintään 30 vuoden tuomion. Maksettavat korvaukset rikoksen uhrille on
moninkertaistettava törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ja törkeässä raiskauksessa.
Rikos toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta vastaan on aina törkeä rikos. Seksiin
pakottaminen, törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö vaativat aina
väkivaltaa, sillä itse akti on äärimmäistä ja aina nöyryyttävää väkivaltaa toista kohtaan. Keskustan
onkin nyt otettava rohkea ote rikoslain uudistamisessa ja oikeudenmukaisemman Suomen
rakentamisessa.

Suomen Keskustanaiset: Seksin osto kriminalisoitava
Suomen lain mukaan seksin osto on kriminalisoitu, jos seksin myyjä on alaikäinen tai ihmiskaupan
uhri. Muissa tapauksissa seksin osto on sallittu. Ruotsissa ja Norjassa seksin osto on
kriminalisoitu.
Seksibisnekseen liittyy ihmiskauppaa, vapauden riistoa, alistamista, häpeää ja hyväksikäyttöä.
Prostituutiota pyörittävät usein ulkomailta käsin kansainväliset toimijat ja se on merkittävä osa
järjestäytynyttä rikollisuutta. Kyse on toiminnasta, missä rikas käyttää hyväksi köyhää. Eivät
ulkomaiset prostituoidut tule Ruotsista tai Norjasta. He tulevat meitä köyhemmistä maista.
Seksikauppaa puolustellaan sillä, että kyseessä on maailman vanhin ammatti ja prostituution
kieltäminen veisi monilta toimeentulomahdollisuudet. Samoilla perusteilla puolustettiin aikanaan
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orjuutta. Orjan omistaja antoi orjalle ruuan ja asunnon. Puolustajat halusivat hämärtää sen
perusongelman, että orjuudella ihmiseltä vietiin vapaus ja ihmisarvo. Niin tapahtuu myös
seksikaupassa. Prostituoitu on alisteisessa asemassa ja häpäisty silloinkin, kun hän on
näennäisesti omasta tahdostaan ajautunut alalle.
Seksin osto pitää kieltää. Tuskin kukaan seksin ostaja haluaisi oman äitinsä, vaimonsa, tyttärensä
tai poikansa työskentelevän prostituoituna. Voiko hän hyvällä omalla tunnolla hyväksyä jonkun
toisen kohtaloksi sen, mitä ei suurin surminkaan halua omille rakkailleen?
Vääryydelle ei saa antaa periksi. Poliittisilla päätöksillä pystymme ohjaamaan ihmisten
käyttäytymistä. Lapsen väkivaltaisen kurittamisen kriminalisointi on tästä hyvä esimerkki. Ruotsissa
on tutkittu seksin oston kriminalisoinnin vaikutusta asenteisiin. Etenkin nuoret suhtautuvat seksin
ostoon aiempaa kielteisemmin.
Suomen Keskustanaiset vaativat, että seksin osto on kriminalisoitava.

Pirkanmaan keskustanuoret: Bordellit laillistettava Suomessa
Järjestäytynyt bordellitoiminta on laillistettava Suomessakin. Tällä hetkellä seksin ostaminen on
laillista Suomessa, mutta järjestäytyneisyydellä siihen saataisiin lain takaama valvonta.
Tällä hetkellä valvonnan puute on seksikaupan ongelma. Ihmis- ja huumekauppa rehottaa
seksibisneksen ympärillä. Seksityöläisten terveys on aina uhattuna valvomattomissa olosuhteissa.
Säännölliset terveystarkastukset työntekijöille ovat välttämättömiä, jotta pystytään ehkäisemään
seksitautien leviäminen, myös asiakkaiden on todennettava taudittomuutensa.
Seksityöläiset joutuvat tällä hetkellä työskentelemään kotoa käsin ja he joutuvat ottamaan
asiakkaat vastaan kotona, mikä on aina suuri turvallisuusriski. Laillisissa bordelleissa olisi aina
järjestyksenvalvoja paikalla, joka huolehtisi työympäristön turvallisuudesta.
Pirkanmaan keskustanuoret vaatii keskustaa aloittamaan toimenpiteet hallituksessa bordellien
laillistamisen selvittämiseksi. Valvottu bordellitoiminta takaa seksityöläisten oikeudet ja poistaa
ihmiskaupan haittoja.
Edistykselliset Keskustanaiset: Suostumuksen puute raiskauksen määritelmään
Tällä hetkellä voimassa oleva rikoslaki määrittelee raiskauksen ensisijaisesti väkivallan käytön tai
sillä uhkaamisen kautta. Pelkkään fyysisen väkivallan määrän ja vakavuuteen keskittyvä tarkastelu
ohittaa uhrin henkisen kärsimyksen ja itsemääräämisoikeuden. Jos ulkoisen väkivallan merkkejä ei
ole, moni uhri jättää myös tekemättä rikosilmoituksen.
Edistykselliset Keskustanaiset ry esittää, että suostumuksen puute on kirjattava raiskauksen
määritelmään.
Myös YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvovan CEDAW-komitean mukaan Suomen pitäisi
poistaa laista vaatimukset, joiden mukaan loukkaava seksuaalinen teko tehdään käyttämällä
voimaa. Lisäksi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus
velvoittaa Suomea tarkastelemaan rikoslakiaan samasta syystä.
Suostumuksen kirjaaminen lakiin on myös periaatteellinen kannanotto sen puolesta, että
seksuaalisen kanssakäymisen tulee aina perustua suostumukseen. Tässä yhteydessä voidaan
myös määritellä, että tietyn suojaikärajan alapuolella lapsi ei voi antaa suostumusta.
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Suostumuksen puutteeseen perustuva malli on käytössä esimerkiksi Isossa-Britanniassa,
Kanadassa ja Saksassa. Myös Ruotsin hallitus on esittänyt suostumukseen perustuvaa
raiskauslakia.

Keskustan Pirkanmaan piiri: Pakkokeinoista viimeinen vaihtoehto, lunastuslakiin
omaisuudensuojaa vahvistavat arvostusperiaatteet
Lainsäädännössä tulee yleisesti päästä siihen, että pakkolunastuksen käyttö on mahdollista vain
silloin, kun sille on todellisia, yhteiskunnallisesti merkittäviä perusteita kyseisessä kohteessa ja
sopiminen maanomistajan kanssa ei käytännössä onnistu. Kestävänä perusteena pakkokeinon
käyttöön yksityisen omaisuuden haltuun ottamisessa ei voida pitää esimerkiksi julkisyhteisön
suurinta taloudellista voittoa, jos muihin tavoitteisiin voidaan päästä lievemmin keinoin.
Lunastuslailla on erityisesti varmistettava, että maksettava lunastuskorvaus ei käytännössä voi
alittaa sijainniltaan vastaavan omaisuuden todellista jälleenhankintahintaa ihmisen joutuessa
muuttamaan kotoaan tai lopettamaan elinkeinotoimintansa paikalla. Korvaukseen pitää olla
mahdollista sisällyttää markkina-arvon lisäksi myös muutoksesta aiheutuva haitta ja kustannus
täysimääräisenä.
Kaavoitukseen liittyvät keskeiset kannustintekijät tulee saada edistämään neuvotteluratkaisuja ja
pakkolunastuksen olla vähiten houkutteleva vaihtoehto julkisyhteisöjen maanhankinnassa sekä
maankäytöllisten tavoitteiden toteuttamisessa. Mahdollisuutta lunastukseen maankäytön
muutosten vuoksi ei kuitenkaan kokonaan voida poistaa, joten maanomistajan kohtuullinen oikeus
myös osuuteen omaisuutensa tuotosta osana arvonmääritystä tulee turvata muiden omaisuuslajien
tavoin.
Maatalousomaisuutta tulee tarkastella samoin omaisuudensuoja- ja arvostusperiaattein, kuin
muutakin elinkeinovarallisuutta, jos sitä otetaan yhteiskunnan haltuun. Oikeus ja edellytykset jatkaa
elinkeinoa tulee pyrkiä turvaamaan, jos elinkeinokäytössä olevia kiinteistöjä lunastetaan.

Suomen Keskustanuoret: Maanpuolustusvero totaalikieltäytyjille
Keskustanuoret pitää ongelmallisena nykyistä mallia, jossa ase- ja siviilipalveluksen
suorittamisesta kieltäytyvät tuomitaan vankeusrangaistukseen. Vaikka rangaistus tuomitaan
nykyisin niin sanottuna jalkapantarangaistuksena, toimintatapa on sekä eettisesti että
käytännöllisesti ongelmallinen. Suomi on saanut huomautuksia mielipiteensä perusteella
vangituista, eikä nykyinen rangaistus hyödytä maanpuolustuksen toteuttamista, vaan pikemminkin
kuluttaa valtion rajallisia resursseja.
Asevelvollisuutta ei kuitenkaan ole ilman velvollisuuden suorittamisesta seuraavaa sanktiota.
Rangaistus olisi korvattava asevelvollisuusaikana normaalien verojen lisäksi maksettavalla
maanpuolustusverolla. Maanpuolustusveron tuotto pitäisi kohdistaa maanpuolustuksen ja
yhteiskunnalle kriittisten turvallisuustehtävien ylläpitoon.
Keskusta ottaa tavoitteekseen nykyisen vankeusrangaistuksen korvaamisen
maanpuolustusverolla.
Etelä-Savon Keskustanaiset: Puhelinmyynnin kieltäminen
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Henkilötietolain nojalla voi kieltää puhelinmyynnin, mutta kielto ei toimi niin hyvin sen pitäisi. Kielto
pitää toimittaa usealle ei toimijalle kuten Väestörekisterikeskukseen, TraFin tietopalveluun ja
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliittoon (ASML). ASML:ssä kielto tulee voimaan 1-3 kuukaudessa ja
kestää vain 3 vuotta.
Suomen Postin teettämän tutkimuksen ”Paperilla vai sähköisesti” mukaan 61 prosenttia kuluttajista
ei voi tai halua ottaa vastaan myyntipuheluita. Puhelinmyynti koetaan epämiellyttävimpänä
suoramarkkinoinnin muotona, kun taas sähköposti ja kirjeet miellyttävimpinä.
On lisääntyvä määrä kuluttajia, jotka eivät ymmärrä sitoutuneensa puhelinkeskustelun aikana
ostamaan tai ovat käsittäneet sopimuksen virheellisesti. Lisäksi puhelinmyynti on tullut entistä
aggressiivisemmaksi. Puhelinmyynnin ongelmat ovat niin laajoja, ettei niitä ratkaista nykyisillä
säännöksillä vaan puhelinmyynti on kiellettävä kokonaan.

Keskustan Keski-Vantaan paikallisyhdistys: Eroon leipäjonoista (pikavippien ja pelien
mainonnan rajoitus)
Monet suomalaiset perheet ja myös nuoret ovat ajautuneet köyhyysloukkuun ja käyvät hakemassa
ruokaa jonottamalla leipäjonoissa. Jonottajien ahdingon syyt ja ongelmat ovat monet, mutta kaksi
asiaa on noussut esiin heidän tilanteestaan. Ne ovat pikavipit ja pelaaminen.
Ehdotamme, että pikavippifirmojen lainananto mahdollisuuksia kiristetään edelleen esim.
määrittämällä, minkä verran yhdelle ihmiselle voidaan lainaa myöntää. Myös lainan ehtoihin ja
koronkiskontaan määritetään uudet, tiukemmat säädökset. Lisäksi alaikäisten nimiin otetut lainat
tulee kokonaan kieltää.
Tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat henkilöt saattavat uskoa avun löytyvän pelaamisesta.
Valtion omistama Veikkaus harrastaa hyvin näkyvää mainontaa ja antaa monille epätodellisia
toiveita. Veikkauksen ja muiden pelifirmojen mainontaan tulee puuttua esim. samalla tavoin kuin
aikoinaan tupakoinnin rajoittamiseen. Eli säädetään, että kaikkissa pelimainoksissa tulee näkyä,
mitkä ovat todelliset voittomahdollisuudet kussakin pelissä. Tällä hetkellä näkyvästi lehtissä,
sähköisessä mediassa ja televisiossa uskotellaan, kuinka voit pelaamalla voittaa suuria
rahasummia.
Keskustan Keski-Vantaan py esittää, että Keskusta ryhtyy toimenpiteisiin pikavippien saatavuuden
tiukentamiseksi ja pelien mainonnnan rajoittamiseksi, jolloin pystymme lyhentämään tai
toivottavasti poistamaan ikävät leipäjonot.

Keskustan Nopankylän paikallisyhdistys: Eduskunnan arvovaltaa on lisättävä
Eduskunta käyttää Suomessa suurinta valtion lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Lisäksi eduskunta
valvoo hallituksen toimintaa .
Viime aikoina eduskunnan arvovalta on alkanut rapistua ja sen arvostus on kansalaisten silmissä
alentunut. Yhtenä syynä on mm. kansanedustajien oman sitoutumisen väheneminen ja
mahdollisuus kesken kauden siirtyä EU parlamentin jäseneksi. Lisäksi keskustelut ja
käyttäytyminen eduskunnassa eivät aina täytä ylintä valtaa käyttäville asetettuja odotuksia.
Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän lopettamisesta onkin jo oma kansalaisaloitteensa,
joka on erittäin tärkeä aloite arvovallan kehittämiseksi. Edustajien suhmurointi etuisuuksien
saamiseksi on kansalaisten silmissä laitonta ja edesvastuutonta oman edun tavoittelua.
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Ehdotamme, että mahdollisuutta osallistua saman vaalikauden aikana sekä eduskuntavaaleihin
että EU parlamenttivaaleihin rajoitettaisiin. Kansalaiset haluavat, että äänestäessään ehdokkaansa
eduskuntaan, hän myös siellä edustaa, eikä siirry EU:n ja eduskunnan välillä kesken kautta.
Kansalaiset peräävät tässä asiassa luottamusta siihen, mitä vaaleissa luvataan.
Sopeutumiseläkejärjestelmä on täysin poistettava. Jokaiseen työpaikkaan - varsinkin
luottamustoimeen - liittyy aina uhka sen päättymisestä. Eduskunta ei voi olla siinä asiassa
suojatussa järjestelmässä. Eduskunnan arvovaltaa on myös sisäisin järjestelyin, säännöin ja ohjein
pyrittävä edistämään. Kansalaisten luottamus on säilytettävä, että äänestäminen vaaleissa pysyy
edelleenkin kansalaisoikeutena ja – velvollisuutena sekä väylänä vaikuttaa asioihin - ja myös
kiinnostaisi ihmisiä niin nuoria kuin vanhempiakin.

Uudenmaan Keskustanuoret: Suomeen tarvitaan tulevaisuusministeri
Maailma muuttuu ennennäkemättömän kovalla vauhdilla. On todennäköisempää kuin koskaan,
että seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana ihmiskunta on onnistunut kehittämään itseään
älykkäämmän tekoälyn. Uudenmaan Keskustanuoret näkee, että tekoäly voi olla ihmiskunnalle
samaan aikaan joko suunnaton uhka tai valtava mahdollisuus. Kummaksi se päätyy – se riippuu
siitä, uskallammeko tehdä oikeat päätökset ajoissa.
Uudenmaan Keskustanuoret vaatii, että valtioneuvostoon perustetaan tulevaisuus- ja
teknologiaministerin salkku.
Tulevaisuus- ja teknologiaministerin tärkeintä tehtäväkenttää olisi sekä suomalaisen että
eurooppalaisen tekoälylainsäädännön kehittäminen. Tehtäväaluetta täydentäisi suomalaisten
teknologiakeskittymien vahvistaminen aktiivisella elinkeino-, korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikalla
sekä tekoälytutkimuksen edistäminen niin suomalaisella kuin eurooppalaisella tasolla.

Pohjois-Savon Keskustanuoret: Äänestysikäraja laskettava 16-ikävuoteen maakunta- ja
kuntavaaleissa
Pohjois-Savon vaativat äänestysikärajan laskemista niin kuntavaaleissa kuin maakuntavaaleissa
16-ikävuoteen. Keskustan on puolueena tuettava nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi.
Sekä nuoret kuntalaiset että maakuntalaiset ovat merkittävä käyttäjäryhmä useassa
palvelukokonaisuudessa. Kuitenkaan heidän äänensä ei ole päätöksenteossa minkään arvoinen,
sillä nuorisovaltuustot toimivat vain asiantuntijaeliminä samalla tavalla kuin vammais- ja
vanhusneuvostot. Näissä ryhmittymissä jäsenillä on kuitenkin myös aito äänioikeus toisin kuin
nuorilla.
Nykyinen äänestysikäraja osuu nuoren elämässä vaiheeseen, jossa opintoihin tai töihin
hakeutuminen on ajankohtaista. Kynnys äänestää tutulla kotipaikkakunnalla 16-vuotiaana on
matalampi kuin 18-vuotiaana vieraalla opiskelupaikkakunnalla. Demokratian puolustajapuolueena
Keskustan on pidettävä huolta nuorten äänen kuuluvuudesta ja äänestysprosentin jatkuvasta
kasvusta. Ylisukupolvisuus arvonamme meidän on toteutettava tämä äänestysikärajan reformi.

Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys: Nettiäänestyksen hankkeesta luopuminen
Sähköiseen äänestykseen liittyen on Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys ry jättänyt
yhden puoluekokousaloitteen (aloite 167) vuoden 2010 puoluekokoukseen (Lahti), useamman
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puoluekokousaloitteen (aloitteet 248-254) vuoden 2014 puoluekokoukseen (Turku) sekä kolme
aloitetta (aloitteet 73-75) vuoden 2016 (Seinäjoki).
Vuoden 2016 puoluekokouksen jälkeen on julkaistu 19.12.2017 nettiäänestystyöryhmän
loppuraportti (Nettiäänestyksen edellytykset Suomessa) Oikeusministeriön julkaisuna 60/2017.
Nettiäänestystyöryhmän lisäksi toimi kaikkien eduskuntaryhmien edustajien parlamentaarinen
seurantaryhmä, joka on ottanut osaa nettiäänestyksen selvitykseen. Huomionarvoista on, että
loppuraportti ei sisällä eriäviä mielipiteitä, jolloin kyseistä raporttia voi pitää hyvin merkityksellisenä.
Nettiäänestystyöryhmän loppuraportissa on muutama selkeä johtopäätös. (1) Työryhmä ei
suosittele nettiäänestyksen käyttöönottoa, koska tällä hetkellä riskit ovat suuremmat kuin hyödyt.
(2) Parlamentaarinen seurantaryhmä totesi, että nettiäänestystä ei tule ottaa käyttöön yleisissä
vaaleissa,
koska riskit ovat suurempia kuin hyödyt. (3) Nykytilanteessa olevia ongelmia, kuten alhainen
äänestysaktiivisuus, ei ratkaista nettiäänestyksellä.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
1) Puolue on samaa mieltä nettiäänestystyöryhmän loppuraportissa julkaistujen johtopäätösten
kanssa (1-3)
2) Puolue ei jatkossa edistä nettiäänestyksen kehittämistä.
Parlamentaarinen seurantaryhmä teki yhden merkittävän johtopäätöksen. (4) Parlamentaarinen
seurantaryhmä korosti tarvetta miettiä edelleen keinoja, joilla kansalaisten ja kuntalaisten
osallistumista vahvistettaisiin, esimerkiksi luomalla uusia sähköisiä osallistumistyökaluja kuntien
käyttöön.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
3) Uudet sähköiset menetelmät kansalaisten osallistumisen eivät tarkoita nettiäänestyksen
käyttöönottoa jatkossakaan.

Maahanmuuttoaloitteet
Varsinais-Suomen keskustanaiset: Vastaanottokeskusten toiminta ja vastuu valtiolle
Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja perustaa
vastaanottokeskuksia Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Valtio maksaa vastaanoton kustannukset
ja vastaa turvapaikkahakemusten käsittelystä sekä päättää uusien vastaanottokeskusten
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Turvapaikanhakijat asuvat vastaanottokeskuksissa ja
odottavat turvapaikkapäätöstä. Punainen Risti huolehtii vastaanottoyksiköissä
turvapaikanhakijoiden majoituksesta, ruoasta ja akuuteista terveystarkastuksista.
Varsinais-Suomen Keskustanaiset katsoo, että tilannetta on arvioitava uudestaan, koska Punainen
Risti ei tuo koulutettua työvoimaa vaan luottaa vapaaehtoisiin työntekijöihin sekä 9€ päiväpalkalla
oleviin palkkalaisiin.
Vastaanottokeskuksissa harvoin on kieltenosaajia, koulutettua henkilökuntaa tai spesialisteja
vaikeisiin tapauksiin. Kaikki toiminta vaatii ulkoisten palvelujen ostamista, joka varmasti on todella
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hintavaa valtiolle. Mutta mitä vastaanottokeskuksissa tarvitaan on toimivaa henkilökuntaa joka on
koulutettua ja kykynee toimimaan ihmisten kanssa jotka tulevat esimerkiksi sotaa pakoon.
Kun otamme vastaan pakolaiset osaavalla henkilökunnalla joilla on kunnon työkalut millä
työskennellä, me ehkäisemme tulevat hyökkäykset tai vihamielisyydet massamme, ja samalla
saamme yhteiskuntaamme sopeutuneita uusia veronmaksajia ja kansalaisia.
Varsinais-Suomen Keskustanaiset muistuttavat että hyvin tehty vastaanotto on osa omaa
maanpuolustustamme.

Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Maahanmuuttajien kotiutus
Tällä hetkellä on erittäin negatiivinen keskustelu Migrin kotiuttamispolitiikasta. Useat paperittomat
jäävät Suomeen. Tässä tilanteessa puuttuu ”porkkanat” toiminnalta.
Irakissa on tällä hetkellä noin 74 miljardin rakennusten korjaamisvaje.
Ehdotamme Keskustalle seuraavaa:
1.

Aloittakaa kehitysyhteistyönä paperittomien maahanmuuttajien koulutus, johon
paperiton maahanmuuttaja vapaaehtoisesti ilmoittautuu.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulevalle opiskelijalle tarjotaan rakennusalan
perusopintoja esim. seuraavasti:
6 kk rakennusalan perusopinnot
6 kk elementtirakentajan opinnot
6 kk pintakäsittelyn opinnot
6 kk muurarin perusopinnot
Loput opinnot suoritetaan työvaltaisesti Irakissa esim. suomalaisen rakennusliikkeen
työntekijänä (ammatillisen koulutuksen reformin mukaista toimintaa).

2.

3.

Tuleva opiskelija (paperiton) sitoutuu paluumuuttajaksi ja saa Suomessa tapahtuvan
opiskelun ajaksi oleskeluluvan Suomessa.

Edut:
-

paikallisen kielitaidon omaavia opiskelijoita suomalaisille rakentajille
edistää suomalaista rakennusvientiä
poliittisesti järkevä avaus ”ryvettyneeseen” maahanmuuttajien
palautuspolitiikkaan.

Keminmaan Keskustaseura: Ehdotus maahanmuuttopoliittiseksi kannanotoksi
Keminmaan Keskustaseura ry ehdottaa, että puoluekokous hyväksyisi seuraavan
maahanmuuttopoliittisen kannanoton:
Euroopan unioni ja Suomi ovat hoitaneet vuonna 2015 kärjistynyttä Euroopan pakolais- ja
siirtolaisuusongelmaa hyvin heikosti.
Komissio ja Suomen hallitus eivät tarttuneet ehdotuksiin EU-maihin suuntautuneen maahanmuuton
hillitsemiseksi. Aluksi keskityttiin toimenpiteisiin, jotka itse asiassa helpottivat ja edistivät
muuttoliikettä. Vasta kun yli miljoona maahanmuuttajaa oli tullut EU-alueelle, muuttoliikettä
ryhdyttiin hillitsemään.
Suomen olisi tullut vuoden 2015 syksyllä palauttaa osittaiset rajatarkastukset, kuten Itävalta ja
Saksa olivat jo tehneet. Tämän sijaan hallitus perusti järjestelykeskuksen, jonka kautta
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maahanmuuttajia ryhdyttiin ohjaamaan eri puolille maata. Tilanne rauhoittui vasta sen jälkeen kun
aluksi Tanska ja pian sen jälkeen Ruotsi palauttivat tarkastukset.
Suomeen ehti tulla yli 30 000 maahanmuuttajaa, joista useimmilla ei ole oikeutta turvapaikan
saamiseen. Vain neljään EU-maahan tuli suhteellisesti laskien enemmän maahanmuuttajia kuin
Suomeen. Tästä huolimatta Suomi on ottanut vastaan suhteellisesti eniten komission kiintiöimiä
turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta.
Suomen tulee vaikuttaa maahanmuuttoon sekä YK:n, EU:n että kansallisella tasolla.
Väestönkasvu, ilmastonmuutos, köyhyys ja sotilaalliset kriisit ovat synnyttäneet ennen
näkemättömän laajoja muuttoliikkeitä sekä maiden sisällä että yli valtiollisten rajojen. Ennusteiden
mukaan ne ovat entisestään voimistumassa.
Hallitsemattomat muuttoliikkeet aiheuttavat voimakkaita ristiriitoja ja usein pahoja ongelmia. Niitä
on pyrittävä hillitsemään ennen muuta YK-järjestelmän puitteissa. Myös EU on tässä Suomelle
hyvä vaikutuskanava. Sotilaallisissa kriiseissä osapuolten on kannettava oma vastuunsa syntyvistä
pakolaisongelmista.
Pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyvät kansainväliset sopimukset tulee uudistaa nykyoloja
vastaaviksi.
YK:ssa hyväksyttyjä kestävän kehityksen tavoitteita on edistettävä tehokkaasti. On keskityttävä
olojen parantamiseen ennen muuta niillä alueilla, joilta ihmiset lähtevät liikkeelle nälän ja
köyhyyden vuoksi. Tällä toiminnalla tulee olla keskeinen sija Suomen harjoittamassa
kehitysyhteistyössä. Suomen tulee nopeasti kohottaa kehitysyhteistyömäärärahojensa BKT-osuus
0.7 %:iin.
Sotilaallisten kriisien ratkaisemiseksi ja väkivaltaisuuksien lopettamiseksi on tehtävä kaikki
mahdollinen. Suomen on astuttava eturiviin konfliktien ennalta ehkäisemisessä ja niiden
ratkaisemisessa.
EU:n ja jäsenmaiden tulee puuttua tehokkaasti muuttoliikkeen alkusyihin, väkivaltaan ja
köyhyyteen. Pakolaisia ja siirtolaisia on autettava ensi sijassa lähellä heidän asuinseutujaan, jotta
kotiinpaluu olisi myöhemmin helposti toteutettavissa.
EU:n on huolehdittava pakolaisleireillä asuvien ihmisten hyvinvoinnista: turvallisuudesta, hyvästä
ravinnosta, terveydenhuollosta ja lasten kouluttamisesta.
Eurooppaan pyrkiville on luotava yhteistyössä naapurimaiden ja YK:n pakolaisjärjestön kanssa
hyvin hoidettuja uusia leirejä, joilla selvitetään oikeudet turvapaikkaan ja joilta paikan saaneita
otetaan vastaan kiintiöpakolaisina. Kaikkien EU-maiden on avattava YK-järjestelmän mukainen
kansallinen pakolaiskiintiö.
EU:ssa on pidettävä voimassa Dublinin sopimus, jonka mukaan turvapaikkaa on haettava siinä
maassa, johon ensimmäisenä saavutaan. Tämän toteuttamiseksi jäsenmaiden on valvottava omia
ulkorajojaan.
EU:n ulkorajoilla olevia jäsenmaita on tuettava tehokkaan rajavalvonnan toteuttamiseksi.
Jäsenmaiden tulee voida itse päättää, ottavatko ne vastaan muiden maiden kautta EU:n alueelle
tulleita maahanmuuttajia.
Suomen tulee huolehtia siitä, että maahanmuuttopolitiikka säilyy omissa käsissämme ja että
tarvittavat päätökset perustuvat kansallisen itsemääräämisoikeutemme kunnioittamiseen.
Maahanmuuttajien etuudet on pidettävä samalla tasolla muiden EU-maiden kanssa. Rajavalvonta
on tarvittaessa nopeasti palautettava.
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Unionissa on luotava järjestelmä, jonka puitteissa otetaan vastaan työhön pyrkiviä
maahanmuuttajia. Lähtökohtana tulee olla työvoiman tarve ja osaamisen monipuolistaminen.
Työvoiman liikkuvuutta EU:n jäsenmaiden välillä tulee voida tarvittaessa rajoittaa. Ulkomaisen
työvoiman palkkauksessa on noudatettava jäsenmaan lakeja ja työehtosopimuksia.
Maahan tulleiden turvapaikkahakemukset on käsiteltävä ja kielteisen päätöksen saaneet
poistettava maasta nopeasti. Lainvoimaisen päätöksen toimeenpanon haittaamista tai estämistä ei
tule hyväksyä.
Suomen pakolaiskiintiö on asetettava tasolle, joka vastaa EU-maiden suhteellista keskitasoa.
Suomen tulee edistää työperäistä maahanmuuttoa erityisesti sellaisista maista ja sellaisilta alueilta,
joilta tulevilla on hyvät edellytykset kotoutua ja työllistyä pysyvästi. Suomalaisten paluumuuttoa on
edistettävä.

Energia- ja ilmastoaloitteet
Keskustan Värtsilän paikallisyhdistys: Suomi hiilinielujen luojaksi
Joulukuussa 2015 hyväksytyn Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisen painopiste on aivan
lähitulevaisuudessa. Metsäteollisuudesta paljolti riippuvan Suomen on kiireesti ryhdyttävä luomaan
nykyistä suurempaa hiilinielua. Samalla kun puu katuu, on puun, pensaan tai jonkin muun
hiilidioksidia nielevän kasvin aloitettava elämänsä. Tämän täytyy olla mahdollista Suomen
korkeatasoisen osaamisen avulla. Maassamme on valtavia maa-alueita, jotka voivat tarjota
kasvualustoja.
Leveät ja maisemia halkovat sähkölinjat on jätetty oman onnensa nojaan. Langat ovat korkealla.
Niiden alle mahtuu kasvamaan sellaista vihreää, joka ottaa vastaan hiilidioksidia. Siis sähkölinjat
viljeltäviksi puilla, pensailla tai muilla sopivilla kasveilla. On aloitettava linjojen kaavoitus ja sopivien
hiilidioksia nielevien kasvien etsiminen.
Tässä on Suomen vastaus EU:lle ja koko maailmalle.
Rahoituksen suunnittelu osaajien käsiin! Kolmannen sektorin mukaan tulo kansalliseen
talkootyöhön! Maaseudun Sivistysliitto vihreän projektin kouluttajaksi! Vihreä ohjelma
asfalttivihreiltä maaseudun ihmisten hoitoon! Alkiolainen oppimisen filosofia takaisin!
Tämä kansanliike avaa kukkaroita, kun siitä tehdään suomalaisen sisun näytön. Yksikään puolue
ei voi löytää oppositio-ohjelmaa menettämättä uskottavuuttaan.
Keskustan Värtsilän paikallisyhdistyksen syyskokous ehdottaa, että Suomen Keskusta rp ottaa
hiilinielun kasvattamisen yhteiskunnalliseksi tehtäväkseen.

Suomen Keskustanuoret: Hiilivero käyttöön!
Ilmastonmuutos on suuri globaali ongelma, ja sen torjumisen eteen on tehtävä enemmän myös
kotimaassamme. Suomen on pidettävä kiinni kaikista nykyisistä ilmastositoumuksistaan, mutta
sekään ei tule riittämään, jotta tuleville sukupolville voitaisiin taata elinkelpoinen elinympäristö.
Tarvitaan lisää rohkeita päätöksiä. Ilmastonmuutos pitää pysäyttää nyt.
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Hiilivetyjen polttamisesta syntyvä hiilidioksidi on suurimpia ilmaston lämpenemisen aiheuttajia.
Maanpäälliseen hiilikiertoon maan uumenista kaivettavan uuden hiilen määrää pitää vähentää
välittömästi. Kivihiilen polttaminen tulee kieltää lailla niin pian, kuin se vain on mahdollista. Kaikkien
fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista kieltää nopealla
aikataululla.
Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuleekin vauhdittaa verottamalla ympäristöä raskaasti
kuormittavia polttoaineita. Veroilla voidaan ohjata käyttäytymistä ympäristöystävällisempään
suuntaan. Tavoitteeksi tulee asettaa Hiilineutraali Suomi.

Turun seudun keskustanaiset: Uusiutuvan energian pientuotantoa on helpotettava
Keskustanaisten Turun osaston johtokunta ottaa kantaa uusiutuvan energian pien- ja
mikrotuottajien tueksi.
Uusiutuvan energian pien- ja mikrotuottajaksi voi kuka tahansa ryhtyä omakustanteisesti. Monissa
EU maissa laki määrää energialaitosten ostamaan yksityisen tuottamaa uusiutuvaa energiaa.
Meillä sen sijaan sähkönsiirtofirmojen ja sähkölaitosten ei ole lainmukaisesti pakko ostaa sähköä
jollei halua. Ja jos sähkölaitos tekee sopimuksen yksityisen tuottajan kanssa, voi tuottaja myydä
vain niin sanotun “ylijäämäsähkön” ja siihenkin tulee vastaan nopeasti tuotannon katto.
Pientuottajan myymä sähkö on verotonta, mutta kuluttajana tuottaja joutuu ostamaan tarpeellisen
sähkönsä verollisena. Pientuottajan tuotto vuosittain nykyisillä esteillä on muutama kymppi
vuodessa.
Uusiutuvan energian tuotannon tärkeydestä puhutaan, kuten myös energia-itsenäisyydestä, mutta
tuotantoa vaikeutetaan joten kansalaiset ovat riippuvaisia sähkölaitoksista.
Siksi ehdotamme seuraavia muutoksia:
Uusiutuvan energian ostopakkoa sovitulla hinnalla, syöttötariffien laitoskoon pienentämistä,
kaavoituksen hellentämistä pientuottajille, kunnilta yhteneiväisiä sääntöjä asentamiseen, verotus ja
markkinarakenteiden purkua ja että myös yksityiset ihmiset saavat valtion rahoitusta jos kerran
yritykset ja hankkeet saavat.
Kaupungin taloyhtiöiden pitää kannattaa hankkia pientuotantoa talojen katoille, kuten PV-paneelit
ja aurinkovedenlämmitin ja maanviljelijöiden pitää saada monipuolistaa oman maa-alueensa
käyttöä.

Keskustan Oulun paikallisyhdistys: Valjastettujen vesistöjen energian tuotantomäärien
nostaminen
Tämä aloitteemme koskee jo energiantuotantoon valjastettujen vesistöjen kokonaisenergian
tuotantomäärien nostamista nykyisestä tasosta jopa huomattavastikin suuremmaksi. Otamme
esimerkiksi meille läheisimmän ja tutun Oulujokemme. Jokemme pääuoman kaikkiin voimaloihin
aloitettiin muutamia vuosia sitten kaikkien turbiinien ja generaattorien vaihto uusiin suurteho
turbiineihin ja -generaattoreihin. Vaihdon jälkeinen energian tuotannon lisäys on 10-20% paikkeilla.
Lisäksi Merikosken voimalan putouskorkeuden nostolla n. 1/2 mtrillä tuli energian vuosituotantoon
n. 5% lisä.
Kuitenkin merkittävin energian tuotannon lisäys joessamme olisi nähdäksemme tule- vaisuudessa
saatavissa noiden voimaloittemme alakanavista, jotka virtaavat sulina ja jäättöminä ympäri vuoden.
Koska kaikkihan me tiedämme että virtaavassa vedessä on aina paljon voimaa. Näkemyksemme
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tähän asiaan on tämä, että nykytekniikalla olisi noista voimaloittemme alakanavista
hyödynnettävissä vielä sähköenergiaa kaupal- liseen hyötykäyttöön jopa hyvinkin paljon. Ovathan
nuo Oulujoen pääuoman voimaloiden alakanavat leveydeltään vain n. 20m ja suurimmalta osin
louhittu kiinteään kallioon. Ymmärryksemme mukaan niihin olisi rakennettavissa ja asennettavissa
jopa suhteellisen alhaisinkin kustannuksin, tämänlaatuisen virtaavan veden voiman
hyödyntämiseksi vaikkapa esm. siipityypin turbiinilla joka pyörittää energiageneraattoria.
Itse asiassa samansuuntaisella periaatteella miten tuulivoimalassakin ohi virtaavasta ilmavirrasta
kehitetään kaupallista sähköenergiaa. Em. Oulujoessamme on noita talvetkin sulana virtaavia
voimalan alakanavia kaikkiaan 7 kanavaa, joista pisin Utasen kanava on pituudeltaan yli 12 km.
Lisäksi ylhäällä Jylhärnän voimalan yläpuolella vielä aina sula lähes 3 km. pitkä Vaalan virta.
Eli kaiken kaikkiaan jokeemme voitaisiin vielä rakentaa sähköenergian tuotantoon, nykyisten
suurvoimaloiden lisäksi ehkä jopa ainakin kymmeniä, ellei jopa muutama sata eri pienvoimalaa
tuottamaan alati uusiintuvaa ja saasteetonta energiaa.
Edellä hahmottamassamme asiassa emme toki itse ole asiantuntioita, mutta mahdollisen
myönteisen puoluekokouspäätöksen jälkeen voitaisiin maamme hallituksen toimesta saada
todelliset asiantuntiat tutkimaan asiaa pitemmälle ja lähemmäs sen todellista käytännön toteutusta.
Huomautamme lopuksi, että maassamme on, - tässä esimerkkinä käytetyn Oulujokemme lisäksi vastaavanlaisia, jo rakennettuja jokia erinäinen määrä, jotka kaikki odottavat samoin uutta
energiataloudellista lisähyödyntämistä.

Keskustan Tikkurilan paikallisyhdistys: Pienten, modulaaristen ydinvoimaloiden
huomioiminen lainsäädännössä
Keskustan tulee jatkuvasti kehittää omaa energiapolitiikkaa ja sen tavoitteita. 2020-luvulla pienet
modulaariset ydinvoimalat tulevat hyvin suurella todennäköisyydellä olemaan kaupallisesti
saatavilla ja kilpailukykyisiä. Niiden mahdollisuuksista osana energiapolitiikkaa tulisi alkaa
keskustelemaan.
Puoluekokous esittää, että keskustan kansanedustajat, ministerit ja puoluejohto ryhtyvät tarvittaviin
toimiin nykyisen ydinenergialain kehittämiseksi siten, että siinä otetaan huomioon pienet,
modulaariset ydinvoimalat ja niihin liittyvät vaatimukset. Keskustalla pitäisi olla perusteltu näkemys
tarvittavista toimenpiteistä.
Perustelu:
Energian tuotanto tulee olemaan monella tavalla merkittävä tekijä tulevaisuuden yhteiskunnassa.
Tällä hetkellä Suomi on sähköenergian osalta noin 2-3 gigawatin tehon netto-ostaja talvikautena.
Suomessa lämpöenergiaa tarvitaan pohjoisen sijaintimme takia. Sähköenergian tarve ei myöskään
tule vähenemään vaan monien yhteiskunnan alueiden sähköenergian tarve tulee lisääntymään,
vaikka energiatehokkuutta sinänsä parannettaisiinkin. Sekä ilman laatu että ilmaston
lämpeneminen aiheuttavat vaatimuksia energiatuotannon tehokkuudelle ja vähäpäästöisyydelle.
Pohjoinen sijaintimme aiheuttaa erityisen vaatimuksen energiatuotannon varmuudelle.
Tällä hetkellä pienten, modulaaristen ydinvoimaloiden kehitystyötä tehdään eri puolilla maailmaa.
Tulokset ovat nyt kohtuullisen lupaavia, joten on hyvinkin mahdollista, että jo 2020-luvulla tällaisia
laitoksia on kaupallisesti toteutettavissa. Kehitystyötä on sekä perinteisten ydinreaktorityyppien
alueella että myöskin uraanipolttoainetta käyttävän sulasuolareaktorin toteuttamiseksi.
VTT on tehnyt selvityksen pienten, modulaaristen ydinreaktorien soveltuvuudesta kaukolämmön
tuotantoon ja teollisuuden prosessien tarpeisiin. Mallinnuksen mukaan tällainen reaktorityyppi olisi
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otettavissa kaukolämmön tuotantoratkaisuihin mukaan. Mallinnus tehtiin vastaamaan Espoon
kaupungin mittakaavaista tarvetta. Investoinnin takaisinmaksuajan laskenta perustui valmistajien
arvioihin ja tutkimuksessa sen arvioitiin olevan 10-20 vuotta.
(Tiedote VTT:n selvityksestä, viite [1] ja VTT:n yhteenveto, viite [2])
Kokoluokaltaan modulaariset reaktorit ovat muutamasta kymmenestä megawatista muutamaan
sataan megawattiin. Eduiksi arvioidaan lyhyempi rakennusaika, standardoitu laitostyyppi ja
soveltuvuus pienempiin järjestelmiin ja teollisuuden tarpeisiin. Suurempia kohteita voidaa toteuttaa
asentamalla useampia reaktoreja samaan järjestelmään.
Pienten reaktorien kehitystyötä tehdään tällä hetkellä merkittävimmin Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Iso-Britanniassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Venäjällä. VTT:n raportin mukaan ensimmäiset
reaktorit tuotantoverkkoon kytketään vuoden 2018 aikana Kiinassa. Pohjoismaista Tanskassa on
yritys, joka kehittää noin 50 MW pilottilaitosta. Ruotsissa tutkimustyötä on tehty jo 20 vuotta ja
KTH:sta on lähtenyt spin-off yritys, joka kehittää nyt yhteistyössä kanadalaisten kanssa 3-10 MW
lyijyjäähdytteistä reaktoria. Pääosa pienistä reaktoreista perustuu painevesitekniikalle mutta osa
yrityksistä kehittää sulasuolareaktoreja.
Yhdysvaltalainen NuScale on saanut hyväksynnän painevesireaktorinsa tärkeimmille
turvajärjestelyille ja hakee lupaa täysimittaisen voimalan rakentamiselle. Suunnitellun yksittäisen
ydinreaktorimodulin sähköteho on noin 50 MW. Yrityksen tämänhetkinen aikataulu on sellainen,
että ensimmäinen tuotantomittakaavainen laitos saisi hyväksyntänsä reaktoritekniikan osalta 2020
ja tuotantolaitossuunnittelun osalta 2021. Laitos koostuisi kaikkiaan kahdestatoista 50 MW
modulista. Laitoksen suunniteltu käyttöönotto on vuoden 2025 aikana.
(NuScalen aikataulu, viite [3])
Kanadalainen Terrestrial Energy kehittää integroitua sulasuolareaktoria, jonka sähköteho olisi noin
190 MW. Samalla se tuottaa lämpöä sekä kaukolämmön että teollisuusprosessien tarpeisiin.
Marraskuussa 2017 se sai Kanadan ydinturvallisuusviranomaisen hyväksynnän
esisuunnittelulleen. Heidän suunnitelmissaan on saada ensimmäisen tuotantolaitoksen paikka
valituksi vuonna 2020 ja sen jälkeen lopullinen lupaprosessi hyväksytyksi. Tarkkaa aikataulua sille,
milloin laitoksen tulisi olla tuotankäytössä, ei ole vielä.
Terrestrial Energyn reaktori toimii normaali-ilmanpaineessa ja käyttää sulasuolaan sekoitettua
matalarikasteista U-235 polttoainetta. Prosessin lämpötila on 600-700 astetta, mikä mahdollistaa
höyryn laajemman käytön myös teollisuusprosessien tarpeisiin kaukolämmön lisäksi. Yksittäinen
laitos koostuu kahdesta reaktoriyksiköstä, jotka ovat vaihdettavia. Reaktoriyksikön käyttöikä on 7
vuotta, jonka jälkeen käyttöön otetaan toinen yksikkö ja käytöstä poistettu reaktoriyksikkö jää
jäähtymään. Jäähtymisjakson jälkeen moduli siirretään kokonaan käsiteltäväksi laitoksen
ulkopuolella ja uusi moduli voidaan tuoda tilalle.
Tällä hetkellä Terrestrial Energy arvioi reaktorityyppinsä sähköntuotannon kustannuksen olevan
alle hiilen, maakaasun ja maatuulivoiman vastaavan hinnan. Arvioitu hinta olisi alle 50 $/MWh.
Laitosyksikön tilavaatimukset ovat myös pienet. Suunniteltu yhden laitosyksikön vaatima alue on
noin 7 hehtaaria. (Vertailun vuoksi Suomen suurin tuulivoimapuisto Kalajoella käsittää 28
voimalaa, on nimellisteholtaan noin 90 MW ja vaatii 1500 hehtaarin kaava-alueen.)
(Terrestrial Energy, viitteet [4], [5], [6])
Pienten, modulaaristen reaktorien kehittymiseen kannattaa varautua etukäteen. Niiden etuihin
voidaan laskea (WNA, viite [7])



Pienen koon ansiosta ne voidaan valmistaa teollisesti sarjatuotantona ja asentaa yksitellen
tuotantoon. Tämä parantaa sekä tuotannon laatua että tehokkuutta.
Pieni koko, tehokas suunnittelu ja passiiviset turvaratkaisut helpottavat rahoitusta
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Sarjatuotanto laskee yksikkökustannuksia
Pieni koko ja modulaarinen suunnittelu mahdollistavat laitoksen kokoamisen useista
yksiköistä
Pienempi jäähdytysveden tarve antaa enemmän mahdollisuuksia sijainnin valintaan
Mahdollisuus kuljettaa koko reaktoriyksikkö pois käyttöiän lopussa

Ympäristöaloitteet
Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö: Kohti muovitonta yhteiskuntaa
Muovin käyttö on ratkaissut monet inhimillisen toimeliaisuuden ongelmat. Samalla sen käyttö on
lisääntynyt kaikilla aloilla pakkausteollisuudesta ihmisten varaosien tuotantoon. Mutta
lisääntyneellä käytöllä on myös kääntöpuolensa.
Muovin valmistamiseen käytetään uusiutumattomia raaka-aineita öljystä myrkyllisiin kemikaaleihin.
Lopputuotteena muovi kulkeutuu ympäristöön sekä kokonaisina, merkittävää haittaa tuottavina
jätehyödykkeinä että mikromuovisina partikkeleina. Nämä molemmat muovin olomuodot ovat
haitallisia ihmisille ja eläimille.
Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö esittää Keskustan puoluekokoukselle, että Keskusta
ympäristöstä vastuullisena puolueena tukisi toimenpiteitä, joilla muovi korvattaisiin
ympäristöystävällisillä materiaaleilla. Päähuomio on kiinnitettävä puun käyttöön muovin
korvaajana. Puu on kotimainen, uusiutuva materiaali, jonka hyödyntämistä on mahdollista lisätä.
Keskustan tulisi tukea kaikkia niitä tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tähtäävät puun
jalostusarvon nostamiseen. Tavoitteena tulee olla yhteiskunta, jossa muovin haitat on poistettu.
Siirtymäaikana Suomen tulisi tukea kaikkia niitä kotimaisia ja EU-hankkeita, joilla edesautetaan
pitkäikäisten kierrätysmuovien kysyntää ja fossiilisten materiaalien välttämistä.

Keskustan Keski-Suomen piiri: Muovin kierrätyksen tehostaminen
Maailman meriä purjehtii laivaliikenteen lisäksi 250 000 tonnia muoviroskaa. Osa muovista
pilkkoutuu pieniksi muovinpalasiksi, joka on kooltaan mikromilliluokkaa ja sitä kutsutaan
mikromuoviksi. Vaarana on, että mikromuovit kertyvät ruokaketjuun ja aiheuttavat sitä kautta
haittaa paitsi eläimille myös ihmisille.
Ongelma on tiedostettu ja nostettu esille.
Suomessa on yrityksiä, jotka ovat keksineet muoville korvaajia. Tuotteita, jotka hajoavat
luonnossa.
Puukuidut ovat tästä hyvä esimerkki. Ne taipuvat paitsi kosmetiikkapurkeiksi myös ”elmukelmun”
kaltaiseksi kalvoksi, jota voidaan käyttää elintarvikkeiden pakkaamiseen. Kananmunat on jo
vuosikymmeniä pakattu kierrätyskelpoisiin pakkauksiin.
Muovia kerätään suurimmissa kaupungeissa erillisiin muovijäteastioihin, samalla tavalla kuin lasia
ja metallia kerätään. Muovin kerääminen talteen pitää saada tehokkaammaksi ja sellaiseksi, että
kansalaisen on helppo roskia viedessään laittaa muoviroskapussi erilliseen keräysastiaan. Tällä
hetkellä puhutaan 10 000 asukkaan taajaman olevan minimikoko, ennen kuin muoviroska-astiaa
kannattaa kierrätyspisteelle tuoda. Keräilyn hinta tulee ongelmaksi.
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Me voimme vaikuttaa omilla valinnoillamme paljon muovijätteen syntyyn.
Muovipussille on olemassa vaihtoehto: Paperipussi tai kankainen kauppakassi. Muovisen pussin
voi käyttää useamman kerran. Suuri vaikutus muovijätteen syntymiseen on myös muovin
kierrättämisellä. Tähän tarvitaan mukaan jäteyhtiöt joiden kautta muovin kerääminen erillisiin
jäteastioihin organisoidaan.
Tahtotila muovijätteen määrän vähentämiseen on olemassa, mutta työkalut osin vielä puuttuvat.
Keskusta haastaa kuntia ja kaupunkeja mukaan muovitalkoisiin, jossa mahdollisimman paljon
käytetystä muovista palaa kierrätyksen kautta hyötykäyttöön, ei maailman meriin tai satavuotiaan
Suomen järviin ja vesistöihin. Mitä helpompaa on muovijäte viedä sille varattuun
kierrätyslaatikkoon, sitä varmemmin muoviroska on pois luonnosta.

Lapin keskustatanuoret: Öljypohjaisen muovin käyttöä vähennettävä
Merten suurimmista globaaleista ympäristöongelmistamme on roskaantuminen, josta muovin
osuus on 60-80 prosenttia. Maailmassa tuotetaan vuodessa yli 90 miljardia kiloa muovia, josta
arvioidaan päätyvän meriin 10 prosenttia. Merissä muovijäte on vaaraksi merieläimille ja merten
ekosysteemeille hajoamalla mikromuoveiksi ja kulkeutumalla myöhemmin ravintoketjun mukana
elimistöömme. Muovipussin hajoaminen maalla kestää 10-20 vuotta ja meressä huomattavasti tätä
kauemmin.
Kestävä kehitys on Keskustanuorille tärkeä arvo. Meidänkin Itämerellä roskaantuminen on
huolestuttava ongelma. Tarvitsemme rohkeita ratkaisuja öljypohjaisen muovin käytön
vähentämiseksi ja korvaamiseksi muilla kestävämmillä sekä helpommin hajoavilla materiaaleilla.
Green deal-sopimuksen tavoitteena on vähentää muovipussien käyttöä. Tämänkaltaisten
sopimusten laajentaminen muihinkin vastaaviin tuotteisiin on kannatettavaa. Verottamalla muovin
kuluttamista, tukemalla helpommin hajoavia- ja kulutusta kestävämpiä materiaaleja, sekä
lisäämällä ympäristötietoisuutta voimme ohjata kuluttajien ekologisempaa ostokäyttäytymistä.
Biotalouden murroksen aikana meidän on hyödynnettävä enemmän esimerkiksi puusta saatavia
uusiutuvia materiaaleja. Tuotteiden pakkaamisessa voidaan hyödyntää puuperäisiä materiaaleja ja
muovikassit voidaan korvata paperi- tai kestokasseilla.

Keskustan Keuruun kunnallisjärjestö: Muovipakkausten keräyspisteitä jokaiseen kuntaan
Yritykset kantavat Suomessa päävastuun kierrätyksestä, mutta myös yksittäisten ihmisten teoilla
on suuri merkitys. Tämän takia jokaiseen suomalaiseen kuntaan tarvitaan muovipakkausten
keräyspisteitä, joihin ihmiset voivat tuoda maksutta muovipakkauksensa kierrätettäviksi.
Jokainen pieni teko on tärkeä – myös yhden ihmisen – jotta kierrätys kokonaisuudessaan toimisi
tehokkaasti ja järkevästi. Mitä useampi meistä lajittelee jätteensä oikein, sitä enemmän
saadaan materiaalia talteen. Ympäristölle tämä on hyvä asia, koska kierrätyksen ansiosta
vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.
Jätteet aiheuttavat ympäristökuormitusta. Pakkausmuovien järkevällä kierrätyksellä säästetään
sekä energiaa että fossiilisia luonnonvaroja ja samalla luodaan uutta liiketoimintaa. Lisäksi
ympäristölle haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kaatopaikkakuormitus pienentyy.
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Puhdas ja kierrätyskelpoinen kuluttajapakkausjäte käsitellään kierrätyslaitoksessa, jonka tuottama
uusiomateriaali hyödynnetään uusien muovituotteiden valmistuksessa. Näitä ovat esimerkiksi
muovijätesäkit, -pussit, -putket ja -levyt.
Sekalainen ja likainen muovipakkausjäte sopii hyödynnettäväksi energiana.

Lahden keskustanaiset: Tekstiilien valmistajilta vaadittava jätehuoltosuunnitelma
mikromuoveille
Tekstiilien ulko- ja kotimaisilta tuottajilta/valmistajilta tulee vaatia jätehuoltosuunnitelma
mikromuovia sisältäville tekstiileille. Suunnitelma on tehtävä siten, että ehkäistään ja vähennetään
luonnossa hajoamattoman mikromuovin pääsyä vesistöihin. Suunnitelmaan on sisällytettävä tiedot
siitä, miten keinokuituvaatteiden ja tekstiilien pesusta aiheutuvat mikromuovijätteet käsitellään sen
jälkeen, kun ne on otettu talteen yhdyskuntajätteistä jätevedenpuhdistamoissa. Suunnitelmassa on
oltava tiedot siitäkin, miten valmistaja estää ja vähentää mikromuovin irtoamista ennen kuin tuote
lähtee tuottajalta/valmistajalta myyntiin.
Perustelu:
Suomessa ei ole tarkkaa tietoa eri toimijoiden ja tuotantosektoreiden mikromuovipäästöistä tällä hetkellä.
(Erikoistutkija Outi Setälä /Syke 2017)
Ympäristönsuojelulain 6§:n Selvilläolovelvollisuuden lisäksi ei jätelaista löydy tarkempia ohjeita
mitä valmistajan pitää tehdä mikromuovipäästöjen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Parhaiten mikromuovin vähentäminen onnistuu, kun tuotteen tuottaja/valmistaja huolehtii
”selvilläolovelvollisuuden” lisäksi jätehuoltosuunnitelmasta tuotteen koko elinkaaren aika
huomioiden.
Kotitaloudet eivät huolla mikromuovia sisältävää tuotetta ympäristönsuojelun kannalta aina oikein.
Pestään liikaa, vaikka tuuletus olisi mikromuovijätteen synnyn kannalta järkevämpi teko.
Kotitalouksissa voidaan vähentää esimerkiksi fleece- ja goretex-tuotteiden pesukertoja, niin että
yhdyskuntavesiin ja vedenpuhdistamoihin ei pääse yhtä paljon pesussa irtoavaa mikromuovia kuin
ennen.

Etelä-Savon Keskustanuoret: Suomen on kiellettävä kosmetiikassa käytettävä mikromuovi
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että Suomen on luovuttava kokonaan mikromuovin käytöstä
kosmetiikassa.
Ympäristömme täyttyy mikromuovista – pienistä muovipartikkeleista, joita lisätään esimerkiksi
kosmetiikkaan. Mikromuovit päätyvätkin vesistöistä lopulta ravintoketjuun esimerkiksi kalojen
mukana.
Vaikka kosmetiikka onkin vain yksi pieni osa mikromuovien kertymistä ympäristöön, on siihen sitä
suuremmalla syyllä tarpeen puuttua. Muovipartikkelit ovat kosmetiikassa korvattavissa ja kuluttajat
yhä useammin haluavat suosia mikromuovittomia tuotteita.
Ruotsi on jo ottamassa askelia kohti mikromuovien kieltämistä ja Suomen on oltava asiassa yhtä
kunnianhimoinen. Keskustan johdolla Suomen tulee myös olla edelläkävijä muovin vastaisessa
taistelussa.
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Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Kertakäyttöastiat kieltoon ja tilalle termosmukit
Roskaaminen on lisääntyvä ja viheliäinen ongelma. Muovin ja roskien määrää ympäristössä on
pyrittävä enemminkin vähentämään eikä ainakaan enää lisäämään. Tämä onnistuu vain jos
kulutustottumuksiimme saadaan aikaan muutosta.
Kertakäyttöastiat ovat merkittävä ympäristöhaitta. Meillä ja muualla maailmassa on menossa takeaway kulttuuri joka suosii kertakäyttöisyyttä. Tämä tarkoittaa, että kertakäyttöastioiden menekki on
taattu, moni nappaa ohikulkiessaan kahvilasta mukaan mukillisen kahvia ja laittaa vielä mukiin
muovisen kannen päälle.
Kertakäyttökulttuurissa on oleellista, millaisesta materialista kertakäyttöastiat on valmistettu.
Ekologisuus on nouseva trendi jota pyritään huomioimaan entistä enemmän kertakäyttöastioiden
valmistuksessa. Toisaalta taas tuntuu materiaalin tuhlaamiselta jos valmistettua kertakäyttökuppia
käytetään vain yhden kahviannoksen juomiseen.
Ranska on ensimmäinen maa jossa astuu vuonna 2020 voimaan muovisten biohajoamattomien
kertakäyttöastioiden kielto. Esitämme, että meidän suomalaisten pitää ottaa tässä asiassa
Ranskasta mallia, ja Suomeen pitää saada laki joka kieltää muovisten kertakäyttöastioiden käytön,
mikäli astiat eivät ole luonnonmukaisista ja kompostoituvista materiaaleista valmistettuja. Tällainen
kertakäyttökulttuuri ei ole kuitenkaan pitkän päälle ympäristön ja luonnonvarojen kannalta järkevää,
joten take-away kulttuurin sijaan meidän olisi myös panostettava termosmukitrendin luomiseen.

Jyväskylän Keskustaseura: Soveltavaan tutkimukseen panostettava - ympäristö ja
suomalainen teollisuus hyötyvät
Aikamme suurten ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen tarvitaan uusia innovaatioita ja
teknologioita.
Yksi yhteiskuntamme kasvavista ongelmista on hajoamattoman jätteen, kuten kertakäyttömuovin
määrä. Ympäristön likaantumisen lisäksi ongelmaan liittyvät elintärkeiden ympäristöjen, kuten
viljellyn maan ja vesistöjen täyttyminen muovista, jolle ei ole toimivaa kierrätysjärjestelmää.
Maaperässä nämä jätteet vähentävät eloperäisen aineksen määrää ja heikentävät elintarvikkeiden
tuotantoa. Merissä jäte korvaa eläinten luonnollista ravintoa ja on näin vaaraksi koko eliökunnalle.
Samaan aikaan hajoamattomat muovit keräävät ympäristöstä olevia myrkkyjä ja vierasaineita
itseensä.
Sekä kansallinen että EU-tason lainsäädäntö tukevat kaatopaikkajätteen vähentämistä ja
kierrätettävyyden edistämistä. Tavoitteen saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeää kehittää
entistäkin kestävämpiä ja suorituskykyisempiä materiaaleja, joiden uudelleenkäyttö on suunniteltu
etukäteen. Tällaisten materiaalien, kuten biomuovien ja selluloosakuitumateriaalien,
kehittämisessä soveltavalla tutkimuksella on kriittinen rooli korkeatasoisen perustutkimuksen
jatkokehittämisessä kohti teollisia sovelluksia. Tätä yhteistyötä tehdään kautta maan yrityksissä,
tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa, mikä luo myös alueellista hyvinvointia ympäri Suomen.
Suomella on loistavat edellytykset toimia mallimaana ja kokeilualustana uusille
ympäristöystävällisille kulutusmateriaaleille. Tämän saavuttamiseksi Jyväskylän Keskustaseura ry
esittää, että Suomen Keskusta rp:n Sotkamon puoluekokous päättäisi edistää soveltavan
tutkimuksen asemaa ja alan julkista rahoitusta, jotta innovatiivisiin materiaaleihin liittyvät
mahdollisuudet saataisiin jatkossa hyödynnettyä maksimaalisesti.
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Liikenne- ja viestintäaloitteet
Kainuun Keskustanuoret: Suomen tiet kuntoon!
Suomen valtiolla on useita teitä omistuksessaan ja niiden ylläpito on joillakin osuuksilla jäänyt
vähäiseksi. Tiet rappeutuvat ja aiheuttavat näin ollen vaaratilanteita niin ajajille kuin sivullisille.
Myös ajoneuvojen kunto on koetuksilla näillä tieosuuksilla.
Tällä hetkellä korjaukset kohdistuvat vilkkaille tieosuuksille, mutta syrjäiset tieosuudet on jätetty
omaan arvoonsa, vaikka niilläkin liikkuu autoja ja kevyttä liikennettä.
Kainuun Keskustanuoret esittää, että Suomen valtion teiden kuntoon panostetaan enemmän ja
kartoitetaan, mitkä tieosuudet vaativat pikaista korjausta. Kainuun keskustanuoret esittää edelleen,
että väliportaat tienhoidosta poistetaan ja tienhoitoon tarkoitettu raha kohdennetaan tienhoitoon, ei
kolmansille osapuolille.

Keskustan Karstulan paikallisyhdistys: Teiden talvikunnossapidon ja liikenneturvallisuuden
parantaminen
Valtio kerää vuosittain erilaisina veroina ja maksuina liikenteeltä noin 8 miljardia euroa. Tästä
summasta valtio käyttää tienpitoon vuodessa vain noin 500 miljoonaa euroa.
Valtion liikenneverkkoon käyttämän rahoituksen reaalinen arvo on koko 2000-luvun ajan laskenut.
Samaan aikaan kuitenkin rakentamis- ja ylläpitokustannukset ovat kasvaneet. Korjausvelkakin
kasvaa joka vuosi vaikka sitä on lisärahoituksella pyritty jonkin verran paikkaamaan.
Viime vuosina erityisesti talviaikainen tienhoito on romahtanut erittäin huonolle tasolle ja olemme
saaneet tänäkin vuonna kokea ikäviä esimerkkejä siitä, mitkä ovat sen seuraukset.
Suomen tieverkkoa voi verrata ihmisen kehon verisuonistoon, jonka tulee olla toimintakunnossa
koko kehon alueella vuorokauden ja vuoden jokaisena hetkenä. Jokin ruumiin osa ei ole
suonistossa toista tärkeämpi. Verta ja sen mukana elinvoimaa on pumpattava suoniston kaikkiin
osiin.
Samalla tavalla tieverkkomme on oltava sen kaikilta osiltaan riittävän hyvässä toimintakunnossa.
Viime vuosina valtio on ohjannut tierakentamisen ja kunnossapidon rahoitusta pääasiallisesti
pääkaupunkiseudun ja suurimpien maakuntakeskusten tiehankkeisiin, eritasoliittymiin, pääväyliin.
Muun Suomen tieverkkoa pidetään poliittisten päättäjien ja viranomaisten mielestä
”vähempiarvoisina” jopa niin, että tällä termillä he itsekin puheissaan kuvailevat vilkkaimpien
väylien ulkopuolelle jääviä alueita.
Suurin osa Suomen vientiteollisuusyrityksistä sijaitsee Kehä III:n ulkopuolella. Elintarvikkeita,
maataloustuotteita, raaka-aineita ja valmiita tuotteita, puuta ja puusta jalostettuja tuotteita
kuljetetaan kaikissa olosuhteissa jokaiseen ilmansuuntaan. Niiden turvalliset kuljetukset on
järjestettävä kaikkina vuorokauden ja vuoden aikoina. Myös koulukyyditykset liukastelevat
sivuteillä, koska määrärahoja talviaurauksiin ei ole riittävästi. Puutavaraa tehtaille ajetaan
pääasiassa pienempiä väyliä pitkin. Näiden teiden ylläpito on täysin retuperällä. Samoilla
pikkuteillä liukastelevat ne koulutaksitkin. Poliitikkojen ja virkamiesten päinvastaisista väitteistä
huolimatta ajonopeudet eivät ole kasvaneet näillä pienemmillä väylillä, koska niillä ei
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yksinkertaisesti voi ajaa muuten kuin varovasti. Siitäkin huolimatta teiden surkeasta kunnosta
johtuen onnettomuudet lisääntyvät, kalusto rikkoontuu ja tavaran toimitukset viivästyvät.
Viranomaisten laatimat ja poliitikkojen hyväksymät tienpidon ja talvikunnossapidon laatukriteerit
eivät kohtaa tienkäyttäjien tarpeiden, lisääntyneen liikenteen ja vaihtelevien sääolosuhteiden
kanssa. Liikenteen ammattilaisten mielestä ei ole olemassa ”vähempiarvoisia” teitä.
Yhteiskuntamme elinvoimaa pumppaava suonisto on pidettävä toiminnassa kaikissa Suomi-neidon
kehon osissa. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja koko Suomen elinvoiman turvaamiseksi myös
teiden talviaikaisesta kunnossapidosta on huolehdittava.
Tietenkin myös tiellä liikkujien on otettava kulloinkin vallitseva ajokeli huomioon, mutta se ei riitä.
Esimerkiksi raskaan liikenteen ammattilaiset ihmettelevät, miksi vain osa tieosuuksista laitetaan
kuntoon, mutta osassa joudutaan ajamaan huonossa kelissä surkealla hoidolla. Hekin vaativat,
että kaikki väylät on saatava sellaiseen kuntoon, että niiden päällä voi työskennellä turvallisesti
myös talviaikaan.
Vaadimme valtiolta huomattavasti nykyistä enemmän varoja tieverkon korjaamisen ja sen
ylläpitoon sekä erityisesti talviaikaiseen hoitoon koko Suomen alueella. Liikenteeltä kerättäviä
veroja ja maksuja on kohdistettava maamme tieverkkoon. Teiden hoitoa ohjaavat laatukriteerit on
saatettava pikaisesti vastaamaan liikenneturvallisuuden ja tienkäyttäjien tarpeita sekä nopeastikin
vaihtelevia sääolosuhteita.

Keskustan Heinävaaran, Huhtilampi-Uskalin, Kiihtelyksen ja Särkivaaran
paikallisyhdistykset: Maanteiden talvikunnossapito laadukkaaksi
Tiehallinto täsmensi ankaran kritiikin jälkeen jonkin verran maanteiden talvihoidon kriteerejä ja
laatuvaatimuksia. Se on askel oikeaan suuntaan, mutta ei riitä korjaamaan varsinkaan alemman
tieverkon hoitopuutteita.
Tietoyhteiskunnassa pitää olla nykyistä nopeammat valmiudet reagoida tilanteisiin, joissa äkillisten
säämuutosten vuoksi tarvitaan aurauskaluston lisäämistä tai nopeata hiekoitusta.
Koululaiskuljetukset, muu linja- ja tavaraliikenne ja pitkälle myös puutavarakuljetukset ovat tiukasti
aikataulusidonnaisia. Tienpitäjän velvollisuus on huolehtia teiden kunnossapidosta niin, että
aikataulut pitävät ja liikenteen turvallisuus varmistetaan varsinkin olosuhteissa, jotka kuuluvat
Suomen normaaliin säävaihteluun.
Myös maanteiden kesäaikainen kunnossapito vaatii tehostamista. Erityisesti on kyettävä
lyhentämään tieverkon korjausvelkaa.
Kansalaisille on tarjolla mahdollisuus ilmoittaa tienpidon puutteista Tienkäyttäjän linjalle.
Kokemukset ilmoitusten vaikuttavuudesta vaihtelevat tehokkaista olemattomiin. Pahimmaksi
puutteeksi koetaan usein se, ettei Tienkäyttäjän linjalla ole kasvoja.
Kiihtelysvaaran keskustajärjestöt esittävät, että puoluekokous edellyttää
1) maanteiden talvikunnossapidon määrärahojen korottamista ja alemman tieverkon
toimenpidenopeuden aikaistamista,
2) tieverkon korjausvelan nopeutettua lyhentämistä,
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3) Tienkäyttäjän linjan uudistamista niin, että linjalle nimetään selkeä(t) vastuuhenkilö(t),
johon/joihin tienkäyttäjät voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä ja
4) että Tienkäyttäjän linja velvoitetaan julkistamaan määräajoin, esimerkiksi kerran kuukaudessa
reklamaatioiden ja niistä aiheutuneiden toimenpiteiden määrän sekä syyt siihen, miksi muut
ilmoitukset eivät ole johtaneet toimenpiteisiin.

Keskustan Kurun paikallisyhdistys: Teiden talvikunnossapito tilanteen tasalle
Kurun Keskusta esittää aloitteessaan, että julkisin varoin ylläpidettävien teiden talvikunnossapidon
lähtökynnystä alemmaksi. Lisäksi paikalliselle urakoitsijalle on annettava enemmän harkintavaltaa
määritellä kunnossapidon tarve, koska sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat suuresti lyhyilläkin
etäisyyksillä.

Keskustan Kuortin paikallisyhdistys: Toimintatapojen uudistaminen pienissä teiden
peruskunnostus ja kunnossapitohankkeissa
Teiden kunnossapito ja perusparannusurakat kilpailutetaan nykyisin suurina kokonaisuuksina.
Tästä seuraa pitkä aliurakoitsijoiden ketju, tienpidon ja rakentamisen etääntyminen
paikallistuntemuksesta. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät pysty osallistumaan varsinaiseen
tarjouskilpailuun. Suurilla hankkeilla on usein havaittu olevan kankean johtamistavan
Useamman portaan urakointi/aliurakointiketjussa myös varojen käyttö tiekilometriä kohden on suuri
verrattuna suoraan yhden toimijan urakointiin.
Esitämme toimintatapamuutosta tienpidon ja pienempien perusparannusurakoiden osalta, että
urakkakokoja pienennetään. Uskomme, että samalla rahalla saadaan enemmän rakennettua
tiekilometrejä ja tienpidon taso tulee nousemaan samalla.
Uudella toimintatavalla saavutettavia hyötyjä ovat urakointiketjujen lyheneminen, hankkeiden
tiedon kulun ja johtamisen paraneminen. Suunnittelun tarve pienenee, kun käytetään hyväksi
enemmän paikallistuntemusta ja saadaan käyttöön lähellä kohdetta olevia materiaaleja. Myös
maamassojen vaihdot ja läjittämiset ja maanvaihdot toimisivat tehokkaammin. Hankkeissa saada
merkittäviä säästöjä, kun teiden kunnon jatkuva heikentyminen pysähtyy, paikallisurakoitsijoiden
suora sitoutuminen tienkunnosta huolehtimiseen on korkea ja samalla vilkastuu myös maaseudun
elinkeinotoiminta.

Iin Jakkukylän paikallisyhdistys: Yksityisteistä
Yksityistielakiin tulossa muutos, erimielisyyksistä tulee jatkossa valittaa käräjäoikeuteen (nykyinen
menetelmä kunnan tielautakunta).
Laki lisää lakimiesten käyttöä ja on erittäin kallis tienkäyttäjille ja tiekunnille.
Seurauksena lisää hyödytöntä byrokratiaa.
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Keskusta ei ole mukana yhtiöittämässä tieverkkoa
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Keskustan ei tule olla mukana yhtiöittämässä tieverkkoa. Huoltovarmuus katoaa, jos tieverkko
myydään ulkomaisille yhtiöille. Tiestön kuntoa ei hoideta ja se huononee entisestään. Vaarana on,
että käy kuin sähkönsiirtoyhtiö Carunan kanssa, hinnat nousevat ja raha valuu ulkomaisille
sijoittajille.

Keskustan Ylämaan paikallisyhdistys: Myös tie- ja väyläpolitiikan suurhankkeiden
seurannaisvaikutukset tulee hoitaa
Nykytila: Liikenneverkon rahoitusta pohtinut työryhmä esittää vähintään 300 miljoonan euron
tasokorotusta teiden ja rautateiden korjausvelan vähentämiseen. Uutta esityksessä on se, että
työryhmä haluaa vaalikaudet ylittävän liikennejärjestelmäsuunnitelman. Parlamentaarisesti
valmisteltava suunnitelma laadittaisin 12 vuodeksi eli kolmeksi vaalikaudeksi kerrallaan.
Tavoitteena on vähentää liikennerahojen poukkoilevaa päätöksentekoa. Tavoitteena on se, että
kunnat ja elinkeinoelämä voivat ennakoida paremmin, miten Suomen liikenneverkko tulee
kehittymään.
Haaste: Merkittävillä väylähankkeilla on usein myös merkittävät vaikutukset liikennevirtoihin.
Hankkeiden kerrannaisvaikutuksia ei huomioida nyt riittävällä tavalla Suomessa.
Paikallinen esimerkki: Moottoritie Helsingistä Vaalimaalle valmistui 1.3.2018. Uusi moottoritie
muuttaa niin raskaan ja kevyemmän liikenteen virtoja Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Koillisen
suunnalta uudelle moottoritielle tullaan mm. Etelä- ja Pohjois-Karjalasta maantie 387 kautta.
Maantie 387 varressa sijaitsee jo valmiiksi Euroopan suurimmat avokivilouhokset mikä tuo tielle jo
oman lisän raskasta liikennettä. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan
henkilöautoliikenne tulee edeltävällä maantiellä 387 kasvamaan vuoteen 2030 mennessä 70
prosenttia ja raskaan liikenteen osalta liikennemäärien odotetaan kolminkertaistuvan vastaavana
aikana.
Hurjat liikennemääräennusteet nojaavat yksin uuden moottoritien välittömiin vaikutuksiin. Ennuste
ei huomioi esimerkiksi Venäjän ostosmatkailun lisääntymistä. Vaalimaalle on valmisteilla
kaupanalan suuryksikkö johon on arvioitu syntyvän noin 700-800 työpaikkaa.
Toistaiseksi ruplan kurssi on ollut maantie 387 liikenneturvallisuudelle suotuisa. Kaakkois-Suomen
ELY-keskus on vasta nyt valmistelemassa peruskorjaussuunnitelmaa maantie 387 välille
Muurikkala-Husun kylä. Hankkeen rahoituksesta ei ole mitään tietoa. Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen tavoitteena on nostaa tien toiminnallinen luokka seututiestä kantatieksi, vaikka tien
tulevat liikennemäärät puoltaisivat tien välitöntä muuttamista valtatieksi.
Aloitteen tavoite: Tällä puoluekokousaloitteella halutaan vaikuttaa siihen, että Suomen
Keskustassa jatkossa kiinnitetään enemmän huomiota liikenteen suurhankkeiden
seurannaisvaikutuksiin. Vaikutuksiin tulee varata ennakoidusti suurhankkeen yhteydessä
määräraha, jottei tulevaisuudessa tarvitsisi poukkoillen juosta tahallaan ja ajattelemattomasti
menetettyä aikaa kiinni.
Keskustan Oulun paikallisyhdistys: Via Baltica -tiehanke
Julkisessa sanassa on viime aikoina ollut esillä paljonkin ns. Via Baltica tiekokonaisuuteen
kuuluvana Helsinki-Tallina rautatie-maantie tunnelihanke. Po. hankkeeseen liittyy myös
eroittamattomana osana suoran rautatieyhteyden saaminen aina Jäämeren rannalle saakka.
Vaikka edellä mainittu mittavaakin mittavampi hanke ei voi olla millään tavoin pikaisesti
toteutettavissa, koska asiaan liittyy kovin monia eri kysymyksiä, jotka on saatava ratkaistua tavalla
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tai toisella. Rahoitus ym. -asioista alkaen. Kuitenkin asia on monessakin suhteessa erittäin
mielenkiintoinen meille täällä Suomessa,koska sehän saattaisi avata meidän talouselämällemme
sellaisia mahdollisuuksia, että niitä kaikkia on nykyisellään mahdoton kaikilta osin kyetä edes
ennakoida ja arvioida.
Olisimme paikallisyhdistyksessämme näkemässä asian siten että puolueemme tulisi kuitenkin nyt
ottaa asiaan periaatteessa myönteinen kanta, siten että hanke tutkittaisiin joka kantilta
puolueettomasti ja näin olisi sitten luotettavaa tietoa ja asiantuntemusta päättäjillämme
käytettävissä kun joskus tulevaisuudessa tulee Po. hankkeiden kohdalla päätäksen teon aika.
Huomautamme vielä että näinkin monitahoisissa ja mittavissa hankkeissa on aina myös
virhearviointien ja hätiköinin vaara olemassa. Puolueemme periaatteellisen ja myönteisen kannan
oton näkisimme kuitenkin nykyisellään tarpeelliseksi.

Lapin keskustanuoret: Jäämerenradan rakentamista vauhditettava
Lapin rautatiet käsittävät nykyisin rataosat Oulu-Tornio, Laurila-Kelloselkä sekä Tornio-Kolari.
Ratayhteys on lisäksi Torniosta Haaparannalle Ruotsin rataverkkoon. Henkilöjunaliikennettä näistä
muilla osuuksilla paitsi Laurila-Kelloselkä-radalla Kemijärveltä eteenpäin. Lakkautettuja, joskin
purkamattomia rataosia Lapissa ovat Kolari-Äkäsjoki ja Kolari-Rautuvaara sekä Salla-Kelloselkä.
Ratahanke mahdollistaisi tavaraliikenteen virran läpi Suomen, päättyen joko Skibotteniin tai
Kirkkoniemeen Norjan puolella, missä tavara laivataan. Jäämerenradan avulla luodaan Suomesta
tärkeä, turvallinen ja vakaa kauttakulkumaa tavaraliikenteelle. Tavaraliikenteen lisääntyminen luo
myös uusia työpaikkoja.
Arktisen alueen meriliikenne on kasvavaa ja uusia reittiyhteyksiä avautuu avautuu. On tärkeä, että
investoimme jo nyt tulevaisuuteen, jotta olemme kilpailussa vahvoilla valmiin infrastruktuurin
ansiosta.
Ympäristöministeriö on todennut Suomen arktisessa strategiassa, että Suomen pohjoisten alueiden
liiketoiminnan mahdollisuuksille liikenne- ja viestintäyhteydet ovat avainasemassa. Barentsin alueen
kasvavan kaivostoiminnan ja öljy- ja kaasuteollisuuden lisääntymisen myötä syntyy liikenteen ja
logistiikan kehittämistarpeita.

Keskustan Teuvan kunnallisjärjestö: Suupohjan rata – potentiaalia liikenteen kasvun
ratkaisuihin
Suupohjan rata on 112 km pitkä rataosuus Seinäjoelta Kaskisiin, ja kaupungin satama-alueelle
asti. Rata palvelee tavaraliikenteen tarpeita. Rata on ollut lakkautusuhan alaisena
vähäliikenteisyyden vuoksi ja lisäksi rautatiekuljetusten hinnoittelu on osaltaan vaikuttanut radan
potentiaalisiin käyttäjiin mielenkiintoa vähentävästi. Rautateiden tavarakuljetusten vapauduttua
yksityiset toimijat ovat kiinnostuneita rataosuudesta, mikäli turvataan sen kunnossapito pitemmällä
tähtäyksellä.
Suomen Puolustusvoimat antoi elokuussa 2017 lausunnon, jossa se toteaa: radan parantaminen
Kaskisten ja Seinäjoen alueella luo mahdollisuuksia puolustusvoimien logistiikan, kuten materiaalin
ja henkilöstön kuljetusten suhteen. Puolustusvoimat pitää hanketta kannatettavana ja puoltaa
radan parantamista.
Sekä Etelä-Pohjanmaan, että Pohjanmaan liitto ovat esittäneet maakuntakaavaluonnoksissa
Seinäjoki-Kaskinen rataosuutta parannettavaksi radaksi ja sen merkitsemistä kehityskäytäväksi.
Rautatieliikenteen osalta Suupohjan radan perusparantaminen parantaa rataosan kilpailukykyä
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sekä mahdollistaa Kaskisten sataman kautta tapahtuvan tavaraliikenteen kasvun. Ratayhteyden
parantaminen edistää Keskipohjolan kuljetuskäytävän (EU:n North - East Cargo Link II)
toteutumista ja yritysten kansainvälistä kilpailukykyä logististen järjestelmien parantuessa.
Ratayhteyden parantaminen mahdollistaa myös liikennöimisen lisääntymisen Kaskisista Ruotsiin,
mikä parantaa kansainvälisiä yhteyksiä ja lisää alueen houkuttelevuutta etenkin yritysten ja
teollisuuden sijoittumisen kannalta.
Suupohjan radan edunvalvontaan on helmikuussa 2018 perustettu oma ratayhdistys.
Suupohjan rata on peruskorjauksen tarpeessa ja välttämättömimmät korjaustoimenpiteet vaativat
arviolta 22 miljoonaa euroa. Rata edelleen mahdollistaisi Venäjältä tulevan liikenteen, josta myös
VR on ollut kiinnostunut.
Keskustan Teuvan kunnallisjärjestö esittää, että radan kunnostukseen varataan määräraha valtion
budjetista ja näin varmistetaan radan käyttömahdollisuus myös tulevaisuudessa.

Keskustan Haapamäen paikallisyhdistys: Suomen poikittaisen rataverkon kehittäminen ja
hyödyntäminen maamme leveimmällä kohdalla
Suomessa on perinteisesti ollut kautta maan suhteellisen mielekäs rautatieverkosto. Kuitenkin osa
rautatieverkostosta on nyt vajaalla käytöllä ja liikenne ja kuljetukset on ohjattu ruuhkautuville
radoille ilman, etä olisi selvitetty tarpeeksi koko olemassa olevan rataverkon nykyistä
tehokkaampaa ja mielekkäämpää käyttöä. Näin myös monet alueet ovat menettämässä
saavutettavuuttaan ja elinkeinojen kannalta tärkeää vetovoimaisuuttaan, jota juuri raideliikenteellä
ollaan nyt muualle kehittämässä. Näin Suomen aleiden eriarvoiseen saattaminen on
vahvistumassa.
Suomen leveimmällä kohdalla on ns. Poikittaisrata, joka alkaa Parikkalasta jatkuen Savonlinnan
kautta Pieksämäelle tai toinen haara itärajalta Niiralasta Joensuun kautta samoin Pieksämäelle,
josta rata jatkuu Jyväskylän kautta Haapamäen risteysasemalle ja edelleen Seinäjoelle, josta
Vaasaan ja Vaasan satamaan tai Pohjanmaan rataa pitkin pohjoiseen/etelään. Haapamäen
risteysasemalta Poikittaisradan toinen suunta on ollut Parkanon kautta Poriin ja tämän radan
kokonaisuudessaan käyttöön palauttamisesta on meneillään kolmen maakunnallisen liiton
(Satakunta, Pirkanmaa ja Keski-Suomi) sekä kunien yhdessä virittämä projekti. Radan liikenteen
käyttövoimaksi on visioitu joko maakunnissa tuotettua liikennebiokaasua tai LNG:tä.
Haapamäen kautta kulkee tunnetusti edelleen ns. vanha Pohjanmaan rata Seinäjoki-HaapamäkiOrivesi-Tampere, jota on esitetty kehitettäväksi Pohjanmaan pääradan olemassa olevana itäisenä
raideparina. Keski-Suomen liitto on kannanotossaan 4.8.2017 esittänyt Haapamäen kautta
kulkevien ratojen sähköistämistä osuuksille Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki ja Haapamäki-Orivesi.
Erityisenä perusteena on ollut parantaa ratojen käyttömahdollisuuksia puutavarakuljetuksissa.
Samalla mahdollistettaisiin myös runsaammat ja nopeammat henkilöliikenteen yhteydet. Kun rata
Seinäjoki-Haapamäki-Orivesi saataisiin sähköistettyä, olisi Pohjanmaan itäinen raidepari valmiina
kovaan käyttöön, koska TEN T -tasoinen rataosuus Orivesi-Tampere on jo kahden raideparin
sähköistetty rata.
Keski-Suomen liiton kannaotto toteutettuna merkitsisi Poikittaisradan tulemista sähköistetyksi
Vaasasta Haapamäen kautta Pieksämäelle asti, koska osuudet Vaasa-Seinäjoki ja JyväskyläPieksämäki ovat jo sähköistetyt. Edelleen rataosuus Pieksämäki-Savonlinna on liikenne-ja
vietintäministeri Anu Vehviläisen kaudella saatettu yhteenhitsatuin sähköistysvalmiuteen ja
alueiden taholta on esitetty radan sähköistämistä Parikkalasta Savonlinnan kautta Pieksämäelle.
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Tällä hetkellä rata vaatisi uuden siltaratkaisun Saimaan vesiväylän ylitse Laitaatsalmen kohdalla
Savonlinnassa.
Yhdessä näiden sähköistämisten toteutuksilla koko Poikittaisrata olisi siis sähköistetty Parikkalasta
Karjalan radalta, mikä jo sähköistetty, Haapamäen kautta Vaasaan. Näin rata voisi palvella
tehokkaasti Suomen leveimmällä kohdalla "resurssi-Suomea", kuten Esko Aho tätä maamme
laajaa aluetta vaikutuspiireineen luonnehtii.
Poikittaisratakokonaisuus alkaa idässä myös Karjalan radalta Joensuusta, josta rata kulkee
Varkauden kautta ja Huutokoskelta Savonlinna-Pieksämäki rataan yhtyen Pieksämäelle.
Poikttaisratakokonaisuus tavoittaa itärajalta Pohjanlahdelle luetellen Etelä-Karjalan, PohjoisKarjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan, EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat yhdistäen kaikki pitkittäissuuntaiset radat (Pohjanmaan
rata, vanha Pohjanmaan rata, Keski-Suomen rata, Savon rata ja Karjalan rata) rataverkostoksi.
Venäjälle on rakennettu raskaiden kuljetusten rata Pietarin eri radoilta Raasulin ja Kiviniemen
kautta Kamenogorskiin (Antrea), josta on hyvä rata Karjalan radalle Imatrankoskelle. Täten
Poikittaisratakokonaisuudelta on jo nyt hyvin toimivat logistiset yhteydet Venäjälle, Kiinaan ja
muualle Kaukoitään ("silkkitievaihtoehdot).
Lännessä Vaasasta ja Vaasan satamasta on reitti yli Merenkurkun Ruotsiin ja edelleen Norjaan eri
vaihtoehdoin Atlantille ja Jäämerelle, (KeskiPohjola-käytävä, MittNorden). Merenkurkun
liikenteeseen on tulossa uusi laiva lähitulevaisuudessa ja liikenteen on ennakoitu voimakkaastikin
lisääntyvän. Toinen Poikittaisratakokonaisuuden reitti lännessä on Haapamäeltä Parkanon kautta
Poriin ja sen eri satamiin oleva rata, jonka palauttamista kokonaisuudessaan liikenteelle
suunnitellaan. Porin eri satamista ovat reitit Ruotsin eri satamiin jäätymättömillä merialueilla esim.
Gävleen josta maayhteyksin esim. Göteborgiin ohi Tanskan salmien Pohjan merelle.
Edellä olevan perusteella esitetään Keskustan ryhtyvän poliittisiin vaikuttamisen toimiin eri
foorumeilla kuvatun Poikittaisratakokonaisuuden sähköistämättömien osuuksien sähköistämiseksi
ja radan liikenteen lisäämiseksi sekä henkilöliikenteessä että tavarakuljetusten logistiikassa
kansainvälisin yhteyksin.

Lapin keskustanuoret: Ruotsin raideleveys Ajokseen saakka
Yksi lähivuosien suurimmista liikenneinvestointitoiveista Meri-Lappiin on Laurila-Tornio radan
perusparannus ja sähköistys. Ratavälin korjaaminen on aloitettu Raumon siltoja vahvistamalla ja
sähköistämiseen varatut määrärahat lienevät tulossa lähivuosina, ellei jopa ensi vuonna.
Suomen ja Ruotsin rautateiden raideleveydet ovat eri standardien mukaiset, mikä aiheuttaa esteen
junien kulkemiselle rajan yli. Rajaesteiden poistamiseksi Laurilan radan peruskorjauksen
yhteydessä on tehtävä uusi rata kahdella eri raideleveydellä vanhan radan paikalle Haaparannalta
Kemin Ajokseen.
Kyseinen rata mahdollistaisi ruotsin raideleveydellä tapahtuvan henkilöliikenteen Kemin
rautatieasemalta. Näin ollen Kemistä voitaisiin helposti saada junayhteys Tornion kautta
esimerkiksi Luulajaan saakka. Näin Tornion kaupunki saataisiin junaliikennöinnin piiriin muulloinkin
kuin Kolarin yöjunalla.
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Radan vetäminen Ajokseen mahdollistaisi helpon puunhankinnan Ruotsista sekä ruotsalaisten
kuljetusten viemisen suoraan Ajoksen satamaan ilman konttien ja puiden lastausta ruotsalaisesta
junasta suomalaiseen junaan. Sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen avaaminen vahvistaisi
Meri-Lapin logistista painopistettä ja talouskasvua sekä voisi myös edesauttaa niin Kaidin
biodieseltehtaan investointipäätöstä kuin olemassa olevan Kemin metsäteollisuuden toimintaa
puunhankinnan helpotuttua.
Lapin Keskustanuoret esittävät, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ottaa
kaksoisraideleveyden rakentamisen valtion talousarvioon seuraavan budjettiriihen yhteydessä.

Lapin keskustanuoret: Kemin satamaväylä syvennettävä
Meri-Lapin alueen satamien kautta viedään koko pohjoisen Suomen suurimmat tonnimäärät.
Merikuljetusten varaan nojaava puu- ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti on alueelle elintärkeä.
Meri-Lapin satamien merkitys korostuu entisestään, kun otetaan huomioon Lapin kasvavan
kaivannaisteollisuuden tuotevirrat ja tavaraliikenteen lisääntyminen.
Koska maakuljetus on kallista ja rasittaa tiestöä sekä rataverkkoa, on Lapin ulkomaanvienti
suunnattava mahdollisimman lähellä oleviin satamiin. Kemin Ajoksen ja Tornion Röyttän satamat
ovat tärkeitä vientiväyliä suomalaisille tuotteille.
Perämeren satamiin voivat nykyisin liikennöidä alukset, joiden suurin syväys on kymmenen metriä.
Kaikkiin Perämeren satamiin johtavat viralliset laivaväylät on ruopattu maksimissaan kymmenen
metrin syvyyteen. Perämeren merkittävimmät satamat ovat Raahe, Oulu, Tornio, Kemi ja Kalajoki.
Nykyinen väyläsyvyys rajoittaa alusten liikennöintiä. Tällä hetkellä suurimmat satamassa
liikennöivät alukset joutuvat kulkemaan osittain tyhjillään. Täysien lastien avulla
kuljetuskustannuksia voitaisiin pienentää.
Oulun satama sai vastikään rahoituksen syvemmän, 12,5 metrin väylän ruoppaukselle. Tässä
jaossa Lapin merkittävin syväsatama, Kemin Ajos, jäi nuolemaan näppejään. Kemi-Tornion alue on
parhaimmillaan tuottanut Suomen viennistä lähes kymmenen prosenttia. Alueen satamat ovat
Suomen kansantalouden ja Lapin aluekehityksen kannalta elintärkeitä.
Kasvu kuuluu kaikille ja sen esteitä tulee poistaa. Tämän vuoksi Ajoksen syväväylän
ruoppausrahat on saatava seuraavaan Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin.

Lapin keskustanuoret: Lisää kilpailua lentoliikenteeseen
Lentoliikenne tuottaa lentoasemaan sijoitetut veroeurot moninkertaisena takaisin alueen
talouskasvun muodossa. Esimerkiksi Ruotsin Västernorrlandissa on laskettu jokaisen
lentoliikenteeseen investoidun kruunun tuottavan 15 kruunua yhteiskunnalle. Suomen naapurimaat
investoivat jatkuvasti lentoliikenteeseen Suomea enemmän ja näin ollen Suomessa lentoliikenteen
kasvu on jäänyt reippaasti alle globaalin keskiarvon.
Suomessa puutteellinen lentoliikenneinfra ja kalliit lentokenttämaksut ovat tyrehdyttäneet kilpailua
ja uusien lentoreittien avaamista. Siinä missä Norjassa lentoliikenteen kansantaloudellinen
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vaikutus on 30 000 euroa per henkilö, on se Suomessa vain puolet tästä. Tämä johtuu Norjan
jatkuvasta lentokenttien rakentamisesta ja reittien avaamisen helpottamisesta. On tutkittu, että 10
% lisäys lentoyhteyksissä kasvattaa BKT:tä 0,5 %.
Finavia on keskittynyt lähes täysin kehittämään Helsinki-Vantaan lentoasemaa ideanaan tehdä
kannattavaa liiketoimintaa. Mutta onko Finavian tehtävä tehdä voittoa, vai edistää Suomen
lentoliikenteen matkustajamääriä ja infran toimivuutta? Tällä hetkellä Finavian
investointihaluttomuus aiheuttaa matkailutulon ja yrityselämän tulojen ja työpaikkojen menetystä
ympäri Suomea. Investointien puutteen vuoksi lähes kaikki ulkomaanlennot tapahtuvat HelsinkiVantaan kautta, kun taas muissa pohjoismaissa maakuntakenttien suorat lentoyhteydet ulkomaille
ovat moninkertaistuneet.
Lentoliikenne on halpa liikennemuoto. Jos yhden lentoaseman ylläpito maksaisi miljoona euroa
vuodessa, rakentaisi sillä vuodessa vain 300 metriä moottoritietä, 250 metriä kaupungissa olevaa
autotietä tai 330 metriä rautatietä.
Lapin Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret järjestönä haluaa edesauttaa lentoliikenteen
kehitystä ja vaativat Finaviaa investoimaan kaikkiin maakuntalentokenttiin merkittävästi
lentoliikenteen ja matkustajamäärien kasvattamiseksi.

Lapin keskustanuoret: Jättirekkojen liikennöinnille jatkoa ja helpotusta
Rekka-autojen kokonaismassa saa tällä hetkellä olla enintään 76-tonnia ja pituus 25,25 metriä.
Tätä suuremmat autot katsotaan jättirekoiksi, joiden toimintaa valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi. Jättirekoilla kuljetetaan tavalliseen tapaan puuta, maa-ainesta ja päivittäistavaroita.
Toistaiseksi jättirekat liikennöivät Suomessa määrätyillä tieosuuksilla poikkeusluvilla, kokeiluna ja
määräaikaisesti vuoteen 2019 asti. Tutkimuksen teko on ehtona sille, että jättirekoille myönnetään
liikennöintilupa.
Suomessa liikennöivistä jättirekoista on saatu paljon positiivisia kokemuksia. Rekat ovat varustettu
”pitkä kuljetus” -kyltillä ja jättirekan ohittaminen kestää vain noin sekunnin pitempään, kun
ohittavan ajoneuvon nopeus on 20 km/h suurempi. Lisäksi jättirekkojen kuljettajat harjoittelevat
ajamista ennen kuin siirtyvät liikenteeseen.
Yrittäjät uskovat jättirekkojen määrän lisääntyvän Suomen teillä, jos lupia saisi enemmän.
Jättirekkojen ansiosta kuljetus tehostuu, jolloin kustannukset, päästöt ja ajokerrat vähenevät.
Ruotsissa yli 30-metriset jättirekat ovat jo yleisesti käytössä.
Lapin Keskustanuorten piirin mukaan jättirekkojen toimiminen niille määrätyillä teillä tulee sallia
jatkossakin ja siihen liittyvää lupaprosessia tulee helpottaa siirtymällä esimerkiksi
ilmoitusmenettelyyn.

Keskustan Ahvion-Länsi-Muhniemen paikallisyhdistys: Kesäajasta luovuttava
Normaaliaika käyttöön kesälläkin.Kesäaika rasittaa ja koko kesä on väsynyttä oloa. Kellonajan
siirtämisestä ei ole hyötyä.
Lopettakaa kesäaikaan siirtymiset ja eletään normaaliaikaa mukavassa meiningissä.
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Rekkakuski sanoi, että tunnin siirto keväällä pidentää jäisten ikkunoiden raappaamiskauden liian
pitkäksi.
Vaikka kesällä on kello samassa ajassa kun Viipurissa, siitä ei ole mitään hyötyä, edes
päivämatkaajille.

Keskustan Pietarsaaren paikallisyhdistys: Suomi ja EU siirtyy normaaliaikaan pysyvästi
Suomi ja EU-alue luopuu mahdollisimman pian nykyisin käytössä olevasta kesäajasta.
Nykyään ei ole mitään sellaisia syitä, joiden takia ehdottomasti pitäisi jatkaa kesäaika käytäntöä.
Päinvastoin ympäri maailman on lääketieteellisissä tutkimuksissa osoitettu kesäajan vaihtelun
aiheuttavan terveydellisiä haittoja.
Energiasäästöjen osalta, kesäajan perustamisen ajankohtaan nähden, on saavutettu muilla
keinoin huomattavasti suuremmat säästöt esimerkiksi energiansäästölampuilla, led-valoilla jne.ja
uusia keksintöjä on lisää tulossa toteutusvaiheeseen. Ihmisille elämänrytmin vaihdoksella on
suuria haittavaikutuksia, joita ei edes kaikkia tunneta.

Tietoyhteiskunta-aloitteet
Suomen Keskustanaiset: Etäyhteydet saatettava asianmukaiseen kuntoon
Toimivat laajakaistayhteydet kuuluvat kaikille asuinpaikasta riippumatta. Nopeiden ja kiinteiden
tietoverkkojen rakentamista tulisi tukea julkisin varoin. Julkinen tuki on yksi keino ehkäistä
maaseudun eriarvoistumista ja estää alueiden välisen digikuilun syventyminen.
Laajakaistayhteydet ovat myös tasa-arvokysymys. Tänä päivänä Suomessa ei tule toimeen ilman
toimivaa internet-yhteyttä ja haja-asutusalueiden ihmisiä ei saa asettaa epätasa-arvoiseen
asemaan. Laajakaista on myös kilpailukykykysymys: yritykset tarvitsevat toimiakseen kunnon
yhteydet. Haja-asutusalueilla etätyö, etäopetus ja yritystoiminta turvataan toimivilla
tietoliikenneyhteyksillä. Toimivat ja nopeat laajakaistayhteydet houkuttelevat myös uusia yrityksiä
maakuntaan.
Myös kaikilla lapsilla on oltava tasaveroiset mahdollisuudet digitalisaatioon asuinpaikasta
riippumatta. Lisäksi on varmistettava, että jokaisella koululaisella on siihen tarvittavat laitteet. Myös
opettajille, oppilaille kuin kuntien hallintoon on osoitettava riittävästi koulutusta, jotta digitaalisuuden
hyödyt saadaan täysimittaisena käyttöön.
Digiloikka on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hallituskauden yksi keskeinen tavoite on
oppimisympäristöjen modernisointi sekä digitalisaation ja uuden pedagogikaan mahdollisuuksien
hyödyntäminen oppimisessa.
Digitaalisten materiaalien ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa vauhditetaan
digipedagogisella täydennyskoulutuksella. Jokaiselle suomalaiselle opettajalle tarjotaan
mahdollisuus omaan lähtötasoon sopivaan osaamisperusteiseen täydennyskoulutukseen.
Suomen Keskustanaiset esittävät, että puoluekokous ottaa asiaan kantaa, jotta yhteydet saataisiin
pikaisesti sellaiseen kuntoon, jotta etätyön tekeminen ja sähköinen asiointi olisi mahdollista
asuinpaikasta riippumatta.
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Keskustan Heinävaaran, Huhtilampi-Uskalin, Kiihtelyksen ja Särkivaaran
paikallisyhdistykset: Laajakaista kaikille
EU:n tavoitteena on saada nopea, vähintään 100 megabitin yhteys kaikkiin kotitalouksiin vuoteen
2025 mennessä. Tavoite täyttyy nyt noin puolessa Suomen kotitalouksista ja maaseutuyrityksistä.
Laajakaistojen rakentamista rahoitetaan sekä liikenne- ja viestintäministeriön Nopea laajakaista hankkeen kansallisista varoista että maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimasta mannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Nopea laajakaista on välttämätön edellytys yritysten toimintamahdollisuuksien paranemisille hajaasutusalueilla. Se myös parantaa asukkaiden palveluita, asumisviihtyvyyttä ja kansalaisten
asuinpaikasta riippumatonta tasavertaisuutta.
Osuuskuntapohjaisista laajakaistahankkeista on saatu kirjavia kokemuksia. On onnistumisia ja
epäonnistumisia. Kaupalliset operaattorit eivät puolestaan ole lainkaan kiinnostuneita taajaan
asuttujen keskusten ulkopuolisten laajakaistayhteyksien rakentamisesta.
Laajakaistahankkeiden kuntatuen porrastuksesta johtuen myös merkittäviä alueita aivan taajan
asutuksen ulkopuolella on jäänyt vaille nopeita tietoyhteyksiä.
Edellä olevan perusteella esitämme, että puoluekokous velvoittaa Suomen Keskustaa edistämään
kattavan laajakaistaverkon rakentamista koko maahan EU:n asettamassa tavoiteaikataulussa
siten, että sekä laajakaistahankkeiden avustamiseen varattuja määrärahoja että kuntakohtaisia
tukiprosentteja korotetaan tarvetta vastaavasti.

Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö: Valokuituyhteydet maaseudulle
Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö esittää, että Keskusta ryhtyy toimiin nopeiden ja riittävien
tietoliikenneyhteyksien saamiseksi jokaiselle kotitaloudelle. Tämä edellyttää erityistoimia
maaseutualueilla. Samalle esitämme, että myös kesä- ja kausiasunnot saatetaan nopeiden
tietoliikenneyhteyksien äärelle. Esitämme, että perusratkaisuna näissä yhteyksien rakentamisessa
käytetään maaseutualueilla valokuitua.
Viestintä- ja liikenneministeriön Laajakaista kaikille hanke 2015 toi mahdollisuudet rakentaa nopeat
tietoliikenneyhteydet myös maaseutualueille. Kunnat olivat näiden hankkeiden edistäjiä ja
jarruttajia, koska jokaisessa hankkeessa piti olla kuntarahoitusosuus. Tätä julkista rahoitusta on
vielä jäljellä ja myös ELY-keskukset rahoittavat projekteja, joilla rakennetaan nopeita
tietoliikenneyhteyksiä maaseutualueilla. (nk. kyläverkot) Myös kaupalliset tietoliikenne operaattorit
rakentavat yhteyksiä maaseutualueilla, tosin pääsääntöisesti maaseututaajamissa ja niiden
lähikylissä.
Valokuituyhteys on käytännössä ainoa vaihtoehto perustietoliikenneyhteyden rakentamiseksi.
Siinä potentiaali lisätä tiedonsiirtoa on lähes rajaton. Langattomat vaihtoehdot edellyttävät aina
myös valokuituyhteyttä, jota sitten jaetaan joko lyhyellä tai pidemmällä kantomatkalla.
Langattomien yhteyksien suurin ongelma on, se että kun tiedonsiirtomääriä eli nopeutta lisätään,
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niin kantomatka eli langattoman yhteyden säde lyhenee. Siksi on tärkeää rakentaa koko Suomen
peittävä valokuituverkko.
Jo aiemmin tehdyissä ja nyt käynnissä olevissa ja tulevissa hankkeissa harvaan asuttu maaseutu
on osin jäämässä valokuituverkon ulkopuolella. Maaseutualueiden nykyiset kehittymisnäkymät
eivät ole valoisat. Toisaalta moni nuori tulevaisuudentutkija näkee maaseudun myös syrjäisen
maaseudun tulevaisuuden fossiilitalouden jälkeisen ajan maailmassa suurena mahdollisuutena.
Seuraavan kymmenen vuoden ajan tehtävillä ratkaisuilla rakennetaan myös paljolti tulevaisuutta
sitä seuraaville vuosikymmenille.
Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö esittää, että seuraavien kahden vaalikauden 2019 – 2027
Suomen Keskusta on tekemässä päätökset valtion ja maakuntien tasolla siitä, että koko Suomen
maaseutualueille rakennetaan kattava valokuituverkko.

Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys: Uudet (sähköiset) menetelmät kansalaisten
osallistumisen lisäämiseksi
Vuoden 2016 puoluekokouksen jälkeen on julkaistu 19.12.2017 nettiäänestystyöryhmän
loppuraportti (Nettiäänestyksen edellytykset Suomessa) Oikeusministeriön julkaisuna 60/2017. Eri
vaiheiden jälkeen loppuraportissa todetaan mahdollisuudet kehittää uusia (sähköisiä) menetelmiä
kansalaisten osallistumiselle, mutta loppuraportissa todetaan nettiäänestyksen kehittämisen olevan
melkoisen turha hanke.
Parlamentaarinen seurantaryhmä teki yhden merkittävän johtopäätöksen. Parlamentaarinen
seurantaryhmä korosti tarvetta miettiä edelleen keinoja, joilla kansalaisten ja kuntalaisten
osallistumista vahvistettaisiin, esimerkiksi luomalla uusia sähköisiä osallistumistyökaluja kuntien
käyttöön.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
1) Puolueen mielestä uusista (sähköisistä) menetelmistä kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi
pitää tehdä oma erityinen selvityksensä.
2) Puolueen mielestä uusia (sähköisiä) menetelmiä kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi voisi
kokeilla asianmukaisesti.
On täysin selvää, että kaikki esitetyt menetelmät kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi eivät
toimi kuitenkaan käytännössä, joten erilaisten kokeilujen tulokset pitää arvioida tarkasti.

Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys: Lopultakin oikeasti toimiva sähköinen
henkilökortti Suomeen
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tehnyt erilaisia selvityksiä koskien erilaisia suomalaisia
sähköisiä tunnistuspalveluita (esim. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus
161/2008).
Lyhyesti todeten Suomeen ei ole saatu kehitettyä yhtä sähköistä henkilökorttia, jonka avulla voisi
käyttää erilaisia julkisia sähköisiä palveluita. Toisaalta on todettava, että erilaisiin älylaitteisiin
voitaisiin kehittää erilaisia tunnistusratkaisuja, jolloin sähköistä henkilökorttia ei välttämättä tarvita.
Käytännössä sähköisen henkilökorttien lukulaitteet eivät ole yleistyneet toivotulla tavalla.
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Tietysti on todettava, että verkkopankkitunnukset ovat merkittävin tunnistautumisen menetelmä,
mutta verkkopankkitunnuksissa on omat ongelmansa.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
1) Puolue toteaa, että Suomessa ei vieläkään ole yhtä sähköistä henkilökorttia, jonka avulla voisi
käyttää sähköisiä julkisia palveluita.
2) Puolue toteaa, että sähköisen henkilökorttien ja lukulaitteiden yleistämiseksi voisi tehdä joitain
uusia toimenpiteitä.
Hyvä ratkaisu voisi olla, että sähköisen henkilökortin lukulaitteen kustannukset voisi vähentää
verotuksessa. Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
3) Puolue ehdottaa, että sähköisen henkilökortin lukulaitteen hankinnasta voisi saada jonkinlaisen
vähennyksen verotuksessa.
4) Puolue ehdottaa, että sähköisen henkilökortin lukulaitteen hankintaan liittyvän verovähennyksen
voisi selvittää asianmukaisesti.

Keskustan Jalasjärvenkylän paikallisyhdistys: Valtionhallinnon ulkopuolella kehitettyjen
tietotekniikan standardien avoimuuden arviointi ja avoimien tietotekniikan standardien
listaus
Eri maissa on arvioitu erilaisia valtionhallinnon ulkopuolella kehitettyjä standardeja.
Esimerkiksi Uusi-Seelanti (Open Standards NZ), Yhdistynyt kuningaskunta (Service manual /
Digital Service Standard) ja Euroopan Unioni (Common Assessment Method for Standards and
Specifications, CAMSS) ovat tehneet työtä valtionhallinnon ulkopuolella kehitettyjen standardien
arviointiin ja standardien listaukseen.
Valitettavasti (esimerkiksi Wikipedia: Open standard, definitions) avoimelle standardille ei ole yhtä
hyvää määritelmää.
Tämän perusteella esitetään seuraavat puoluekokousaloitteet:
1) Myös Suomessa pitää ottaa käyttöön hyvin määritelty avoimen standardin määritelmä.
2) Myös Suomessa pitää kehittää menetelmät valtionhallinnon ulkopuolella kehitettyjen
tietotekniikan standardien arviointiin.
Euroopan Unionissa on oma (European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation)
arviointiryhmänsä arvioimaan tietotekniikan standardeja. Tämän perusteella esitetään seuraavat
puoluekokousaloitteet:
3) Myös Suomessa on tarve perustaa virallinen työryhmä arvioimaan valtionhallinnon ulkopuolella
kehitettyjä tietotekniikan standardeja.
4) Myös Suomessa voidaan listata valtionhallinnon ulkopuolella kehitettyjen avoimien standardien
lista.
Pelkkä avoimien standardien lista ei tietenkään riitä yksistään turvaamaan valtionhallinnon (ja
myös muun hallinnon) järkevää kehittämistä. Käytännössä on julkisissa tietotekniikan hankinnoissa
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vaadittava avoimien standardien toteuttamista. Tämän perusteella esitetään seuraava
puoluekokousaloite:
5) Julkisissa tietotekniikan hankinnoissa on vaadittava avoimien standardien toteuttamista
mahdollisuuksien mukaan.
Riippuen erilaisista tietoteknisestä ratkaisusta on erilaiset standardit toteutettu eri tavoin.
Esimerkkinä voi pitää toimisto-ohjelmien hyvin erilaisia standardeja (esimerkiksi DOC, RTF, ODF,
OOXML ja UOF). Käytännössä erilaiset toimisto-ohjelmat toteuttavat eri standardeja eri tavoilla.
Valtionhallinto ja muu hallinto saa kansalaisilta hyvin erilaisia asiakirjoja, jotka perustuvat erilaisiin
standardeihin. Toisaalta valtionhallinto ja muu hallinto voisivat päättää yhdestä asiakirjan
standardista, joka voidaan toteuttaa mahdollisimman monessa valtionhallinnon järjestelmässä.
Yksi lähtökohta valtionhallinnolle ja muu hallinnolle on kansalaisten vapaus valita omat
tietotekniset ratkaisunsa ilman pakottamista käyttämään jotain tiettyä ohjelmaa. Tämän perusteella
esitetään seuraava puoluekokousaloite:
6) Valtionhallinto ja muu hallinto ei määrää kansalaisia käyttämään jotain tiettyä tietoteknistä
ratkaisua kansalaisten asioidessa hallinnon kanssa.
Esimerkkinä mainittuja erilaisia toimisto-ohjelmia on useita ja erilaisia, jolloin valtionhallinto ja muu
hallinto ei voi määrätä kansalaisia käyttämään vain yhtä tiettyä toimisto-ohjelmaa (esimerkiksi
Wikipedia: List of office suites).

Maaseutua ja elintarvikepolitiikkaa koskevat aloitteet
Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Ulkomaiselle lihalle samat kriteerit kuin kotimaiselta
vaaditaan
Suomeen tuodaan vuosittain ulkomaista ruokaa, mikä omalta osaltaan heikentää kotimaisen ruoan
kysyntää sekä arvostusta. Aika ajoin otsikoihin nousee tietoa ”virheellisistä” eristä, yhtenä
mainittakoon Brasiliasta tuotu liha. Suureksi ongelmaksi tällä hetkellä nousee valmisruokien sekä
suurtalous- ja ravintolakeittiöiden valmistamat ruoat. Niissä ei aina ole ilmoitettu lihan alkuperää.
Jos lihan alkuperä tiedetään, se on ilmoitettu niin pienellä tekstillä, ettei kuluttajien ole sitä helppo
huomata. Nyt ollaankin lisäämässä vaatimuksia pakkausten alkuperämerkintöihin, mutta tämä on
vasta hyvä alku.
Mm. laitos- ja kouluruokailussa kuluttajat eivät pysty omilla valinnoillaan vaikuttamaan siihen mitä
syövät. Epäkurantin ruoan nauttimiseen liittyy mm. riski antibioottiresistenssin kehittymiseen.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset esittävätkin, että Suomen Keskusta r.p:n puoluekokous ottaa
vahvasti kantaa ja vaikuttaa osaltaan eduskunnan päätöksentekoon, jotta ulkomaiselle tuontilihalle
pätisivät samat laatukriteerit kuin kotimaiselta tuotantolihalta vaaditaan.
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Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ja Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Keinotekoinen
liha osaksi suomalaista ruuantuotantoa!
Pohjois-Karjalan keskustanuoret ja Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset vaatii, että Suomessa
keinotekoisen lihan tutkimukseen ja tuotantoon on panostettava. Suomalainen koulutus on
korkeatasoista, joka tukee keinotekoisen lihan tutkimuksia. Kotimaisella tutkimuksella voidaan
tukea ja tehostaa kotimaisen keinotekoisen lihan tuotantoa, jonka tulevaisuuden markkina-arvo on
suuri.
Keinotekoinen liha on ekologinen ja tehokas ratkaisu ruuantuotannossa, kun tämänhetkinen
karjatuotanto ei riitä nykyisen väkiluvun ruokkimiseen ja tulevaisuudessa väkiluvun nousu
tarkoittaisi jopa karjatuotannon moninkertaistamista. Karjatuotannon lisääminen lisää myös
haitallisia kasvihuonepäästöjä.
Keinotekoisen lihan tuottaminen on eettisempi ratkaisu kuin normaali karjatuotannon lisääminen.
Kasvatusprosessi tarvitsee sopivan lämpötilan, energiaa ja tukialustan, jotta kantasoluista alkaa
muodostumaan lihassäikeitä ilman eläimeen kohdistuvia kärsimyksiä tai geenimanipulointia.
Lisäksi keinotekoiseen lihaan ei tarvitse käyttää hormoneja tai ylimääräisiä lääkkeitä, kuten
normaalissa karjatuotannossa.
Keinotekoinen liha on tulevaisuutta, johon Suomen on ryhdyttävä satsaamaan hyvissä ajoin.
Suomalaista osaamista ja vahvaa koulutusta ei kannata jättää hyödyntämättä keinotekoisen lihan
tuotannossa, mikä monipuolistaisi suomalaista omavaraisuutta ruuantuotannossa.

Lapin keskustanuoret: Julkisten ruokaloiden tuotteet puhtaiksi
Joukkoruokailu on kodin ulkopuolella tapahtuvaa järjestettyä ruokailua. Sitä toteuttavat julkinen
sektori ja yksityiset ruokapalveluyritykset. Julkisia ruokaloita on mm. päiväkotien, koulujen, julkisen
sektorin työpaikkojen, varuskuntien ja sairaaloiden ruokalat, jotka valtio, kunta tai jokin muu
julkinen taho tuottaa tai rahoittaa. Näitä hyödyntävät ihmiset ovat siis muun muassa lapset,
vanhukset, sairaat, opiskelijat, varusmiehet, hoitajat ja lääkärit. Nämä ihmiset tarvitsevat puhdasta
ja terveellistä ravintoa. Parhaiten ruoan puhtautta voidaan valvoa, kun se on lähellä tuotettua.
Ruoan koko tuotantoketju tulisi olla jäljitettävissä, ja sen tulisi olla kokonaisuudessaan eettisesti ja
ekologisesti kestävä. Suomen tuotanto-olosuhteet ja ympäristö ovat puhtaammat, kuin monen
muun maan, joten täällä tuotettuun lihaan ei päädy yhtä paljon ympäristömyrkkyjä,
kasvinsuojeluaineita ja lääkejäämiä kuin muualla tuotettuun lihaan. Erityisesti tulisi kiinnittää
huomiota siihen, ettei tuotantoeläimille ole annettu antibiootteja. Bakteerit kehittävät
vastustuskyvyn antibiooteille, ja niistä tulee erittäin vaarallisia sekä eläimille, että ihmisille.
Antibioottiresistenssi on yksi suurimpia lääketieteen ja eläinlääketieteen ongelmia, eikä tämän
kehityksen tukemiseen tulisi käyttää ainoatakaan veroeuroa.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Kotimaisen järvikalan saatavuuden edistäminen
julkisissa laitoksissa ja kalastuksen helpottaminen
Suomessa kalan kulutus on kasvussa. Suomi on 4. sijalla EU:n kalan kulutustilastossa. Syömme
kalaa 14–16 kiloa henkilöä kohti vuodessa, siitä järvikalan osuus on ollut kolme, neljä kiloa.
Kysynnän osalta kalatoimialan kasvumahdollisuudet näyttävät erinomaisilta. Käytön kasvussa
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kriittiseksi tekijäksi muodostuu riittävän raaka-aineen saatavuus. Käytön lisääminen edellyttäisi
myös mm. tuotteen jalostusasteen nostamista tuotannon eri vaiheissa.
Kotimaisen järvikalan menekin edistämiseksi onkin:
1. Huolehdittava riittävästä kalastajien ammattikoulutuksesta siten, että siinä huomioidaan
kuluttajien ja ammattikeittiöiden muuttuneet tarpeet. Kalastus on nähtävä erinomaisena
etenkin järviseutujen elinkelpoisuutta lisäävänä ammattina. Päätoimisia ammattikalastajia
Suomessa on sisävesillä noin 250 ja sivutoimisia kalastajia noin 150. Seuraavan
vuosikymmenen lopulla on odotettavissa ammattikalastajien määrän nopea pudotus
eläköitymisen myötä.
2. Kotimaisen kalan käytön suurena haasteena ammattikeittiöissä on tuoreen kalan saatavuus
ja alhainen jalostusaste. Kalan menekin edistämiseksi kalastajien tulisi voida esikäsitellä
kala valmiiksi. Tämä helpottaisi keittiöiden toimintaa ja kalastaja saisi tuotteesta paremman
hinnan. Usein vähäinenkin esikäsittely helpottaa kalan jatkokäyttöä ammattikeittiössä.
3. Korostettava julkisten ammattikeittiöiden vastuuta kotimaisen järvikalan menekin
edistämisessä. Julkisten ammattikeittiöiden on aina tehdessään raaka-aineiden
hankintapäätöksiä selvitettävä paikallisen kalan saatavuus. Päätöksenteossa on yhtenä
kriteereinä huomioitava järvikalan ekologisuus.
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö ja Keskustan Hirvensalmen Lounainen paikallisyhdistys
esittävät, että kotimaisen järvikalan käyttöä on edistettävä julkisissa (koulut, laitokset, jne)
ruokaloissa sekä lisättävä mahdollisuuksia ammattikalastukseen sisävesillä. Ammattikalastusta
tulee edistää lupa- ja muuta lainsäädäntöä helpottamalla. Myös vapaa-ajankalastajien ja
osakaskuntien (esim. hoitokalastuksen) kalasaaliiden myyntimahdollisuuksia tulee helpottaa, jotta
kotimaista järvikalaa saadaan riittävästi jalostettavaksi.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Keinotekoisten makeutusaineiden käyttämistä
elintarvikkeissa vähennettävä
Keinotekoiset makeutusaineet ovat keinotekoisesti valmistettuja sokerin korvikkeita, jotka ovat
huomattavasti vähäkalorisempia ja makeampia kuin oikea ruokasokeri. Keinotekoisia
makeutusaineita mainostetaankin parempana vaihtoehtona sokerille ja ovatkin sen takia
yleistyneet monissa elintarvikkeissa.
Todellisuudessa keinotekoiset makeutusaineet lisäävät kuluttajien makeanhimoa eivätkä auta
laihduttamisessa vaan enemminkin ohjaavat kuluttajia käyttämään entistä makeampia ja
epäterveellisempiä tuotteita. Epäterveellisempi ruokavalio lisää ylipainoisten ihmisten määrää ja
riskiä sairastua diabetekseen. Tämän vuoksi keinotekoiset makeutusaineet uhkaavat
kansanterveyttä ja voivat tulevaisuudessa nostaa epäsuorasti terveyspalvelujen kuluja.
Keinotekoisesti valmistettujen makeutusaineiden epäillään lisäävän myös syövän riskiä.’
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittää, että keinotekoisten makeutusaineiden määrää
elintarvikkeissa tulee vähentää tai niiden käytöstä tulee luopua kokonaan, jotta suomalaisten
kansanterveys ei vaarantuisi.
Keskustan Etelä-Tampereen paikallisyhdistys: Ruokavaltuutetun asettaminen
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Keskustan Etelä-Tampereen paikallisyhdistys ry tukee pyrkimyksiä Ruokavaltuutetun
asettamiseksi ja esittää tässä puoluekokousaloitteessaan, että Keskusta tukee
puoluekokouspäätöksellään Ruokavaltuutetun asettamista.
Ruokavaltuutetun toimenkuva pitää ymmärtää ja muovata sellaiseksi, että hänen toimintansa
palvelee viime kädessä kuluttajaa.
Kuluttajan palveleminen tapahtuu toimimalla koko elintarvikeketjussa siten, että kaikki ketjun
toimijat ovat tasavertaisia ja mikään toimija ei pääse sanelemaan muiden toimijoiden toimintaa
sekä siten, että myös pienet toimijat saavat oikeudenmukaisen kohtelun elintarvikeketjussa.
Elintarvikeketjun moninaisuus on viimekädessä kuluttajan etu.
Toivomme, että Ruokavaltuutetun asettamiseksi saataisiin laaja yhteisymmärrys ja myös
Päivittäistavarayhdistys PTY, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa sekä Elintarviketeollisuusliitto
ETL saataisiin tukemaan Ruokavaltuutetun asettamista.

Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö: Maatalouden tuki alueellisesti tasapainoiseksi.
Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö esittää, että tulevalla EU-ohjelmakaudella Keskustan
puoluekokous päättäisi esittää, että Suomessa EU:n maataloustukialueet muotoiltaisiin uudelleen
neljään alueeseen Nämä ryhmät olisivat eteläinen, läntinen, pohjoinen ja itäinen alue.
EU:n maatalouspolitiikalla on kolme päätavoitetta: elinvoimainen elintarviketuotanto, kestävä
luonnonvarojen käyttö ja ilmaston suojelu sekä tasapainoinen alueellinen kehitys. Suomi on
kaikissa yhteyksissä korostanut, että maataloutta on voitava harjoittaa koko EU:n alueella. Tätä
Suomi on korostanut myös vaatiessaan erityistoimenpiteitä maataloustuotannolleen. Tukien
maksaminen hehtaari ja eläinyksikkökohtaisesti nykyisen tukialuejaon puitteissa on johtanut siihen,
että kotieläintuotanto ja siihen liittyvät tuet, ja siten myös tuotannon rahavirrat, ovat siirtyneet ja
siirtymässä Etelä- ja Länsi-Suomeen. Maatalouden tukien kohdentaminen tämän uuden aluejaon
mukaan mahdollistaisi tasapainoisen tukipolitiikan Suomessa, antaisi tulevaisuuden uskoa
heikommille alueille ja loisi uusia mahdollisuuksia myös pidemmällä aikavälillä. Samalla esitämme.
että Keskustan puoluekokous ottaisi kannan, jonka mukaan hiilen (biohiilen) sitominen
monivuotisten nurmien avulla olisi yksi peruste, kun maatalouden ympäristökorvauksen ja muiden
pinta-alaperusteisten tukien ehdoista päätetään.

Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Viljelystä poistettujen peltojen metsittäminen
Suomessa maatilojen lukumäärä on vähentynyt jo vuosikymmeniä. Viljelyala on vähentynyt
hitaammin, koska jäljelle jääneet maatilat ovat vuokranneet lisää peltopinta-alaa tilakoon
kasvattamiseksi. Silti hylättyjä peltotilkkuja on joka puolella Suomea runsaasti.
Hylätyt pellot eivät metsity itsestään vuosikymmeniin, sillä heinikko tukahduttaa kuusen ja männyn
taimien kasvun alkuunsa. Sarkaojitetuilla pelloilla pajukot valtaavat ojanreunat.
Ehdotamme, että jokaisessa kunnassa kartoitettaisiin viljelystä poistuneet peltoalat ja ryhdyttäisiin
niiden uudelleen käyttöönottoon. Paras tapa metsittämiseen olisi hieskoivun taimien istuttaminen.
Maanomistajilla on tietysti oikeus tehdä alueillaan mitä tahtovat. Sen vuoksi jonkinlainen tuki olisi
tarpeen joko taimien tai istutustyön kustannusten alentamiseksi. Monille maanomistajille riittäisi
neuvonta asian hoitamiseksi.
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Mitä hyötyä metsittämisestä saataisiin? Suomen metsäpinta-ala kasvaisi huomattavasti, ainakin
kymmenillä tuhansilla hehtaareilla. Se helpottaisi keskustelua hiilinieluista. Työ keskittyisi
kesäkuukausiin ja sitä riittäisi myös tuhansille, ja sopisi hyvin vähäisellä koulutuksella muuten
vaikeasti työllistettävillekin.
Korjuutyö tapahtuisi 40-60 vuoden kuluttua metsäpalstan sijainnista riippuen.

Keskustan Mänttä-Vilppulan kunnallisjärjestö: Yksityismetsätalouden kannustinjärjestelmää
pitää kehittää
Biotalouden kasvu vaatii kannustimia metsänhoitoon. Kannustimet tulee suunnata siten, että ne
todella kannustavat yksityisiä metsänomistajia hoitamaan metsiään, vaikka metsänhoitotöistä tulot
saadaan vasta vuosikymmenten päässä.
Kannustimia tarvitaan taimikonhoidon, tienrakennuksen, suometsien hoidon sekä ympäristön ja
luonnonhoitoon. On tärkeää, että kannustinjärjestelmässä hakubyrokratiaa karsitaan minimiin ja
yksinkertaistetaan sekä tukien myöntämisessä, että niiden valvonnassa. Esimerkiksi taimikonhoito
tulisi hoitaa jälkirahoituksella. Siihen sopisi niin kutsuttu de mimimis -tuki. Kaupallisia hakkuita ei
ole syytä tukea valtion varoin, sillä ne laskevat puusta maksettavaa hintaa.
Sateinen kesä ja syksyn pitkittyneet kelirikko-olosuhteet osoittivat tienrakennuksen ja metsäteiden
perusparannusten välttämättömyyden, siksi muutoksia kaivataan nopeasti jo nykyisen Kestävän
metsätalouden rajoituslain, Kemeran tukiehtoihin. Tukiprosenttia pitää nostaa, että
tienrakennuksesta tulisi houkuttelevampaa ja teitä hoidettaisiin paremmin. Teiden suunnittelu ja
toteutus tulee erottaa omiksi työlajeikseen. Metsänomistaja voisi esimerkiksi palveluseteleillä valita
itselleen mieluisat toteuttajat hankkeelle.
Kulotus tulee saattaa tuettavaksi metsänhoitotoimenpiteeksi. Kulotuksesta on hyötyä sekä
metsänhoidolle että luonnon monimuotoisuudelle. Nykyinen hanketuki ei niiden osalta toimi.
Yksityismetsien metsänhoidolliset kulotukset ovat siksi romahtaneet.
Hiilinielujen vahvistamiseksi tarvitaan ilmastopolitiikan työkaluja. Siihen liittyen pohdintaa tulee
käydä sekä pienten, huonosti viljeltävien peltolohkojen että Pohjois-Suomen vajaatuottoisten
alueiden metsityksen mahdollisesta tuesta.
Etelä-Savon Keskustanuoret: Suomen metsät FSC-sertifioitava
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii että kaikki Suomen metsät tulisi hakea FSC-sertifioinnin piirin.
FSC-sertifioinnilla on luonnonsuojelullisia hyötyjä ja se edistäisi osaltaan vientiä ja loisi hyvää
imagoa Suomelle. FSC-sertifiointi olisi Suomelle hyvä kilpailuvaltti, sillä läheskään kaikki maat,
kuten esimerkiksi Kiina, eivät pysty sen kriteerejä täyttämään.
Tällä hetkellä Suomi kärsii vähäisten FSC-sertifioitujen metsien määrästä. Esimerkiksi Helsingin
Löyly-sauna rakennettiin venäläisestä FSC-sertifioidusta puusta, koska vastaavaa ei ollut
Suomesta saatavilla. Lisäksi myös Harry Potter -kirjoja ei voitu painaa suomalaiselle paperille,
koska FSC-sertifioitua paperia ei ollut riittävästi saatavilla.
Puurakentaminen on ja puun hyödyntäminen muissa muodoissa on kasvussa. Suomen tulee
pystyä hyödyntämään puhtaita ja laadukkaita metsiä jatkossa yhä paremmin.

Keskustan Kuusamon kunnallisjärjestö: Poronhoitolain päivittäminen
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Eteläisellä poronhoitoalueella on herättänyt keskustelua ristiriidat poronhoidon ja eräiden muiden
elinkeinojen välillä. Poronhoito on Kuusamossa perinteinen elinkeino. Viime vuosina alueen
vakituisten asukkaiden, maanviljelijöiden ja mökkiläisten keskuudessa on keskustelua herättänyt
mahdollinen poronhoitolain tarkastelu.
Maa- ja metsätalousministeriön asettama parhaiden käytäntöjen neuvottelufoorumi on jo
valmistelemassa asiaa. Neuvottelufoorumin tehtävänä on porotalouden harjoittajien ja muiden
toimijoiden välisten ristiriistatilanteiden ennalta estäminen luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja parhaita
käytäntöjä. Foorumin tarkempi toimintasuunnitelma määritellään kevään 2018 kuluessa niin, että jo
kesällä 2018 mahdollisia porotalouden ja muiden toimijoiden välisiä ongelmia varten on olemassa
sovittuja ratkaisuja ja käytäntöjä.
Keskustan Kuusamon kunnallisjärjestö esittää puoluekokoukselle, että puolue ryhtyy
viivyttelemättä etsimään ratkaisuja poronhoitoon liittyvien ristiriitojen vähentämiseksi eri elinkeinoja
vastakkain asettelematta.
Selvityksessä tulee kuunnella ja huomioida alueen eri toimijoita ja foorumissa sovittuja linjauksia.
Tällä aloitteella haluamme, että Keskusta on puolueena tulevaisuuden suunnannäyttäjä eri
elinkeinojen rinnakkaiselossa ja mahdollistamisessa myös poronhoitoalueella.

Keskustan Raision kunnallisjärjestö: Merimetsokannan ja saaristomerialueen
hyljekannan rajoittaminen
Taustaa:
Varsinais-Suomen Keskustan Saaristoasiaintoimikunta on käynyt asiantuntijavoimin läpi
nykyistä merimetsokantaa ja niitä haittavaikutuksia, joita nykyisellä erittäin runsaalla kannalla
on. Nyt on selkeästi jo tultu vakaviin ongelmiin, kun mökkeilystä on tullut aivan jotain muuta
kuin lomaa. Virkistäytyminen mökillä on lähinnä keväästä asti merimetsojen hätyyttelyä,
jotteivät ne pesisi lähialueella. Ulosteesta on tullut uimavesien terveysriski, samoin kuin
kovasta ja ärsyttävästä hajusta.
Ammatinharjoittaminen kärsii vakavasti, kun suuret populaatiot merimetsoja syövät mm.
ahventa ja kuhaa. On myös selvää, että kala luontaisesti etsii rauhallisempia vesiä. Näin
merimetso on vakava uhka kotimaiselle ruualle ja elinkeinon harjoittamiselle, matkailusta
puhumattakaan.
Ongelmat on valtakunnan tasolla todettu, mutta se ei ole ratkaisu. Jotain pientä on yritetty
tehdä, mm. pelottelua ja pieni määrä munien reiittämistä. Näillä toimilla on lähinnä saatu
merimetso vain leviämään lisää ja kohta koko rannikko on ongelmissa niiden kanssa.
Elinkeinot täällä saaristossa ovat uhattuna, joillakin paikoin ne ovat jo menneet.
Merimetsokannan kasvu on erittäin rajua, koska sillä ei ole luonnollista uhkaa Suomessa.
Hylkeet syövät kalat kalastajien verkoista ja samalla rikkovat verkot. Haitta on jo niin suuri,
että monet kalastajat ovat kokonaan luopuneet verkkokalastuksesta. Monelle se merkitsee
samalla kalastuksen loppumista kokonaan. Kalastuksen väheneminen heikentää kotimaisen
kalan saatavuutta ruuaksi ja vähentää siten myös kalan käyttöä ravintona. Hylkeet haittaavat
myös merkittävästi merialueella tapahtuvaa kalankasvatusta rikkomalla kasvatusaltaita ja
syömällä kalat.
Sekä hylkeissä että merimetsoissa on todettu useita loisia, jotka siirtyvät myös kaloihin ja
haittaavat siten niiden käyttöä ruoka-ja rehukalana.
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Aloite:
Raision kunnallisjärjestö on huolestuneena seurannut merimetson ja hylkeen
ammattikalastukselle ja merimetson myös vakituiselle ja vapaa-ajan asutukselle
aiheuttamaa kiistatonta haittaa. Tähänastiset toimet merimetsokannan rajoittamiseksi ja
hyljehaittojen korvaamiseksi ovat saariston asukkaiden ja ammatinharjoittajien näkökulmasta
täysin riittämättömät.
Saariston yrittämisen ja asumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että ryhdytään
viipymättä merkittäviin hylje-ja merimetsokantoja rajoittaviin toimenpiteisiin. Muuten on
pelkona, että kalastus edelleen vähenee ja samalla kotimaisen merikalan käyttö ravintona
vähenee ja jopa lähes loppuu.

Keskustan Taivassalon paikallisyhdistys: Merimetso- ja hyljekantaa vähennettävä
huomattavasti
Taivassalon Keskustan paikallisyhdistys vaatii Suomen Keskustan kiinnittävän huomiota
merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamiin vahinkoihin elinkeinonharjoittajille. Suomessa tulisi kehittää
yhtenevät säädökset, miten kantaa saataisiin radikaalisti vähennettyä eikä vain siirtää ongelmaa
paikasta toiseen.
Tällä hetkellä voimassa olevat säädökset tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan kohtuutonta
haittaa yhä enenevässä määrin useammalle elinkeinoharjoittajaryhmälle, mm. kalastukseen,
matkailuun ja kuljetukseen.

Keskustan Kemiönsaaren paikallisyhdistys: Merimetson ja hylkeen aiheuttamat haitat
Kemiönsaaren Keskustan paikallisyhdistys on huolestuneena seurannut merimetson ja hylkeen
ammattikalastukselle, sekä vakituiselle ja vapaa-ajanasutukselle aiheuttamaa kiistatonta haittaa.
Toimet kannan rajoittamiseksi ovat saariston asukkaiden ja ammatinharjoittajien näkökulmasta
täysin riittämättömät.
Kemiönsaaren Keskustan py mielestä tähän saakka tehdyt toimet ovat vain helpottaneet kannan
leviämistä laajemmin rannikkoalueelle.
Saariston yrittämisen ja asumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että näistä kantaa levittävistä
toimenpiteistä siirrytään viipymättä kantaa rajoittaviin toimenpiteisiin.
Saaristo-olosuhteet ovat ammatinharjoittamisen kannalta vaativat. Viranomaisten tulisi saaristolain
hengen mukaan olla luomassa edellytyksiä saariston elinvoiman säilymiseksi. Merimetso ja hyljeongelman ratkaiseminen on kynnyskysymys saariston elinvoimalle ja kantaa tulee rajoittaa
merkittävästi. Hylkeen ruhon ja nahan jatkojalostaminen tulee sallia tai pyydystämisestä tulee
saada merkittävä korvaus, jotta kantaa saadaan rajoitettua.

Keskustan Pielisensuun paikallisyhdistys: Rauhoitettujen lintujen tuhoihin on puututtava!
Pielisensuun paikallisyhdistys on huolissaan rauhoitettujen (haitta)lintukantojen, eli muun muassa
kurkien, joutsenten, naakkojen, merimetsojen ja valkoposkihanhien hallitsemattomista alueellisista
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määrän lisääntymisistä johtuvista haitoista ja vahingollisuudesta. Haitat kohdistuvat erityisesti
maataloudelle, mutta myös kalataloudelle sekä muille lintulajeille, esimerkiksi sorsalinnuille. Näiden
lisäksi monet virkistysalueet, etenkin puistot ja rannat, kärsivät kyseisten lintujen ulostehaitoista.
Myös Itämeren kalakantojen tuhoutumisesta merimetsojen vuoksi on viitteitä.
Uhanalaisia lajit eivät ole: Naakkoja arvioidaan olevan noin 500 000 yksilöä, joutsenia jo lähes 50
000 yksilöä, merimetsoja pesivinä pareina yli 25 000 (ja Itä-Meren maissa jopa 160 000 paria) ja
kurkipareja jopa 40 000. Valkoposkihanhien määrä suomessa rajautuu muutamiin tuhansiin
rannikoilla pesiviin pareihin, mutta suurin haitta johtuu muuttoparvista, joissa Suomen läpi kulkee
sekä kevät- ja syysmuutoissa jopa 600 000 lintua.
Nykyinen laki ei salli maanviljelijän tai -omistajan edes hätistellä, saati metsästää kyseisiä lajeja
pois tiluksiltaan. Sen sijaan, maanviljelystuhoihin voi toki hakea korvauksia, mutta korvaussummat
ovat täysin riittämättömät haittoihin nähden. Lisäksi omavastuuosuuksien vuoksi moni haittoja
kokenut viljelijä jättää myös ”pienet” korvaukset ilmoittamatta, koska korvausten haku ei ylitä
omavastuurajaa, vaan satojen eurojen tappiot kaatuvat kokonaan viljelijän kontolle. Näin todellinen
haitta jää myös tilastollisesti pimentoon.
Suomesta poiketen, monissa muissa maissa sallitaan kyseisten lintujen metsästys, ja omaisuuden
suojaaminen jopa hävittämällä lintuja kaasuttamalla. Noissa maissa toimenpiteisiin ei myöskään
epäröidä antaa lupaa virkamiestasolta. Kyse on maatalouden harjoittajan kannalta
omaisuudensuojasta ja toimeentulon turvaamisesta, josta muualla selvästi kannetaan paremmin
huolta. Nyt laki kieltää Suomessa moisen omaisuuden suojaamisen, eli toisin sanoen ns.
hätävarjelu toimeentuloa kohtaan on lain mukaan kielletty. Tilanne on nurinkurinen, ja rasittaa
Suomen alkutuottajia tyystin epäreilusti kilpailijamaihin verrattaessa.
Pielisensuun paikallisyhdistys vaatii Suomen Keskusta r.p:lta seuraavaa:
a) Rauhoitettujen lintujen aiheuttamia tukitasoja korotetaan ja omavastuuosuus poistetaan.
b) Maatalousyrittäjille sallitaan haittalintujen ampuminen viljelyksiltään ilmoitusmenettelyllä ns.
omaisuuden turvaamisoikeutena.
c) Haittalintukantojen hillitsemistä varten rakennetaan pitkäjänteisenä ratkaisuna
lupajärjestelmä, jolla varmistetaan haittalintukantojen kestävä metsästys ja populaatiokoko,
jolloin myös haitat maanviljelylle minimoidaan.
d) Hanhikantojen suuruuden vuoksi ne voidaan luokitella riistalinnuiksi.
e) Hanhien metsästys mahdollistaa myös yritystoimintaa, muun muassa metsästysmatkailuun
ja lihanjalostukseen.
Näillä toimin syntyy kokonaiskestävä ratkaisu, jossa sekä taloudellinen toimeliaisuus, ympäristön
hyvinvointi että sosiaalinen kestävyys ja hyväksyttävyys, kaikki kokevat positiivisia muutoksia.
Keskustan Vaasan kunnallisjärjestö: Petokantojen sääntelyä on tehostettava uudella
lainsäädännöllä
Petokantojen säännöstely on saatava nykyistä tehokkaammaksi. Petoeläinten määriä on
maassamme kasvatettu ja nyt kannat ovat kasvaneet vahingollisen suuriksi. Erityisesti sudet
tuottavat pelkoa ja tuhoa maaseudun ihmisille. Sudet ovat viime aikoina käyneet ihmisasumusten
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pihoilla, kotieläinsuojien ja koirien koppien vierellä. Koiria, lampaita ja hevosia on raadeltu ja myös
tapettu tai jouduttu lopettamaan. Maaseudulla elävät ihmiset pelkäävät suurpetoja.
Petoeläimet hävittävät myös ihmisen ravinnoksi tarkoitettuja kauriita, peuroja ja hirviä.
Kunnat ja koululaisten omaiset ovat joutuneet järjestämään ylimääräisiä kuljetuksia koululaisille
kotien ja koulujen välille.
Eläintaloudelle ja poronhoidolle suuret petokannat aiheuttavat taloudellisia tappioita. Lisäksi
verovaroja joudutaan nykyisin käyttämään vahingonkorvauksiin.
Petoeläinten suojelijat eivät ole pystyneet osoittamaan mitään todellista syytä siihen, että
maassamme pitäisi olla paljon suurpetoja ja niitä pitäisi suojella mittavin toimin m.m. siirtämällä
kantoja eri puolille Suomea. Petoeläimistä ei ole hyötyä edes luonnolle, mutta ihmisille niistä on
vahinkoa. Tämä selviää jo siitäkin, että pääkaupunkiseudun metsiin ja luonnonpuistoihin eivät
petojen suojelijatkaan ole niitä halunneet siirtää.
Esitämme, että Suomen keskusta ajaa vakavasti uutta lainsäädäntöä petoeläinkantojen
vähentämiseksi oleellisesti nykyisistä määristä. Petojen hengiltä ottamisen lupa pitäisi olla
paikallisilla poliisiviranomaisilla aina silloin kun ihmisten turvallisuus tai heidän kotieläimensä ovat
uhattuina.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Petopolitiikkaan tolkkua
Susikannan kartoittamisen tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Metsästäjät ja luonnonvarakeskuksen
tutkijat antavat ristiriitaisia lukuja kannan koosta, mikä aiheuttaa väärinymmärryksiä sekä riitoja.
Kaatoluvan täytäntöönpanokielloille on löydettävä kohtuullinen käsittelyaika, ei voi olla niin että
luvasta valitetaan ja se asetetaan täytäntöönpanokieltoon, jolloin sen käsittely kestää niin kauan
että pyyntiaika on ohi. Susi tulisi lukea Suomen alueella EU:n luontodirektiivin liitteeseen V, joka ei
vaadi tiukkaa suojelua vaan ainoastaan säänneltyä pyyntiä. Baltiassa ja poronhoitoalueella se on
jo näin, mutta muun Suomen osalta susi on liitteessä IV, joka vaatii tiukkaa sääntelyä.

Alahärmän Alapään keskustanaiset: Susikantaa pienennettävä
Susien määrä Suomessa on lisääntynyt huolestuttavasti. Sudet eivät enää ole vain erämaiden
eläin, vaan niitä ilmaantuu yhä enemmän tavallisiin kyliin.
Nämä häirikkösudet eivät pelkää ihmisiä, vaan ne liikkuvat talojen pihapiirissä.
Olemme huolissamme, kun suden jälkiä löytyy lasten koulumatkan varrelta. Metsästäjät ovat
menettäneet koiriaan, karjankasvattajat vasikoitaan ja lampaitaan.
Häirikkösusille myönnetään kaatolupia vain vähän .Miksi Suomessa sallitaan susikannan lisääntyä
niin, että kansalaiset joutuvat pelkäämään lastensa ja itsensä puolesta ja
syntyy taloudellisia tappioita mm. eläinten menetyksistä.
Mielestämme Suomen Keskustan tulee pikaisesti vaikuttaa toimenpiteisiin, joilla susikanta
saadaan pienemmäksi ja häirikkösusille saadaan kaatoluvat.

Etelä-Savon Keskustanuoret: Metsästyksen lupamenettely uudistettava
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Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että metsästykseen liittyvä lupamenettely uudistetaan.
Nykyinen lupamenettely ei tällä hetkellä huomioi tarpeeksi alueellisia eroja ja useilla alueilla riistan
pyyntilupien määrä on liian pieni kantaan nähden. Nykyisellä lupamenettelyllä kantoja ei pystytä
pitämään hallinnassa, saati pienentämään.
Etelä-Savon Keskustanuoret ehdottaa lupamenettelyn uudistamista. Lupien tulisi olla paremmin
suoraan metsästysseurojen ja metsästäjien käytössä, jotta metsästäjät pystyisivät käyttämään
omaa harkintaansa ja paremmin säätelemään eläinkantojen kokoa. Nykyisestä lupamenettelystä
on kymmenien vuosien kokemus, eikä sillä ole saavutettu kestävää tilannetta.

Keskustan Saarenkylän paikallisyhdistys: Vesihuolto kriisiytymässä Suomessa
Suomessa on vesijohtoverkostoa 107 000 km ja viemäriverkostoa 50 000 km. Suurin osa näistä
Suomen vesijohto- ja viemäriverkoista on rakennettu 1960–1980-luvuilla. Tuoreimman eli vuosilta
2011-2013 olevan tilastotiedon mukaan Suomessa raportoitiin 13 talousvedestä johtuvaa
epidemiaa. Suurin osa juomaveden saastumistapauksista sattui pienillä vesilaitoksilla, joiden
vaikutuspiirissä on ollut kymmeniä tai enintään muutamia satoja henkilöitä. Kuluvan vuoden
tammikuussa uutisoitiin Nousiaisissa vaivanneesta vesikriisistä, joka kesti lähes kaksi viikkoa ja
lähes kaksisataa kuntalaista sairastui.
Keskimäärin 98 prosenttia vesivalvonnan näytteistä täyttää nykyisin kaikki vedelle määritellyt
laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousveden laatua arvioidaan Suomessa viranomaisten
asettamien mikrobiologisten ja kemiallisten vaatimusten sekä esteettisten ja käytettävyyttä
kuvaavien suositusten nojalla.
Rakennetun omaisuuden tila -raportin mukaan Suomen vesijohtoverkostosta lähes 6 000
kilometriä on erittäin huonossa kunnossa. Kun korjauksia tehdään tällä hetkellä vain noin 700–900
kilometriä vuodessa, korjausvelka kasvaa jatkuvasti.
Roti-raportin mukaan vesihuollon korjaus- ja korvausinvestointeihin käytetään nykyisin 0,5–1
prosenttia verkostojen pääoma-arvosta eli noin 120 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on raportin
mukaan liian vähän sekä omaisuuden arvon säilyttämiseksi että vesihuollon toimintavarmuuden
turvaamiseksi.
Tarvittavaksi korjausinvestointien tasoksi Roti arvioi vähintään 2–3 prosenttia sekä pääoma-arvoon
että verkostopituuteen suhteutettuna. Rahamääräisesti saneeraustarve on noin 320 miljoonaa
euroa vuodessa.
Roti-arvion mukaan Suomen rakennuskannan korjausvelka on nyt 30–50 miljardia euroa. Se on 5–
8 kertaa enemmän kuin koko vesijohto- ja jätevesiverkoston arvo.
Kokonaisturvallisuuden ja varautumisen näkökulmasta nyt tarvitaan erityisesti pienten
vesihuoltolaitosten toiminnan laadun varmistamiseksi rakennemuutos, jossa alueellisesti hajallaan
olevia, mutta samaan palvelukokonaisuuteen kuuluvia toimintoja kootaan hallinnollisesti
suuremmiksi yksiköiksi. Näin varmistetaan vesihuoltopalveluiden laatu sekä investointien ja
saneerausten vaatimat taloudelliset resurssit ja osaaminen. Vesiverkostojen kuntoon laittamiseksi
tarvitaan kansallinen ohjelma ja sinivalkoinen infrarahasto. Suomalainen infra on haluttua
kauppatavaraa maailmalla, siitä olemme nähneet esimerkkejä.

Keskustan Saarenkylän paikallisyhdistys: Valtion vastattava Kemijoen tulvavahingoista –
lex Kemijoki
Vuosia jatkunut keskustelu tulvasuojelun ratkaisemisesta Kemijoella sai pisteen kun valtioneuvosto
teki helmikuussa kielteisen päätöksen Lapin liiton esittämästä Natura 2000 suojelualueen vaihdosta Kemihaaran altaan osalta. Päätöksestä seuraa, ettei Lapin liitto voi toistaiseksi
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kaavoittaa maakuntakaavassa Kemihaaran aluetta monitoimialtaaksi, mikäli valtioneuvoston
päätökseen ei tule muutosta.
Kun valtio on nyt estänyt tehokkaimman tulvansuojelukeinon, on valtion myös kannettava
vastuunsa niistä kustannuksista, joita vaihtoehtoisista tulvansuojelutoimenpiteistä aiheutuu.
Parhaimpana vaihtoehtona näemme tässä tilanteessa erillisen Lex Kemijoen laatimista, jossa
valtio sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti vaihtoehtoiset tulvansuojelutoimenpiteet, sekä kaikki
mahdolliset tulvavahingot täysimääräisinä vahingon kärsijöille. Tämä on nyt vähintä, mitä
valtiovallan puolelta voidaan tehdä.
Esitämme Keskustan puoluekokoukselle, että se yhtyisi aloitteeseemme ja Keskusta ryhtyisi
ajamaan Lex Kemijoki.
Keskustan Marttilan paikallisyhdistys: Johtoalueiden vuokra-aika maanvuokralakiin
Marttilan Keskustan paikallisyhdistys esittää, että Keskusta ryhtyy ajamaan maanvuokralain
muuttamista siten, että maataloustuotannossa olevalle alueelle perustettavan sähkö-, tahi muun
vastaavan linjan vuokraamisessa ryhdytään soveltamaan maanvuokralain §57 mainittua
enimmäisvuokra-aikaa.
Nykyisellään verkonrakentajat eivät juurikaan enää suostu tekemään määräaikaisia sopimuksia ja
korvaustaso ehdotetuissa sopimuksissa on suorastaan naurettava. Monesti korvaus ei riitä edes
maan rakenteelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Lisäksi rajoittamattoman pituinen
vuokra-aika kertakorvauksella tarkoittaa, että vuotuinen vuokra on käytännössä 0€.

Asunto- ja maankäyttöpolitiikkaa koskevat aloitteet
Keskustan Hämeenlinnan kunnallisjärjestö: Asumistukiremontti
Perustulokokeilu on ollut ennakkoluuloton. Kun tämä kokeilu 2019 päättyy ja tuloksia arvioidaan
esitämme että arviossa on mukana asumistukien kokonaisvaltainen muutos ja väheneminen siten
että ns. perustulomäärä on 1000 euroa kuukaudessa. Tukijärjestelmän tulee olla kannustava.
Asumistukiin käytettävä rahamäärä on samaa luokkaa kuin puolustusmenot eli noin kaksi miljardia
euroa. Asumistukien osalta kantava teema on tuen kohtuullistaminen tuloihin nähden. Kela onkin
tässä tehnyt esimerkillistä työtä tekemällä laskureita ja selvitellessään opiskelijoiden
asumistukimuutoksia. Asumis- ja muita tukia voitaisiin kuitenkin käyttää maataloustukien tapaan
muiden politiikkojen ja ohjelmien ajurina.
Asumistuen lopettaminen ja sulattaminen muihin tukiin ja muuttuminen perustuloksi vaikuttaisi
nähdäksemme siten että se suuntaisi vuokra-asumista edullisimmille alueille ja olisi siten myös
alue ja seutupolitiikkaa. Tämä kehitys ei olisi ristiriidassa kaupunkien kehittymisen ja kehittämisen
ja kasvun kanssa. Asumistuen kaltaisen subvention varaan laskettu kaupungin kehittämispolitiikka
ei ole kestävää politiikkaa.
Keskustapuolueen Hämeenlinnan kunnallisjärjestö esittää aloitteenaan, että puolue ottaa
asumistukien kehittämiseen kantaa.

Rovaniemen Keskustaopiskelijat: Asumistuen epäkohdat korjattava
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1.8.2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen myötä opiskelijan saaman asumistuen
edellytyksiin vaikuttavat koko ruokakunnan tulot – ei siis opiskelijan oma tulotaso kuten aiemmin.
Opintotukiuudistuksen epäkohdat kohdistuvat juuri avopareihin ja kämppiksiin, joista toinen
opiskelee päätoimisesti ja toinen käy töissä.
Opiskeleva avopuoliso / kämppis on asuinkulujen osalta teoreettisesti kokonaan työssäkäyvän
asuinkumppaninsa hyväntekeväisyyden varassa. Kuvio on kummallekin osapuolelle epäreilu ja
varsinainen harppaus tasa-arvossa menneisyyteen. Miten lainsäätäjä voi olettaa, että töissä käyvä
asuinkumppani elättäisi opiskelijaa ilman, että laissa tällaista velvollisuutta on hänelle suoraan
säädetty? Uudistus pakottaa opiskelevan asuinkumppanin, jonka on itse maksettava osuutensa
vuokrasta, käymään töissä opintojen ohessa.
Yhteiskunnan opiskelijoille turvaama tukitaso on huomattavasti pienempi kuin millekään muulle
ryhmälle. Mikään muu ryhmä ei joudu pärjäämään 250 euron suuruisella tuella kuukaudessa.
Tästä näkökulmasta katsottuna opiskelijoiden saattaminen saman asumistuen piiriin kuin muutkin
ryhmät oli kohtuuton epätasa-arvoteko niitä opiskelijoita kohtaan, joilta asumistuki sen
seurauksena poistui.
Edellä esitetty epäkohta on korjattava esimerkiksi muokkaamalla yleisen asumistuen ruokakunta
käsitystä siten, että sillä tarkoitettaisiin aviopareja sekä mahdollisesti sellaisia avopuolisoiden
yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa määriteltyjä avopuolisoita. Vähintäänkin on
annettava perustelut sille, miksi vailla juridista sitoumusta toisiinsa olevat henkilöt ovat
käytännössä elatusvelvollisia toisiinsa nähden, vaikkei heillä lain mukaan elatusvelvollisuutta
toisiinsa ole.

Keskustan Lassilan paikallisyhdistys: Maankäyttö- ja rakennuslain nykyaikaistaminen
Suomi on monimuotoinen maa, jossa yhdyskunnat ovat hyvin erilaisia ja tarpeet sekä lähtökohdat
maankäytön suunnittelulle ja rakentamiselle vaihtelevat suuresti. Maantiede, historia, ilmasto ja
aluekehitys asettavat erilaisia haasteita ja tämä tulee huomioida uudistettaessa maankäyttö- ja
rakennuslakia.
Uuden lainsäädännön täytyy joustaa nopeisiinkin muutoksiin ja edesauttaa maankäytön suunittelua
avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Sen tulee edistää kansalaisten ja toimijoiden
varhaista osallisuutta suunnitteluun helposti ja parantaa aitoa vuorovaikutusta. Tärkeintä on eri
osapuolten luottamuksen palauttaminen. Kaavoituksen on lähdettävä erilaisten kaupunki- ja
maaseutuyhteisöjen tarpeista ja edistettävä niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisesti
kestävää kehitystä.
Uuden lainsäädännön on tuettava ja kannustettava kasvun alueita, mutta mahdollistettava arki ja
kehitys myös harvemmin asutuilla alueilla. Sen on oltava samaan aikaan yhdenvertaisuuden
turvaavaa, mutta alueiden eriytymisen huomioiva. Vain näin aito läheisyys-periaate toimii.
Nykyinen hidas ja moniportainen kaavahierarkia tulee purkaa ja tavoitteeksi asettaa joustava,
nopea ja vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, joka perustuu kuntien valtuustojen päättämiin
maankäytön velvoittaviin yleisiin suunnitelmiin (kuntakaava), kuntalaisia nykyistä paremmin
osallistaen. Myös kuntien on ennakkoluulottomasti tarkasteltava vanhoja toimintakulttuurejaan.
Kuntakaavan tulee mahdollistaa rakentaminen alueilla, joilla ei ole tarvetta yksityiskohtaiseen
suunnitteluun.
Rakentamisen luvitusta tulee yksinkertaistaa ja lupa vaatia vain, kun se on tarkoituksenmukaista
turvallisuuden, terveellisyyden, naapurien oikeusturvan tai yleisen edun vuoksi. Kun hanke on
kunnanvaltuuston vahvistaman kuntakaavan mukainen, tulisi ilmoitusmenettelyn riittää.

85
Oulun Keskustanuoret: Maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun riittävästi resursseja
Keskusta r.p.:n on varattava riittävä määrä resursseja maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistuksen valmisteluun ja valmistelun poliittiseen ohjaukseen. Tähän panostaminen on
ehdotonta, koska kyseessä on koko maata läpileikkaava, kaikkien arkeen vaikuttava iso ja tärkeä
uudistus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Keskustan Lassilan paikallisyhdistys: Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi
asunnoksi
Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajanasuntoa. Asuminen monipaikkaistuu ja siksi
nykyisten vapaa-ajanasuntojen ympärivuotinen käyttö on turvattava. Maankäyttö- ja rakennuslain
valmisteilla olevan kokonaisuudistuksen tulee helpottaa ja kannustaa kuntia muuttamaan lomaasuntoalueita asuinalueiksi ja edelleen sujuvoittaa yksittäisten loma-asuntojen muuttamista
vakituisiksi asunnoiksi kaikkialla, kun kiinteistön kriteerit asumiselle täyttyvät. Määräykset ja
yhdyskuntatekniset vaatimukset eivät saa olla kunnan yleistä tasoa korkeammat. Lisäksi
Suomessa tulee ottaa käyttöön kaksoiskuntalaisuus.

Keskustan Hämeenlinnan kunnallisjärjestö: Vapaa-ajan huvilat vakituisiksi asunnoiksi
Vuonna 2004 Turun Yliopistolla käynnistettiin otsikossa mainittu hanke. Siinä yhdistivät voimansa
erilaiset toimijat, joilla oli huoli maaseudun tulevaisuudesta. Monet kunnat lähtivät mukaan
hankkeeseen. Kunnat hyväksyivät ehdot, joiden täyttyessä muutos voitiin tehdä. Tärkeimmät ehdot
yleensä olivat asunnon talviasuttavuus, ehdot täyttävä viemäröinti sekä sellainen tieyhteys, että
ambulanssi, paloauto ja poliisi pääsevät pihaan. Ei vaadittu mitään, mitä ei sovellettaisi
vakituiseen asuinrakennukseen yleensäkin.
Muutos ei loisi uutta rakennuskantaa, joten rantojen sulkeutumisilmiötä ei voi syntyä. Hyviä
vaikutuksia on runsaasti. Kesäasukkaita pidetään yleisesti lähialueen palvelujen vahvistajina ja
vireyden lisääjinä. Pysyvä asutus moninkertaistaisi tämän vaikutuksen. Toinen myönteinen
vaikutus on pientieverkon parantuminen. Kesämökkiläiset eivät ole kovin kiinnostuneita tiestön
kunnostamisesta. Ympärivuotisen asutuksen lisääntyminen toisi tiekunnille lisävoimaa. Tämä on
myös talouselämälle tärkeiden kuljetusten vuoksi entistä tärkeämpää.
Lisääntyvä ranta-asutus nostaisi myös turvallisuutta muun muassa varkauksia ja muuta ilkivaltaa
vastaan. Myös kiinnostus vesistön suojeluun lisääntyy vakituisesti veden äärellä asuttaessa.
Usein pelätään koululaiskuljetuksia. Kokemuksen perusteella voi sanoa, että kuljetusmäärät ovat
pieniä. Lapsiperheitä olisi aika vähän. Siitä pitävät huolen kuntataajamaan keskittyneet työpaikat ja
harrastusmahdollisuudet.
Vuonna 2017 muutettiin lakia rannalla asumista helpottavaan suuntaan. Asia ei kuitenkaan näytä
kaikissa kunnissa vielä tällä hoituvan..
Keskustapuolueen Hämeenlinnan kunnallisjärjestö esittää aloitteenaan, että puolue huolehtii siitä
että tulevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa huomioidaan vapaa-ajan asuntojen
muuttaminen vakituiseen käyttöön ja vaikutetaan siihen että kuntien rakennuslupaviranomaiset
eivät omilla säännöksillään estä tätä kehitystä.
Lisäksi toivomme asiasta laajaa tiedottamista ja informaatio-ohjausta.

86

Lapin keskustanuoret: Vapaa-ajan asuntoon vakituisesti muuttamista helpotettava
Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Moni mökkiläinen haluaisi muuttaa mökilleen
pysyvästi, mutta se ei ole läheskään aina mahdollista. Mökin muuttamisen vakinaiseksi asunnoksi
voivat estää muun muassa monet tekniset seikat, kuten painovoimainen ilmastointi,
energiamääräykset, juoksevan veden puuttuminen, kapeat ovet, liian matala huonekorkeus ja
mökin koko.
Mökeillään asuu vakituisesti, mutta laittomasti tällä hetkellä yli kaksikymmentä tuhatta suomalaista.
Heidät katsotaan asunnottomiksi, eikä heillä ole vakituista osoitetta. Vakituisen osoitteen
puuttuminen vaikeuttaa muun muassa passin saamista ja verkkokauppaostosten tekemistä.
Keväällä 2017 voimaan tullut laki helpotti mökkien muuttamista vakituisiksi asuinpaikoiksi, kun
kaavoitusta ja rakentamisen sääntelyä kevennettiin. Lapin Keskustanuoret esittävät, että
yhteiskunta luopuisi turhasta holhouksesta ja helpottaisi edelleen kansalaisten muuttamista vapaaajan asuntoon asumaan ympärivuotisesti. Mökeillä asuminen lisäisi syrjäseutujen elinvoimaa ja
antaa ihmisille enemmän vapautta valita asuinpaikkansa.

Keskustan Keski-Espoon paikallisyhdistys: Koti- ja pientalorakentamisen asiamiehen viran
perustaminen
Eri yhteyksissä on tullut esille se erimielisyyksien ja valitusten määrä, joka vallitsee rakennus- ja
kaavoitussektorilla. Erityisesti omakotirakentajat valittavat usein, että heitä kohdellaan eriarvoisesti,
josta on seurauksena viivytyksiä, runsaasti taloudellisia menetyksiä ja turhia erimielisyyksiä, usein
myös aiheettomia taloudellisia tappioita.
Kunnallisen tason lisäksi asioista valitetaan paljon myös korkeampiin kanteluita käsitteleviin
virastoihin kuten Oikeuskanslerinvirastoon ja Eduskunnan Oikeusasiamiehelle. Nämä ovat
kuitenkin hyvin ruuhkaisia virastoja, joiden työmäärää olisi voitava sopivin osin myös vähentää.
Ratkaisuna rakennusalan valitusten ja kanteluiden määrään ja nykyisen tilanteen oikaisemiseksi
voisi olla esimerkiksi koti- ja pientalorakentamisen asiamiehen viran perustaminen asuntoasioita
käsittelevän ministeriön tai jonkun muun viranomaisen yhteyteen.
Tällaisen kunnallista päätöksentekotasoa ylemmän viranomaisen pitäisi pystyä nykyistä
nopeammalla aikataululla estämään niitä kohtuuttomuuksia, joiden kohteeksi ihmiset
rakennusasioittensa kanssa usein joutuvat.
Mielestämme tämä asiakokonaisuus on sellainen, että sen saattaminen ihmisten oikeustajua
paremmin vastaavaksi on yhtä tärkeää kuin toisaalta byrokratian purkaminenkin. Rakennusalalla
kuplii aina niin paljon puheita suosimisesta ja myös lahjonnasta, että tilanteen rauhoittamiseksi on
syytä toimia.

Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Puu käyttöön rakentamisessa
Metsäsektori on tärkeä Suomen kansantaloudelle. Suomen metsät kasvavat lähes 110 milj. m3
runkopuuta, josta viime vuosina on hyödynnetty noin 60–65 %. Metsänomistajan kannalta
puurakentaminen on tärkeä puun käyttökohde, ja puun käyttöä voisi vielä merkittävästi kasvattaa
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rakentamisessa. Puurakentamisen lisäämisellä on merkittäviä hyötyvaikutuksia metsäteollisuuden
kasvulle, kansantaloudelle ja työllisyydelle.
Puulla rakennusmateriaalina on paljon etuja: se on kotimainen, paikallinen, kevyt mutta luja
materiaali. Uusiutuva puu on myös ympäristön kannalta vastuullinen materiaali, kasvaessaan yksi
kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700
kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja
ja puutuotteet ovat hiilivarastoja. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan hyödyntää esimerkiksi
energiana. Puu onkin rakentamisessa yhä kilpailukykyisempi raaka-aine.
Meillä on kaikki edellytykset tehdä Suomesta puurakentamisen mallimaata. Edellä olevan
perusteella esitämme, että Keskusta ryhtyy aktiivisesti edistämään puun käyttöä rakentamisessa.
Urakoitsijoiden tulee löytää puurakentamisen mahdollisuudet ja edut nykyistä paremmin ja valtio
voisi edistää puurakentamista tarjoamalla rahoitusta erilaisille puurakennusprojekteille. Puun käyttö
olisi otettava huomioon jo rakennussuunnittelussa ja meidän pitää panostaa modernin
puurakentamisen kehittämiseen koulutusta unohtamatta. Puurakentamisen lisääminen palvelee
siis niin metsänomistajia kuin koko yhteiskuntaa ja lisää kilpailukykyämme.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Lisää puurakentamista julkiseen rakentamiseen
Puu on noussut viime vuosina nopeasti esille terveellisenä ja ekologisena
rakennusmateriaalina. Suomessa puurakentamisen alalla on pitkät perinteet ja korkea
osaaminen. Puurakentaminen, osana biotalouden kehittämistä, on keskeinen osa Suomen
talouden ja työllisyyden hoitoa tulevaisuudessa. Puurakentamisen aluetaloudelliset
vaikutukset tukevat koko Suomen kehittämistä mitä parhaimmalla tavalla.
Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä edistetään myös metsien kestävää käyttöä.
Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy kymmeniä vuosia poissa ilmakehästä,
mikä tukee ilmastotavoitteitamme.
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää, että nykyisiä sisäilmaongelmia hallitaan
valitsemalla ”hengittävä puu” julkisrakennusten materiaaliksi. Lukuisten tutkimusten mukaan puuja hirsitalojen vahvuuksia ovat hyvä äänieristys, viihtyvyys ja kauneus sekä lämminhenkisyys ja
kodikkuus verrattuna betoni- ja teräsrakenteisiin.
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Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Probioottiset pesuaineet käyttöön julkisten
rakennusten siivouksessa
PROBIOOTTISET PUHDISTUSAINEET
Probioottisia puhdistusaineita käytettäessä pyritään:
1. tehokkaaseen puhdistukseen: probioottiset puhdistusaineet ovat tehokkaita heti ja teho on
pitkäaikainen.
2. haitallisten bakteerien vähentämiseen sisätiloista: probiootit tuhoaa aktiivisesti haitallisia
bakteereja.
– sisätilat ovat ihmiselle epäluontainen elintila >ongelmia
– ihmiset viettävät suurimman osan aikaansa sisätiloissa
– sisätiloissa biofilmit ylläpitävät runsasta ihmisille haitallista mikrobikasvustoa, joka tulee
ajan mittaan desinfiointiaineille resistentiksi
3. sisäilmaympäristöön (myös pyykinpesu) ympäristön hyvinvointia edistävien bakteerien
lisäykseen
- säännöllisesti käytettynä ihmiselle suotuisten bakteerien lisäys saattaa resurssikilpailun
patogeenisten bakteerien kanssa. Ihmiselle epäsuotuisilta bakteereilta viedään tila ja ravinto
vähemmäksi. Tällöin sisätiloissa ihmiselle haitallisten bakteerien määrä tippuu oleellisesti.
- tämä on osoitettu tutkimuksellisesti
- bakteerikannat, joita käytetään, ovat Euroopan elintarvikeviranomaisten (EFSA) hyväksymiä.
Siten ne ovat tiedossa olevan tutkimuksen ja EFSA:n mukaisesti turvallisia.
4. Ympäristöystävällisyyteen
- tuotteissa käytetään mahdollisimman paljon biohajoavia ainesosia ja mahdollisimman vähän
kemikaaleja
5. sopivat erinomaisesti juuri sellaisiin tiloihin, joissa on paljon ihmisiä ja kotieläimiä > erilaisia
allergeenejä, paljon eri kohteista tulevia mikrobeja. Ovat hellävaraisia puhdistettaville pinnoille,
niiden käyttäjille sekä ympäristölle. Puhdistusaineiden tehokkuus perustuu synergistiseen
vaikutukseen, jotka takaavat tehokkaan ja ympäristöystävällisen tavan kodinhoitoon
– pinta-aktiiviset vaikutukset
– biosurfaktantit
– probiootit
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää, että julkishallinnon rakennuksissa käytetään
probioottisia puhdistusaineita turvaamaan hyvä sisäilma.

Keskustan Kalanti-Uuusikaupunki paikallisyhdistys: Maanomistajien ja alueen asukkaiden
kuuleminen, heidän oikeuksiensa huomioiminen sekä elinkeinotoiminnan jatkumisen
turvaaminen valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeitä alueita määriteltäessä.
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Maassamme on paljon erilaisia seutukunnallisia, maakunnallisia tai valtakunnallisia, eri kriteerien
perusteella määriteltyjä arvokkaita alueita. Tällaisia ovat esimerkiksi kulttuurihistorialliset alueet,
pohjaveden hankintaan soveltuvat alueet, luonnonsuojelun kannalta tärkeät alueet ja kohteet jne.
Monesti näillä alueilla on asuttu vuosisatoja ja harjoitettu maatalous- tai muuta elinkeinotoimintaa
jo sukupolvien ajan. Asutuksen laajentuessa, kaavoituksen edetessä ja pohjavesialueita
kartoitettaessa kyseiset alueet rajataan sekä merkitään karttoihin ja asiakirjoihin.
Usein näihin rajauksiin liittyy aikaisempaa toimintaa tai tulevaisuuden mahdollisuuksia estäviä tai
ainakin rajoittavia ehtoja. Alueen asukkaille ja maanomistajille tiedot eivät useinkaan välity niiden
suunnitteluvaiheessa, vaan vasta hyväksytyt rajaukset saatetaan asianosaisille tiedoksi. Usein ne
paljastuvat vasta alueen asukkaan erilaisten lupa-anomuksien käsittelyn yhteydessä, saattaen tulla
jopa täytenä yllätyksenä hakijalle.
Tuntuu kohtuuttomalta, että tämänkaltaisten rajauksien perusteella maaseutualueelle tyypillinen
elinkeinotoiminta tai maatalouden harjoittaminen voidaan kieltää asettamalla vaatimuksia jotka
usein ovat taloudellisesti mahdottomia toteuttaa.
Keskustan Kalanti - Uusikaupunki paikallisyhdistys ehdottaa että
Suomen Keskusta pyrkii kaikin keinoin turvaamaan maanomistajien ja alueen asukkaiden
oikeuden elinkeinotoimintaan ja asumiseen sekä alueen kehittämiseen valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti tärkeitä alueita määriteltäessä, sekä varmistamaan tiedonkulun asianomaisille jo
suunnitteluvaiheessa. Todellisella vuorovaikutuksella usein löytyy kumpaakin osapuolta tyydyttävä
ratkaisu.

Haukiputaan Jokikylän paikallisyhdistys, Haukiputaan Kellon paikallisyhdistys ja
Haukiputaan paikallisyhdistys: Emätilaperiaatteesta luovuttava
Elinvoimaisten alueiden kehittymisen turvaamiseksi kuntien kaavoituksen on turvattava riittävä
rakentamisen mahdollisuus. Tämän kehittymisen varmistamiseksi kaavoituksen tulisi olla
mahdollistavaa, ei rajoittavaa.
Muuttuvassa yhteiskuntarakenteessa on hyväksyttävä ihmisten valinnan vapaus asua ja viihtyä
erilaisissa asuinympäristöissäasuintarpeittensa mukaisesti. Siksi kaavoittajan tulisi riittävästi
huomioida kaikki asumismahdollisuudet. Kaavoituksella pystytään luomaan edellytykset mm. kylien
kehittymiselle ja näin ollen mahdollisuus myös väljään maaseutumaiseen asumiseen,sellaista
asumismuotoa arvostavien tarpeisiin.
Alueiden kehittyminen luo elinvoimaa. Jo olemassa olevaa rakennettua ympäristöä voidaan
hyödyntää tehokkaammin ja näin suhteellisia kustannuksia pienentää. Esimerkiksi kylien
yhteisöllisyys on tuonut yhteiskunnalle runsaasti hyötyjä.
Osuuskunnat ovat rakentaneet kyliin viemäriverkostoja, yksityistiet ylläpidetään omin voimin ja
sosiaalinen yhteisöllisyys tuo säästöjä esimerkiksi vanhusten auttamisen ja kotona asumisen
edistämisen muodossa. Myös tämän varmistamiseksi kylien ja alueiden kehittymisen mahdollistava
kaavoitus on tärkeää.
Suurin yksittäinen rakentamista ja kasvua rajoittava tekijä on emätilaperiaate. Sen tarkasteluvuosi
on yleensä noin viidenkymmenen vuoden takaa. Uusien osayleiskaavojen vaikutus tulevaisuuteen
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on kymmeniä vuosia. On kohtuutonta, että kyseinen periaate määrittää rakentamista
vuosikymmeniksi eteenpäin, vaikka tarkasteluvuoden jälkeen monet olosuhteet, kuten
maanomistuksen jakautuminen ja maanviljelyolosuhteet ovat muuttuneet oleellisesti. Tästä syystä
emätilaperiaate ei ole maanomistajien tasapuolista kohtelua edistävä, vaan eriarvoistava, lakiin
perustumaton ja vahvasti rajoittava tekijä.
Edellä mainitun perusteella edellytämme, että Keskusta johtavana hallituspuolueena edistää
uuteen Maankäyttö- ja rakennuslakiin muutosta, jossa vapautetaan rakentamispaikkoja
luopumalla kokonaan emätilatarkastelusta kaavoituksen, sekä muun
lupaharkinnan mitoitusperusteena.
Keskustan Pirkanmaan piiri: Emätilatarkasteluun järkeä kuivan maan rakentamisessa
Lakiin perustumaton, mutta yleisesti kunnissa käytössä oleva tapa tarkastella rakennuspaikkojen
määriä hajarakentamisessa on vuoden 1959 emätilatarkastelu. Se on alkujaan kehitetty rajallisen
rantaviivan jakomenetelmäksi, mutta suuressa osassa kunnissa käytössä myös muilla alueilla. Sen
pohjalta sukupolvien vaihtuessa useaan kertaan jaetun ja omistajaa vaihtaneen kiinteistön
rakennusoikeus määräytyy vuonna 2018 sen mukaan, mihin tilaan se on kuulunut vuonna 1959.
Jos emätilan johonkin osaan rakentamalla on käytetty rakennuspaikkoja esim. 1960-luvulla, se voi
estää saamasta ensimmäistäkään rakennuslupaa jo vuosikymmeniä erillään olleelle, muutoin
rakentamiseen hyvin sopivalle kiinteistölle.
60 vuoden takaiseen tilanteeseen perustuva rakennusoikeuden tarkastelu on kestämätöntä. Se
johtaa käytännössä huonoille paikoille rakentamiseen hyvien sijaan ja käytännössä jo
sattumanvaraisuuteen, kun todellista yhteyttä emätilaan omistajineen ei ole ollut pitkiin aikoihin.
Kylissä rakentaminen ei voi sijoittua järkevästi kylärakenteeseen, vaikka sen sisällä on usein
pienehköjä, luontaisia rakennuspaikkoja, joille uudet sukupolvet haluaisivat voida rakentaa.
Joissakin edistyksellisissä kunnissa ongelmaa on korjattu tuomalla tarkasteluvuosi lähemmäs,
esim. nykyisen rakennuslain voimaantulovuoteen 2000.
Emätilatarkastelusta luopuminen, tarkasteluvuoden sitominen nykyaikaan tai pelisääntöjen
luominen maanomistajien oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi on välttämätön
muutos valtakunnallisesti. Rakentamismahdollisuuden määrääjänä ei voida järkevästi käyttää yli
60 vuoden takaista viitekohtaa, vaan luontaisen kehityksen pohjalta muotoutuville kiinteistöille tulee
voida muodostua perusrakennusoikeutta vähintään kerran sukupolvessa.
Maaseudun ja kylien kehittämisessä tulee keskittyä rakentamisen edellytysten punnitsemiseen
paikallisista ja alueellisista sekä rakennuspaikan ominaisuuksista lähtien. Maalle rakentamisen ei
lähtökohtaisesti voi olla pysyvästi seuraavan polven rakennusmahdollisuuksista pois.
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Kunta- ja aluepoliittiset sekä yleistä hallintoa koskevat aloitteet
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Julkisten hankintojen on oltava
vastuullisia
Kunnat ja kaupungit ovat velvollisia seuraamaan Euroopan unionin ja Suomen
kilpailulainsäädäntöä ulkoistaessaan palvelujaan. Parhaimmillaan kilpailulainsäädäntö on
auttanut kuntia ja kaupunkeja lisäämään ja ylläpitämään avoimuutta ja reilua kilpailua
julkisissa hankinnoissa.
Tällä hetkellä hankintamenettely kohtelee kuitenkin eriarvoisesti yrityksiä verotuksen
suhteen. Aggressiivista verosuunnittelua harrastavat monikansalliset yhtiöt saavat
suhteettoman suuren edun kilpailutuksissa, koska ne voivat tehdä edullisempia tarjouksia
kuin täysimääräisesti yhteisöveronsa Suomeen maksavat pienet ja keskisuuret yritykset.
Aggressiivisen verosuunnittelun myötä kuntalaisten ja kaupunkilaisten verorahoja valuu
veroparatiiseihin, julkinen veropohja rapautuu ja julkisten palveluiden laatu heikkenee
voitontavoittelun myötä. Tilanteesta kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.
Suomen valtio menettää aggressiivisen verosuunnittelun takia arviolta 430-1400 miljoonaa
euroa yhteisöveroja joka vuosi. Merkittävä osa tästä verosuunnittelusta tapahtuu julkisten
palveluiden tuottamisen yhteydessä. Verosuunnittelua voidaan kuitenkin kitkeä lisäämällä
avoimuutta julkisissa hankinnoissa kilpailulainsäädännön puitteissa.
Keskusta edellyttää, että julkisia hankintoja tekevät kaupungit ja kunnat pyytävät
maakohtaiset veroraportit kaikkiin tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä. Raporttien
tarkoituksena on kerätä tietoa tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten verojen maksusta ja
raporttien pitää olla julkisesti kuntalaisten ja kaupunkilaisten luettavissa, jotta voidaan
arvioida palveluntarjoajien vastuullisuutta veroasioissa. Helsingin kaupunki on kehittänyt
menettelytapoja, joiden myötä verotietoja voidaan pyytää julkisten hankintojen yhteydessä
kilpailulainsäädännön kanssa yhteensopivalla tavalla. Helsingin kaupungin kokemuksista pitää
oppia ja levittää hyviä käytäntöjä kansallisessa mittakaavassa. Hyvien käytäntöjen
levittämisessä tarvitaan myös puoluerajat ylittävää yhteistyötä, sekä yhteistyötä
kansalaisjärjestöjen kanssa.

Lauttasaaren keskustaseura: Maakunnat ja innovatiiviset hankinnat
Nyt kun maakuntien rooli tulee muuttumaan ja valmistaudutaan maakuntavaaleihin, olisi tärkeää,
että myös muut asiat kuin sote pysyisivät puolueiden ja ehdokkaiden agendalla. Maakunnan
elinvoima ja kasvupalvelut ovat jääneet sotea vähemmälle huomiolle, vaikka näin ei pitäisi olla.
Yrityksien mahdollisuudet mm. saada kaipaamiaan referenssejä kotimaan markkinoilta on tärkeää,
jotta yritykset pystyvät kilpailemaan myös kansainvälisillä markkinoilla. Maakuntien osaaminen
hankinnoissa tulisikin varmistaa ja kannustaa niitä mm. innovatiivisiin ja elinkaarihankintoihin.
Keskustan Tiistenjoen paikallisyhdistys: Valtion vastuu kuntien sisäilmaongelmien
rahoituksessa
Valtion mukaantulo rahoitukseen ja vastuuta ettei niitä kuntia jotka korjaavat ja rakentavat uutta
koulua ja julkisia tiloja sisäilmaongelmien vuoksi ajeta kriisi kunniksi.
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Raision Keskustanaiset: Kaksoiskuntalaisuus vai vapaa-ajan asunnolla asuminen katsotaan
vakituiseksi
Vapaa-ajanasuntoihin muuttaminen on johtanut vaihtelevaan kotikuntalain soveltamiseen ja
ongelmiin kotikunnan rekisteröinnissä, kun vapaa-ajanasuntoon muuttava on halunnut sen
vakinaiseksi asuinpaikakseen. Kotikunnaksi merkitään kiinteistön sijaintikunta ja
väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vapaa-ajanasunnon osoite postiosoitteeksi.
Asuinpaikaksi merkitään vailla vakinaista asuntoa.
Tämän merkinnän tilalle tulee luoda uusi merkintäluokka, joka osoittaa että asut vapaa-ajanasunnossa mutta joka mahdollistaa kunnan, maakunnan ja valtion tuottamien palvelun
täysimääräisen käytön.
Maistraatin ohjeista tulee poistaa osoitusvelvollisuus kiinteästä yhteydestä kiinteistön
sijaintikuntaan.
Lisäksi tämä uusi merkintä tulee tulkita vakituiseksi asumiseksi esim. valtion tieavustuksissa ja
laajakaistaverkkojen investointiavustuksissa.
Pohjois-Savon Keskustanuoret: Monipaikkaisuus saatava lakiin
Pohjois-Savon keskustanuoret esittää Keskustan ottavan tavoitteekseen monipaikkaisuusmallin
ajamisen. Harvan ihmisen elämässä yhden kunnan rajojen sisäpuolella kohtaa niin koti, työelämä,
opinnot kuin vapaa-aika. Kuitenkin väestörekisteri vaatii kotipaikkakunnaksi määriteltävän vain
yhden asuinkunnan. Monelle nuorelle tämä tarkoittaa opintoihin siirryttäessä luopumista
kotipaikkakunnan luottamustoimista ja paikasta, jonka tulevaisuutta haluaa rakentaa.
Monipaikkaisuusmallilla ihmiset voi joustavasti olla useamman kunnan jäseniä samaan aikaan ja
käyttää palveluita joustavasti. Pohjois-Savon keskustanuoret esittää, että yksi paikkakunta valitaan
1. sijaiseksi kotikunnaksi ja tässä kunnassa on mahdollista asettua itse ehdolle ja äänestää
kuntavaaleissa. Toisen kunnan määritteleminen myös asuin- tai opiskelupaikkakunnaksi taas
vahvistaisi ihmisen oikeuksia siellä. Esimerkiksi julkisen liikenteen opiskelijahintaan ei normaalisti
ole oikeutettu, ellei ole kyseisen kunnan “jäsen” vaikka opiskelijan korkeakoulu siellä sijaitsee.
Idea monipaikkaisuudesta palvelee myös vapaa-ajanasumisen ja kodin välistä asumista. Verojen
maksu toiseen kuntaan ja palveluiden kuluttaminen toisessa kunnassa ei palvele tämän päivän
ihmistä. Monipaikkaisuus olisi ratkaisu joustavampaan kuntasuhteeseen.
Kainuun Keskustanuoret: Leipäjonot lyhyemmiksi – Ruoka-avun jakelun tehostaminen koko
Suomessa
Ruoka-apu on suomalaisessa hyvinvointivaltiossa laajalle levinnyt ilmiö ja käytäntö. Ruokajonoissa
käy eri tutkimusten mukaan viikoittain yli 20 000 suomalaista tai Suomessa oleskelevaa henkilöä ja
ruokaa jakavat sadat eri toimijat. Resurssit ovat kuitenkin niukat, minkä vuoksi toimintamallit jäävät
usein paikallisiksi ja lyhytkestoisiksi hankkeiksi.
On myös huomioitava, että juuri ruoka-apua tarjoavat matalan kynnyksen paikat ovat niitä, joista
yhteiskunnasta tavalla tai toisella syrjään jääneitä ihmisiä olisi mahdollista tavoittaa julkisten
palveluiden ja etuuksien piiriin. Tästä hyvänä esimerkkinä on pari vuotta sitten aloitettu Vantaan
kaupungin ja seurakuntayhtymän Yhteinen Pöytä-hanke, joka on keskitetyllä
hävikkiruokaterminaali-mallillaan onnistunut tehostamaan ja lisäämään hävikkiruuan jakelua
Vantaan alueella. Samanaikaisesti se on luonut työpaikkoja vantaalaisille työttömille palkkatuen
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avulla sekä lisännyt tietoisuutta ruoka-avun merkityksestä muun muassa ruuantuottajien
keskuudessa. Hankkeen tuloksena useat isot elintarvikkeiden tuottajat kuten Arla Foods lähtivät
mukaan hävikkiruuan jakeluketjuun Vantaalla.
Kainuun Keskustanuoret uskovat, että hävikkiruokaterminaali-malli toimisi samalla lailla muissa
kaupungeissa ja kunnissa. Ruoka-apu itsestään ei ratkaise suomalaisen hyvinvointivaltion
syvenevää köyhyyteen ja sosiaaliseen eriarvoistumiseen liittyviä ongelmia, mutta ruokaaputoimintaa kehittämällä voidaan ehkäistä pahimpien pullonkaulojen syntyminen ja saadaan
syrjäytyneet ihmiset takaisin yhteiskunnan julkisten palveluiden sekä etuuksien piiriin. Onkin koko
Suomen kansakunnan etu, että ruoka-avun jakelua erityisesti hävikkiruuan osalta saadaan
tehostettua.
Kainuun Keskustanuoret esittääkin, että Suomen Keskusta lähtee ajamaan muissa kaupungeissa
ja kunnissa Vantaan Yhteinen Pöytä-hankkeen kaltaisen hävikkiruokaterminaali-mallin
toteuttamista.

Keskustan Porin kunnallisjärjestö: Suomen kunnille kattava kehittämissuunnitelma ja
kunnanosavaltuustot
Suomi voi yhtä hyvin kuin sen heikoimmin voivat ihmiset. Kuntien koot ovat yhdistymisten
seurauksena kasvaneet, ja keskukset imevät asukkaita reuna-alueilta. Keskustan Porin
kunnallisjärjestö on huolissaan elinolosuhteiden kehittymisestä näillä reuna-alueilla.
Esitämme, että kunnat velvoitetaan laatimaan koko kunnan kattava kehittämissuunnitelma, jota
noudattamalla osaltaan varmistetaan, että jokaisella kuntalaisella on hyvät olosuhteet asua
valitsemassaan paikassa. Kehittämissuunnitelma tulisi päivittää vähintään joka neljäs vuosi.
Esitämme myös, että suurentuvissa kunnissa tulisi ottaa käyttöön kunnanosavaltuustot, joilla olisi
päätösvallassaan oman alueensa - kylän tai lähiön - kehittäminen, liikenneyhteyksien ylläpitäminen
ja vahva rooli alueen maankäytön, elinkeinojen ja palveluiden suunnittelussa.
Kunnanosavaltuustoilla olisi myös oikeus osallistua kunnanvaltuustojen kokouksiin.

Keskustan Keravan paikallisyhdistys: Kuntalaisten tahto on toteuduttava kuntien
luottamuspaikkojen jaossa
Keskustan Keravan paikallisyhdistys on huolissaan siitä, että kuntavaaleja seuraavissa
luottamuspaikkaneuvotteluissa ei äänestävien kuntalaisten tahto toteudu demokratian
periaatteiden mukaisesti.
Keravan paikallisyhdistys esittää Keskusta ry:n aloittavan toimet, että äänestäjien kuntavaaleissa
puolueille tai vaaliliitoille antama kannatusosuus vaikuttaa velvoittavasti kunnallisten
luottamuselinten kokonaisuuteen. Myös pienimpien kannatusosuuksien tulee näkyä
luottamuspaikkoja jaettaessa. Näin edistettäisiin uuden kunnan hengen mukaista kuntalaisten
tahdon kuulemista, vahvistettaisiin aitoa osallistumista asioiden valmisteluvaiheessa ja saataisiin
päätöksenteon eri portaisiin useammanlaisia näkökulmia.
Valtuusto on kunnan korkeinta päätösvaltaa käyttävä ja kunnan toiminnasta sekä taloudesta
vastaava elin, jonne kuntalaiset ovat valinneet edustajansa demokraattisesti suoralla vaalilla. Sen
sijaan muut kunnalliset luottamustehtävät puolueiden kunnallisjärjestöt jakavat keskenään
neuvotellen, tai jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, äänestämällä paikkajaosta
valtuustossa.
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Monissa kunnissa neuvottelut luottamuspaikoista käydään toimielin kerrallaan, jolloin pienimmät
ryhmät eivät yleensä pääse ns. ”huutovuoroon” lainkaan. Käytännössä pienten ryhmien saamat
luottamuspaikat eivät tule vastaamaan vaaleissa saatua prosentuaalista kannatusta.
Esimerkiksi Keravalla Keskusta sai kuntavaaleissa 2017 keravalaisilta 5,5 %:n kannatuksen, mutta
kaupungin isojen puolueiden ensisijaisten huutojen jälkeen Keskustan ryhmä sai vain 2,96 %
lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten jaostojen varsinaisista paikoista.
Puolueiden halu maksimoida paikkalukunsa toimielimissä on paitsi valtakysymys, myös
puolueveron kautta merkittävä tulonlähde. Herääkin kysymys, palveleeko kuntalaisten etua
paremmin, että suuri puolue nimeää lautakuntien viimeisille paikoilleen edustajia, joille kasautuu
monia tehtäviä tai jotka istuvat neljä vuotta lautakunnassa hiljaa vain kartuttaen puolueensa
tulovirtaa. Vaiko se, että vaalitulosta aidosti kunnioittaen pienet puolueet saavat mahdollisuuden
nimetä toimielimiin mitä todennäköisimmin aktiivisimpia, osaavimpia ja motivoituneimpia
toimijoitaan.
Keskusta on monissa kunnissa suurin puolue. Itse päättämillämme periaatteilla ja
sivistysasenteella voimme näissä kunnissa kehittää toimielimiä todellisen demokratian suuntaan ja
antaa tilaa myös pienemmille ryhmille sekä moniarvoisuudelle.
Jotta Keskustan asema heikomman kannatuksemme kunnissa saataisiin edes äänestäjien meille
antamaa kannatusta vastaavaksi, on löydettävä velvoittavat toimintamallit, joilla kunnallisten
toimielinten paikat täytetään vaalitulosta vastaavana kokonaisuutena eikä pirstaleisesti toimielin
kerrallaan.
Esitämme, että Keskusta ryhtyy toimiin lainsäädännöllisten, puolueiden välisen sopimisen tai
muiden keinojen avulla kunnallisten luottamuspaikkojen jakamiseksi äänestäjien tahdon
mukaisesti.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Maakuntien perustamistyötä tuettava
Sote- maakuntauudistus on vuosisadan uudistus. Onnistuakseen tavoitteissaan muutoksen
tulee olla hyvin suunniteltu, hallittu ja toimeenpantu. Hyvän lähtökohdan onnistumiselle
antaa kautta maan toteutettava yhdenmukainen ja demokraattinen maakuntahallinto-malli,
mistä ei pidä poikkeuksia sallia. Malli on viitekehikko ja sen sisältö muokkautuu
asiakaslähtöisesti ja palvelutarpeista lähtien maakunnittain erilaiseksi.
Tärkeää siirtymävaiheessa on, että varmistetaan toimintatapojen uudistuminen jo
alkuvaiheessa. Henkilöstö siirtyy maakuntiin voimaanpanolain nojalla pääasiassa
liikkeenluovutuksen periaattein. Kun siirtyvät henkilöt on selvillä, heille tulee varmistaa
valmiudet ottaa vastaan uusimuotoiset tehtävät.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että siirtyvän henkilöstön tukemiseksi
kussakin maakunnassa käynnistetään henkilöstön kehittämisohjelma. Tuki voi olla uudelleen
koulutusta, muuntokoulutusta, muutosjohtamisen kehittämistä, neuvontaa jne.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää myös, että edellä mainittuihin
tarkoituksiin maakunnille varataan erillinen ja siirtymävaiheessa liittyvä määräraha. Ohjelman
toimeenpano tulee käynnistää syksyn 2018 esiselvityksen pohjalta ja antaa toteuttaa tuki niin,
että ennen Sote-keskusten käynnistymistä julkisen puolen valmius on hyvä ja toimintavalmis.
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Keskustan Kontiolahden kunnallisjärjestö: Maakuntauudistuksen yhteydessä turvattava
lapsirikkaiden kuntien rahoitus valtionosuusjärjestelmää kehittämällä
Maakuntauudistuksessa sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta, suurin osa kunnille jäävistä vastuista
liittyy alle 18-vuotiaiden ikäluokkien kasvatukseen ja koulutukseen. Kunnille on kaavailtu myös
tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveysmenojen
ennaltaehkäisyssä. Sen vuoksi maakuntauudistukseen liittyvässä valtionosuusuudistuksessa on
turvattava lapsirikkaiden kuntien rahoitus.
Vuoden 2018 alussa ollaan tilanteessa, jossa ikärakenteeltaan nuorekkaat kunnat ovat
taloudellisesti muita kuntia heikommilla. Tämä kehitys johtuu ainakin osittain siitä, että lapsirikkaat
kunnat joutuvat omin varoin rakentamaan uusia kouluja ja päiväkoteja kasvaville väestöilleen.
Kasvavat väestöt yhdistettynä nykyisten kiinteistöjen mahdollisiin sisäilmaongelmiin nostavat
investointitarpeet kestämättömälle tasolle. Tämän seurauksena kasvukunnat ovat rahoituksellisesti
erittäin vaikeassa tilanteessa, mikäli alle 18-vuotiaiden ikäluokkien perusteella jaettavia
valtionosuuksia ei koroteta. Valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa on myös huomioitava, että
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen resursoinnit ovat jääneet
selvästi jälkeen nykytilanteen vaatimuksista, koska yhä useammat lapset ja nuoret tarvitsevat
erityistä tukea opinnoissaan.
Keskustan
Kontiolahden
kunnallisjärjestö
pitää
välttämättömänä,
että
tulevassa
valtionosuusuudistuksessa edellä mainitut kohdat huomioidaan ja korjataan viivyttelemättä.
Vaadimme, että kasvatukseen ja koulutukseen suunnattavia valtionosuuksia korotetaan, ja että
valtion tulo- ja menoarvioon varataan erityinen määräraha sisäilmaongelmista johtuvien päiväkotien
ja koulujen korjauksiin, tai rakennusten elinkaarikustannusvertailun mukaisesti järkevään
uudisrakentamiseen. Suomen on panostettava ikäihmisten ohella myös lapsiin ja nuoriin, joissa on
koko kansakunnan tulevaisuus.
Keskustan Forssan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnallisjärjestöt ja Humppilan
paikallisyhdistys: Lähipalvelujen turvaaminen Maakuntauudistuksen yhteydessä
Maakuntahallinnossa vaaleilla valittavat maakuntavaltuutetut viime kädessä linjaavat sen, miten ja
mitä palveluja maakunnissa järjestetään lähipalveluina ja mitä palveluja keskitetään. Maakunnan
valtiolta saama rahapotti SOTE-palvelujen järjestämiseen tulee helposti johtamaan keskittämiseen,
kun saadut eurot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen eikä maakunta voi ottaa velkaa eikä tehdä
alijäämäistä tilinpäätöstä.
Maakunnalle ollaan siirtämässä mm. maatalouslomitus, yksityisteiden rahoitus, kasvupalvelut,
sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, alueiden ja niiden
elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen
edistäminen. Lisäksi maakunnille tulevat kuulumaan myös alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus,
maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen, kala- ja vesitalous, vesihuollon
suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito, maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja
liikunnan edistäminen, yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen sekä
muut lain perusteella annettavat alueelliset tehtävät.
Näiden palvelujen käytännön toteutuksessa seuduilta valittujen maakuntavaltuutettujen määrä ei
läheskään aina riitä enemmistön saamiseen ja siksi maakunnan seuduilla asuvien ihmisten
lähipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi olisi tärkeää selvittää mahdollisuus lähipalvelujen
turvaamiseksi säätää lähipalvelulaki. Esimerkiksi yksityistieasiat tulee jättää kuntien hoidettaviksi.
On selvitettävä mm. voidaanko tiekunnat vapauttaa arvolisäverovelvollisuudesta. Keskusta on ollut
lähikoulujen puolestapuhuja .Näin on myös jatkossa, koska tämä tulee edelleen olemaan kuntien
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päätännässä. Tämänlaisia lähipalveluita on saatava enemmän kuntien päätäntävaltaan myös
tulevaisuudessa.
Lähipalvelujen turvaaminen on erityisen tärkeää pienituloisille ihmisille samoin kuin lapsiperheille ja
ikäihmisille. Keskusta Alkion puolue on perusturvapuolue, joka kantaa huolta kaikista
heikommistakin ihmisistä. Politiikan tärkein tehtävä on luoda ihmisille mahdollisuuksia
koulutukseen, työn tekemiseen ja yrittämiseen. Heidän jotka eivät itse kykene siihen, turvana on
perusturva ja huolenpito.
Kuntaliitto määrittelee lähipalvelut sellaisiksi palveluiksi, joita väestö tai ainakin osa asukkaista
käyttää toistuvasti, jopa päivittäin. Lähipalvelut myös tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä.
Niiden piiriin on helppo hakeutua, tai ne tuodaan ihmisille kotiin. Lähipalvelun tulee olla myös
vammaisten saavutettavissa. Kaksikielisissä kunnissa palveluja tulisia tarjota sekä suomen että
ruotsin kielillä.
Keskusta tunnetaan mm. siitä, että sen tavoitteena on ollut pitää koko Suomi asuttuna. Keskusta
on ollut hajautetun yhteiskunnan kannattaja. Miten voi olla nämä asiat huomioiden, että Keskusta
on tekemässä mitä suurimmassa määrin sote-palvelujen keskittämistä? Miten tässä
maakuntauudistuksessa turvataan maakunnan ihmisten oikeudet saada elintärkeät sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä muut julkisesti tuotetut ja maakunnille siirtyvät palvelut, kuten ELY-keskusten,
TE-toimistojen, aluehallintovirastojen tarjoamat palvelut lähipalveluina?
Edellä olevan perusteella Keskustan Forssan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnallisjärjestöt ja
Humppilan paikallisyhdistys kysyvät:
Mihin toimenpiteisiin Keskusta aikoo ryhtyä lähipalvelujen saatavuuden tasavertaiseksi
turvaamiseksi kaikille palvelujen tarvitsijoille seutukunnissa ja erityisesti myös maakuntien rajaalueilla?

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret:
Maakuntahallinnon tehtävä yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa
Korkeakouluilla on tärkeä rooli alueellisella tasolla tarjoamalla tieto&taidon ja osaajien
kouluttamisella. Silti korkeakoulujen alueellista yhteistyötä pitää kehittää. Erityisesti nyt, kun uudet
maakunnat astuvat voimaan.
Yhteistyö maakuntien ja korkeakoulujen välillä on oltava strateginen tavoite molemmilla osapuolilla.
Tällä yhteistyöllä voidaan edistää maakunnallista elinvoimaisuutta. Tällä hetkellä hyvä esimerkki
maakunnan ja korkeakoulujen tehtävästä yhteistyöstä on Pohjois-Karjalassa, jossa korostetaan
metsäosaamisella. Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret
esittää, että keskusta puolueena edistää maakuntien ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Keskustan Opiskelijaliitto: Hiilineutraalit maakunnat
Keskustalaisia arvoja ovat ylisukupolvisuus ja kestävä luontosuhde. Näin ollen ilmastonmuutoksen
torjuntaa tulee edistää alueellisella tasolla. Erityisesti nyt, kun uudet maakunnat astuvat voimaan.
Keskustan Opiskelijaliitto esittää maakuntien strategiseksi tavoitteeksi olla hiilineutraaleja vuoteen
2030 mennessä. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan sen verran hiilidioksidipäästöjä
kuin pystytään sitomaan ja tarkastelua tulee tehdä tuotteen tai systeemin koko elinkaaren ajalta.
Keskustan tulee edistää maakuntien hiilineutraalius tavoitetta ja käyttää tätä teemaa puolueen
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maakuntavaaleissa.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Järjestöjen toimintaa soteuudistuksessa tuettava
Kansalaisjärjestöjen rooli on ollut merkittävä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja
toteuttamisessa. Kansalaisyhteiskunnan piirteiden korostuessa järjestöjen roolin tulisi
entisestään korostua, uudistua ja aktivoituna.
Kolmas sektori on käynnistynyt hitaammin kuin muut toimijat valmistautumaan uuteen Sote
tilanteeseen. Hankaluudet on aiheuttanut se, että järjestöt ovat asiakaslähtöisinä
organisaatioina toimineet hyvin yksinään. Toisaalta järjestöt joutuvat miettimään uuden
tilanteen sekä maakunnan kanssa että kuntien kanssa. Järjestöillä on vähän resursseja
tällaiseen suunnitteluun ja osallistumiseen.
Järjestö 2.0 hanke antaa jossain määrin tukea ict-valmiuksien sekä yhteistyön kehittämiseen,
mutta varsinainen järjestöjen roolin, tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen määrittely on
järjestöjen itsensä tehtävä. Tähän työhön järjestöt tarvitsevat tukea.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että rahapelifuusion yhteydessä
käytettäväksi sosiaali- ja terveyssektorille siirtyvistä rahoista varataan 10 milj euroa järjestöjen
yhteisen palvelukeskuksen perustamiseen ja kokeiluun joko osuuskuntana, yhtiönä tai
yhtymänä. Samalla selvitetään palvelukeskuksen laajuus, toiminnan sisältö ja rooli
järjestölähtöisen osallisuustoiminnan ja palvelutoiminnan osalta. Tavoitteena olisi se, että
kolmas sektori olisi maakunnittain organisoitunut ennen kuin sote-keskukset käynnistyvät.
Keskustan Joensuun kunnallisjärjestö: Kirkonkylät ja maaseudun taajamat kehittyviksi

Esitämme, että kirkonkylien ja maaseudun taajamien kehittämisen tueksi Suomen Keskusta
laatii erillisen toimenpideohjelman. Vaikka kirkonkylien ja taajamien kehittäminen on
pääsääntöisesti kuntien tehtävä, niin reilut 500 kirkonkylää ja maaseututaajamaa tarvitsee
myös valtiovallan ja tulevien maakuntien erityispanosta.
Perustelemme erityisesti maaseututaajamien kehittämistä, sillä että niiden merkitys
maaseutualueiden kehittämisessä tulee lisääntymään. Parinkymmenen vuoden kuluttua kun
olemme luopumassa fossiilitaloudesta, maaseutu ja sen taajamat tulevat olemaan
kiertotalouden asuin- ja työpaikkojen osalta kasvava ja kehittyvä osa yhteiskuntaa.
Ilmastonmuutoksen seurauksena meillä on useita erilaisia vaihtoehtoja kehittää yhteiskuntaa.
Kiertotalous, ruoka- ja energiatuotanto, metsienkäyttö ja matkailu ovat niitä tekijöitä, jotka
vahvistavat maaseudun merkitystä.
Nyt ja lähitulevaisuudessa tehtävillä päätöksillä luodaan niitä askeleita, miten fossiilisten
polttoaineiden luopumisen jälkeisen talouden aikakautta aloitetaan. Esitämme, että Suomen
Keskusta edistää elinvoimaisten maaseututaajamien ja kirkonkylien kehittymistä. Nämä
taajamat ovat myös harvaan asutun maaseudun elinvoiman keskuksia, vetureita ja
innovaattoreita. Voimme luoda keskittävän kaupunkipolitiikan rinnalle, haastajaksi ja myös
kumppaniksi 500 maaseututaajaman kokonaisuuden.
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Mitä se kirkonkylien ja maaseututaajamien kehittäminen pitäisi sisällään? Tässä muutamia
asioita:
mm. toimivien liikenneyhteyksien, bussit, junavuorot, kimppakyydit ylläpitäminen ja
kehittäminen; elinvoimaa yrittämisestä, monipuoliset ja laadukkaat palvelut lähellä,
maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen, yritysten kilpailukykyä kehittämällä kohennetaan
työllisyyttä, tuetaan uusien yritysten syntymistä sekä yritysten – ja alueen eri toimijoiden
verkostoitumista sekä laaja-alaista yhteistyötä, pienyritysten tukeminen, valokuituyhteydet,
digitaliset ratkaisut, yhteisöyrittäminen ja osuustoiminta, ilmastoyrittäminen; peruskoulut ja
toisen asteen kehittäminen, lukioiden säilyttäminen; hiiliviisaat yhteisöt, ympäristöjen
kunnostaminen, rakennuskannan säilyttäminen ja korjaaminen, aktiiviset toimenpiteet
ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi (hiilikädenjälki); innostuneet yhteisöt,
monipuoliset sekä laadukkaat liikunnan harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille,
osallisuuden lisääminen, seniori-ikäisten maaseudulla asumisen turvaaminen,
kansalaistoiminnan tukeminen; kirkonkylien imago, pienestä kaunista, asuminen, 500
kirkonkylää ja 3000 kylää on innostava vaihtoehto 20 keskuskaupungille.

Lapin keskustanuoret: Alueellistaminen nostettava keskiöön
Suomen Keskusta haluaa pitää koko Suomen asuttuna ja elinvoimaisena. Nykyisen
keskustavetoisen hallituksen toimet ovat kurittaneet ennen kaikkea seutukuntia. Valtiollisia
työpaikkoja on viety pienemmiltä paikkakunnilta suuriin. Tällainen kehityssuunta ei palvele pienten
kuntien elinvoimaa, vaan päinvastoin kiihdyttää poismuuttoa katoavien työpaikkojen vuoksi. Vaikka
Uudellamaalla asuu hieman alle 30% koko maan väestöstä, on siellä hieman yli 40% valtion
työpaikoista.
Viranomaistoimintojen keskittäminen Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle heikentää viranomaisten
läsnäoloa koko maassa ja edesauttaa köyhdyttämään työpaikkoja muualla kuin suurimmissa
kaupungeissa. Valtion raportointipalvelu Netran mukaan vuonna 2017 valtion palveluksessa oleva
henkilöstömäärä on lisääntynyt Helsingissä ja Uudellamaalla noin parilla sadalla, kun muualla
maassa henkilömäärä on vähentynyt yhteensä yli 700:lla.
Lapin Keskustanuoret vaativat Keskustaa tekemään vastuullista hallituspolitiikkaa, jossa koko
maan elinvoimaisena pitäminen ei ole vain korulause periaateohjelmassa, vaan siitä pidetään
myös käytännössä kiinni luomalla valtiollisia työpaikkoja maakuntiin.

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Liikutetaan työtä
ihmisten perään
Nyt vallalla oleva kehitys väestön siirtämiseksi viiteen kasvukeskukseen on Keskustan toimesta
pysäytettävä kestämättömänä ja kannattamattomana.
Keskustan tulee päätöksillään vaikuttaa siihen, että työpaikkoja luodaan tasaisesti ympäri maan.
Digitaalinen kehitys on muuttanut työn luonnetta ja monet työt eivät ole enää paikkaan sidottuja
perinteisellä tavalla. Työtä tuotetaan alihankintana ja verkostossa toimivat henkilöt voivat tietotyössä
toimia vapaammin ympäri maata.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittää, että Keskustan
tulee edesauttaa työpaikkojen syntymistä etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle laajenevilla
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työmahdollisuuksilla. Työ saadaan siten siirrettyä alueille, joissa työkustannukset ovat alemmat, kuin
pääkaupunkiseudulla. Tämä luo kustannustehokkuutta ja lisää kansainvälistä kilpailukykyämme.
Samalla se helpottaa pääkaupunkiseudulla olevaa asuntopulaa.

Uudenmaan Keskustanuoret: Keskustalainen aluekehitys terävöitettävä heti
Suomalainen aluekehitys on jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen: Pohjoismaiden
ministerineuvoston mukaan 13 Pohjoismaisten vähiten dynaamista aluetta sijaitsevat Suomessa.
Ihmetys ei ole suuri, kun ottaa huomioon, että suomalainen aluekehitys on jo pitkään jumittanut
alueiden välisessä vastakkainasettelussa.
Keskusta on ainoa puolue, jolla olisi aito mahdollisuus asettua aluepoliittisessa keskustelussa
vastakkainasettelun yläpuolelle ja tarttua Suomeen kokonaisuutena. Historiamme ansiosta
tunnemme suomalaisen maaseudun, mutta verkostomme kasvavat myös kaupunkialueilla. Meillä
on mahdollisuus näyttää, että tiedämme käytännössä, mitä eri alueiden vahvuuksien huomioiminen
tarkoittaa.
Jotta kaikki alueet huomioivan aluepolitiikan tekeminen olisi mahdollista, Keskustan on heitettävä
romukoppaan puolueelle annettu maaseutualueiden puolustajan rooli. Uusia ratkaisuja ja alueiden
dynaamisuutta ei lisätä sillä, että puolustetaan vanhoja asemia. Keskustan on osattava ajaa
kaikkien alueiden etuja niiden omien vahvuuksien mukaan.

Keminmaan Keskustaseura: Ehdotus aluepoliittiseksi kannanotoksi
Keminmaan Keskustaseura ry ehdottaa, että puoluekokous hyväksyisi seuraavan aluepoliittisen
kannanoton:
Hajautettuun ja luonnonmukaiseen tieto- ja sivistysyhteiskuntaan
Suomen kansantalouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus perustuu maamme
rikkaisiin luonnonvaroihin, korkeaan tieto-taitoon ja laaja-alaiseen sivistykseen.
Työpaikkojen ja väestön keskittäminen pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin maakuntakeskuksiin
heikentää maamme kansainvälistä kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia. Vahingollista
keskittymistä on hillittävä ja on huolehdittava maakuntien ja maaseudun elinvoimaisuudesta.
Suomella on suhteellisesti laskien suuremmat uusiutuvat luonnonvarat kuin millään muulla EU:n
jäsenmaalla. Uudella teknologialla on kehitetty ja edelleen kehitetään innovaatioita, joilla näiden
metsien, peltojen, vesien ja soiden tuottamien raaka-aineiden jalostusastetta ja -arvoa voidaan
huomattavasti kohottaa.
Suomella on mittavat uusiutumattomat luonnonvarat. Myös näitä maaperän rikkauksia on pyrittävä
jalostamaan mahdollisimman pitkälle omassa maassa. Tästä hyvä esimerkki on metalli- ja
konepajateollisuuden voimakas laajentuminen länsirannikon maakunnissa.
Suomella on kattava hajautettu maakuntayliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkosto. Maamme
koulujärjestelmä on tuottanut kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuisen korkeatasoisia tuloksia.
Uusin teknologia, ennen muuta digitalisoinnin käyttöönotto yritystoiminnassa ja koko
yhteiskunnassa, vahvistaa kansantalouttamme ja tukee alueellisesti hajautetun yhteiskunnan
rakentamista. Tämä puolestaan on välttämätöntä, jotta maakuntien rikkaita luonnonvaroja voidaan
kestävällä tavalla hoitaa ja hyödyntää.
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Valtiovallan on tuettava hajautetun yhteiskuntarakenteen säilymistä ja vahvistumista muun muassa
maantie-, rautatie- ja tietoliikenneinvestointien avulla, ylläpitämällä hyviä lentoyhteyksiä
maakuntakentille sekä huolehtimalla kaiken tasoisten koulutuspalvelujen korkeasta laadusta koko
maassa.
Maakuntien elinvoimaisuuden kannalta avainasemassa on vireillä oleva maakunta- ja soteuudistus.
Maakunnissa tulee toteuttaa todellista itsehallintoa muun muassa antamalla niille verotusoikeus.
Uudistuksella tulee vahvistaa pientenkin kuntien mahdollisuutta tuottaa niille jääviä kunnallisia
lähipalveluja ja kehittää omaa elinkeinoelämää.
Terveyspalvelujen järjestäminen tulee maakuntien tehtäväksi. Niiden tulee vastata
erikoissairaanhoidon osalta myös palvelujen tuottamisesta. Kunnilla tulee olla oikeus tuottaa
paikallistason terveyspalveluja maakunnalle.
Sosiaalihuollon järjestämisvastuu tulisi jakaa maakuntien ja kuntien kesken. Maakunnan vastuulla
olisi vaativien erityistason palvelujen järjestäminen. Pääosa sosiaalihuollon tehtävistä tulee
säilyttää kunnilla, jolloin ne voidaan sovittaa yhteen paikallistason terveys-, varhaiskasvatus- ja
koulupalvelujen kanssa.
Hallituksen suunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ei ole korjattunakaan
kestävällä pohjalla. Tarvitaan aikalisä, joka tekee mahdolliseksi sen, että ensi vuoden alussa
valittavat maakuntavaltuustot ja -hallitukset pääsevät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
tätä hanketta.
Samalla kun huolehdimme kansantaloutemme ja koko yhteiskuntamme aineellisen perustan
kestävyydestä, meidän on aina muistettava J. V. Snellmanin sanat: ”pienen kansan voima on sen
sivistyksessä”. Suomi kasvoi itsenäiseksi kansakunnaksi suomalaisen kulttuurin ja sivistyselämän
nousun kautta.
Suomen itsenäisyys ja menestys perustuvat tulevaisuudessakin ratkaisevalla tavalla siihen, että
huolehdimme kansakuntamme henkisen perustan ja sivistyksen elinvoimaisuudesta.
Osallistuessamme vuorovaikutukseen muiden kansojen ja kulttuurien kanssa meidän on
muistettava se viisaus, että vain omastamme voimme toisille antaa.

Koulutus-, opintotuki-, ja nuorisoaloitteet
Etelä-Savon Keskustanuoret: Keskustalla on annettavaa Suomen sivistykselle
Keskustan on lunastettava jälleen asemansa sivistyspuolueena. Etelä-Savon Keskustanuoret
vaatii, että Keskusta käärii hihat ja tavoittelee seuraavissa hallitusneuvotteluissa opetusministerin
salkkua. On sivistyspuolueen kotiinpaluun aika.
Etelä-Savon Keskustanuoret kokee, että Keskustalla on paljon annettavaa Suomen sivistyksen
kentälle. Keskustan tuleekin nyt astua sivistyskeskustelun keskiöön ja ottaa se yhdeksi
eduskuntavaalien teemaksi.
Keskustan tulee tavoitella mahdollisuuksien tasa-arvoa eriarvoistuvassa Suomessa yhä
vahvemmin. Alueiden ja koulutuksen eriarvoistumiskehitykseen on puututtava. Tulevaisuuden
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Suomi ei saa jakautua kouluttautumattomien itään ja mahdollisuuksien länteen. Vain Keskustalla
on aidosti näkemystä koko Suomen kehittämiseen, myös sivistyksen puolesta.
Etelä-Savon Keskustanuoret toteaa, että osaamisellaan menestyvän Suomen on oltava
koulutuskysymyksissään kunnianhimoinen. Kansansivistyksen vaaliminen ja elinikäinen oppiminen
ovat äärimmäisen tärkeitä kulmakiviä polarisoituneen ilmapiirin hillitsemiseen.

Raision Keskustanaiset: Oppivelvollisuuden ajan pidentäminen - Koulutusvelvollisuus
Nuorien syrjäytymisen yhdeksi painavaksi syyksi nähdään koulutuksen puuttuminen. Tästä syystä
peruskoulun 9. luokan jälkeen kaikilla tulee olla opiskelupaikka: lukio, 10-luokka,
ammattikoulupaikka, oppisopimuspaikka tms. 10-luokan kiinnostavuutta lisätään.
Ammattikoulussa 10-luokan käyneiden osalta luetaan hyväksi yleisaineiden suoritus ja lukiossa
osasuoritukseksi. Tällä hetkellä koulutuksien keskeyttäneiden määrä on huomattava. Myös tässä
voidaan käyttää ”nivelenä” 10-luokkaa. Mikäli keskeyttäminen tulee ajankohtaiseksi, niin 10-luokka
tarjoaa siirtymävaiheeseen opiskelupaikan ja uuden valinnan mahdollisuuden. Tällä ei olisi
vaikutusta koulukirja ja työvaate tai –väline maksuihin vaan opiskelija itse maksaa ne. Yhtenä
kannustimena opiskelujen loppuun saattamiseen olisi edellä mainittujen maksujen kokonaan tai
osittain palauttaminen opiskelijalle tutkinnon suorituksen yhteydessä.

Koillis-Helsingin keskustaseura: Sivistys on tärkeää keskustalaiselle
Toisen asteen koulutus tulisi olla ilmaista. Esitämme oppivelvollisuuden nostoa 18-ikävuoteen asti.

Kallion Keskustaseura: Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava
Jokaisella lapsella tulee olla subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Velvoitetta
varhaiskasvatukseen ei tule olla ennen esikouluikää.
Tällä hetkellä lapsella on subjektiivinen oikeus 20 tunnin viikottaiseen varhaiskasvatukseen, jos
lapsen joku vanhempi on perhevapaalla tai työttömänä. Työssäkäyvien vanhempien lapsella on
oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen kohdistui kipeimmin juuri niihin lapsiin, jotka
tarvitsevat varhaiskasvatusta kaikkein kipeimmin. Lisäksi rajaus loi turhaa byrokratiaa sekä
hankalia käytäntöjä päiväkotien arkeen. Esimerkiksi osa lapsista on jäänyt vaille aamupalaa tai
lounasta päiväkodissa.
Subjektiivinen oikeus täysipäiväiseen päivähoitoon on keskeinen tekijä sekä lasten
yhdenvertaisuuden että vanhempien työssäkäynnin tai työnhaun mahdollisuuksien kannalta.
On lukuisia perhetilanteita, joissa lapsen etu on päästä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen piiriin ja
subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen sotii lapsen oikeuksia vastaan.
Esimerkiksi kahden kulttuurin- tai maahanmuuttajaperheissä lapsen suomenkielen oppimisen
kannalta varhaiskasvatus on olennaisessa asemassa. Monikkoperheessä, eli perheessä, jossa on
kaksoset, kolmoset tai neloset, isommalla lapsella voi olla tarve päivähoidolle, vaikka toinen
vanhemmista olisi kotona pikkusisarusten kanssa.
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Yhden vanhemman perheissä työllisyysaste on muuta väestöä huomattavasti alhaisempi ja
työllistyminen haastavampaa kuin kahden vanhemman perheissä. Siksi subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaus, joka hankaloittaa vanhemman työnhakua ja työllistymistä entisestään, on
erityisen haitallinen yhden vanhemman perheiden taloudellisen tilanteen kannalta.
Tämän aloitteen hyväksyessään Suomen Keskusta toimii sen puolesta, että jokaisen lapsen
subjektiivinen oikeus täysipäiväiseen päivähoitoon palautetaan.

Etelä-Savon Keskustanuoret: Koulumatkojen enimmäispituudeksi 1,5 h
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että Suomessa pyritään EU:n suositukseen, jonka mukaan
koulumatkoihin saa mennä päivässä korkeintaan 1,5 tuntia.
Suomessa on viimeisten vuosien aikana lakkautettu kouluja rankalla kädellä. Tämän vuoksi lasten
koulumatkat ovat kasvaneet kohtuuttomiksi, jopa 2,5 tuntiin päivässä. Aika on pois levosta,
harrastuksista ja oppimisesta. Ei siis ihme, että osassa Suomea myös PISA-tulokset ovat olleet
laskusuunnassa ja Suomeen on syntynyt alueellisia osaamiseroja. Tämä on äärimmäisen
huolestuttava kehityssuunta, joka vaikuttaa paitsi lasten terveyteen, myös maakuntien
houkuttelevuuteen ja tulevaan osaamiseen.
Suomessa tulee reagoida tähän kehitykseen ennen kuin on liian myöhäistä. Jokaiselle lapselle on
turvattava yhtäläiset mahdollisuudet käydä peruskoulua inhimillisellä koulumatkalla. On ajateltava
lasten etua.

Keskustan Opiskelijaliitto: Suomelle koulutuksen saavutettavuussuunnitelma
Suomelle on luotava suunnitelma, jolla torjutaan koulupudokkuutta, koulutuksen periytyvyyttä sekä
asuinalueen, varakkuuden, sukupuolen, sosioekonomisen tai etnisen taustan vaikutusta
koulutukseen hakeutumiseen.
Keskustan Opiskelijaliitto vaatii, että puolue ottaa tavoitteekseen koulutuksen
saavutettavuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä tilastokeskuksen ja sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa. Suunnitelma sisältää niiden ryhmien määrittelyn, jotka ovat
aliedustettuina koulutuksessa, ja toimenpide-ehdotukset näiden ryhmien koulutukseen
hakeutumisen helpottamiseksi. Keskiössä olisi vuosittainen mittarointi koskien koulutukseen
hakeutumista estäviä tai hankaloittavia tekijöitä yhteiskunnassa. Koulutukseen hakeutumisen
lisäksi selvitettäisiin koulutuksen läpäisyn ongelmat.
Vaikka koulutuksellinen tasa-arvo nähdään keskustan toimesta tärkeänä tavoitteena tälläkin
hetkellä, sen edistäminen ja seuranta on valtionhallinnon tasolla epäsystemaattista. Suomessa
koulutuksen periytyminen on lähtenyt kasvuun ja keskustan on sivistyspuolueena oltava
edistämässä koulutukseen mukaan pääsemistä.
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Mikkelin keskustanaiset: Toisen asteen koulutuksen alueellinen tasa-arvo on turvattava
Lukio- ja ammatillinen koulutus ovat olleet Suomessa koulutusmuotoja, joihin nuoret ovat voineet
osallistua kotiseudullaan. Suomessa on kuitenkin käynnissä väestörakenteen keskittymiskehitys,
jonka seurauksena koulutuksen alueellinen tasa-arvo on vaarassa. Keskustan tulee kantaa huolta
koko väestön tasa-arvoisesta koulutuksen saatavuudesta. Jos alueellinen koulutustarjonta
supistuu, vaikutukset tuntuvat kielteisesti myös elinkeino-, työpaikka- ja ikärakenteen kehityksessä.
Nuorten tulee voida tehdä toisen asteen lukio- tai ammatilliset opintonsa kotiseudullaan ja
hyödyntää taitojaan paikallisissa työpaikoissa tai yrittäjinä kotiseudullaan. Tämä mahdollistaa myös
perheen perustamisen omalle kotiseudulle ja takaa alueen kestävän ja monipuolisen palvelu- ja
yritysrakenteen.
Keskustapuolueen tulee huolehtia siitä, että tulevaisuudessa lukio-opetusta ei keskitetä liikaa eikä
joitakin alueita jätetä vain sähköisen opetuksen piiriin. Lisäksi keskustan tulee pitää huoli siitä, että
ammatillinen toisen asteen opetus on hajautettu koko maahan ja että se on mahdollisimman
monen nuoren tavoitettavissa kohtuullisen matkan päässä kotipaikasta.

Pirkanmaan Keskustanaiset: Resursseja ja alueellista kattavuutta toisen asteen opintoihin
Pirkanmaan Keskustanaiset kantavat huolta toisen asteen opintojen resursoinnista ja opintojen
ohjauksesta.
Maassamme vallitseva työvoimapula osaamista vaativilla aloilla haittaa jo kansantalouden
kehittymistä. Osaaminen koostuu alanperustietojen hallinnasta ja niiden oivaltavasta
soveltamisesta käytäntöön. Molempia osia tarvitaan. Perustietojen omaksuminen voidaan
parhaiten toteuttaa oppilaitoksissa, kun taas niiden soveltaminen käytäntöön kehittyy parhaiten
työssä oppimisen kautta. Työssä oppiminen mahdollistaa joustavan siirtymisen opinnoista
työelämään. Samalla voidaan siirtää yrityksissä oleva hiljainen tieto tehokkaasti eteenpäin
hyödynnettäväksi myös tulevaisuuden toiminnassa.
Toisen asteen oppilaitoksiin kohdistuneet resurssileikkaukset näkyvät yhtäältä opetuksen tason
laskuna ja toisaalta vähävaraisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien heikkenemisenä. Myös
opiskelumahdollisuuksien alueellinen tarjonta on supistunut voimakkaasti. Opintonsa
keskeyttäneiden määrä on joillakin aloilla jo hälyttävän suuri. Työssä oppimisen toteuttaminen taas
kärsii siitä, että oppilaitoksista tulevilla ei ole hallussaan osaamisen kehittämiseen tarvittavia
perustietoja. Työssä oppimisen toteuttaminen pelkästään yrittäjävetoisin voimin muodostuu
yrittäjille ja yrityksille kohtuuttomaksi taakaksi.
Pirkanmaan Keskustanaiset esittävät aloitteessaan, että toisen asteen koulutusta kehitetään ja
resursoidaan niin, että kaikilla, myös vähävaraisilla opiskelijoilla on mahdollisuus lukio-opintoihin ja
että ammattikoulutuksessa tarjotaan mahdollisuus omaksua alansa työssä ja kehittämisessä
tarvittavat perustiedot. Ammattiopinnoissa työssäoppiminen tulee tehdä kiinteäksi osaksi
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koulutusta. Sen toteuttamiseen tulee luoda järjestelmä, joka tukee, valmentaa ja palkitsee riittävästi
koulutuksen tätä osaa toteuttavia yrittäjiä ja yrityksiä.
Keskustan Forssan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnallisjärjestöt sekä Humppilan
paikallisyhdistys: Ammatillisen koulutuksen järjestämisen turvaaminen
Ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia leikkasi Kataisen/Stubbin hallitukset 270 milj. euroa
vuosittain. Sipilän hallitus jatkoi leikkaamista 190 milj. euron määrällä. Ammatillisen koulutuksen
määrärahoista on täten leikattu kahden vuoden aikana n. 30 %:ia. Todellisuudessa opetuksesta
on pois yhden opiskeluvuoden valtionosuudet.
Keskusta olisi ehdottomasti halunnut tehdä ensin ammatillisen koulutuksen reformin mutta siihen
kokoomuslainen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ei millään suostut vaikka hänen kanssaan
käytiin pitkät neuvottelut.
Kun ammatillisen koulutuksen reformin sisältöä ei valmisteltu ensin vaan ensin vientiinkin eurot,
kouluissa ollaan siinä tilanteessa että lähiopetusta leikataan merkittävästikin ja samaan aikaan
työelämässä opiskelua pitäisi merkittävästi lisätä. Tämä reformin tekeminen viemällä koulutuksesta
rahat ensin ja vasta sitten valmistelemalla uudistuksen sisällön, haittaa merkittävästi koulutuksen
toteutumista.
Keskustan pitää ehdottomasti huolehtia että ammatillisen koulutuksen järjestäminen ei vaarannu
enää yhtään enempää.
Me aloitteen allekirjoittajat edellytämme, että Keskustan ministeriryhmä ryhtyy kiireellisiin
toimenpiteisiin turvatakseen ammatillisen koulutuksen järjestäminen niin että opetuksella saadaan
työvoimaa työvoimakapeikkojen poistamiseksi. Tarvittaessa on harkittava koulutuksen muuttamista
kaksivuotiseksi niin että kolmas vuosi toteutuisi työelämässä harjoittelunsa.

Etelä-Hämeen keskustanaiset: Ammatillisen koulutukseen kohdistettavia leikkauksia
kohtuullistettava
Keskustanaisten Etelä-Hämeen piiri ry on huolissaan ammatillisen koulutuksen leikkauksista ja
niiden vaikutuksista opiskelijoihin ja oppimiseen. Ammattiopistoissa opiskelevien viikkotuntien
määrä ollaan vähentämässä, jopa alle puoleen nykyisestä. Nuoret ammattiopistoissa eivät aina ole
kovin itseohjautuvia, että itsenäisesti opiskelisivat niin paljon asioita. On mahdollista, että jotkut
opiskelijat syrjäytyvät, jos heillä ei ole juuri käyntiä koulussa eikä yhteyttä opetusryhmäänsä.
Jos tarkoitus on korvata opintoja työssäoppimisella yrityksissä, on epätodennäköistä, että
yrityksissä voidaan sitoutua opettamaan opiskelijoille niitä asioita, jotka aiemmin kuuluivat kouluille.
Sellainen vaatii aikaa ja osan yhden henkilön työpanoksesta sekä ohjaajalta pedagogisia taitoja.
Asiassa on opiskelijan kannalta myös taloudellinen näkökulma, sillä koulussa opiskelijat saavat
lounaan, mutta ollessaan yrityksessä työssäoppimisjaksolla se harvoin on mahdollista.
Keskustanaisten Etelä-Hämeen piiri esittää, että leikkauksia kohtuullistetaan ja opetuksen
tuntimääriä ei leikata kovin paljon.
Keskustan Opiskelijaliitto ja Suomen Keskustanuoret: Toisen asteen koulutus
maksuttomaksi
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Jokaisen nuoren tulisi tänä päivänä saada ja saavuttaa peruskoulun lisäksi ammatillinen tai
lukiokoulutus. Pelkän peruskoulutuksen varassa oleva nuori on heikossa asemassa
työmarkkinoilla, ja ilman toisen asteen tutkintoa sulkeutuu ovi myös korkeakoulutukseen. Lisäksi
nuorkeskusta huomauttaa, että kansallinen koulutustason nosto toisi myös lisää verotuloja
paremman ansiotason myötä.
Keskustanuoret ja -opiskelijat esittävät, että peruskoulun päättäneillä nuorilla tulee olla
yhdenvertainen mahdollisuus jatkaa kouluttautumista kiinnostavalla opintopolulla ilman perheen
taloudellisen tilanteen tai taloudellisesta tilanteesta aiheutuvien asenteiden asettamia rajoituksia.
Tähän tavoitteiseen päästään ottamalla tavoitteeksi aidosti maksuton toinen aste.
Toisen asteen välttämättömät kustannukset kohoavat lukiokoulutuksessa 2600 euroon ja
ammatillisen koulutuksen piirissä hintalappu liikkuu satojen ja parin tuhannen välillä, alasta
riippuen. Poistamalla opiskelijan ja hänen perheensä lompakosta nämä maksut, vähenisi
taloudellisista syistä keskeyttävien nuorten määrää. Lisäksi tämä lisäisi toisen asteen
saavutettavuutta kun järjestelmä ei eriarvoistaisi nuoren sosioekonomisen taustan perusteella.
Yhtäläiset koulutusmahdollisuudet peruskoulun lisäksi taataan jo Suomen perustuslain 16.
pykälässä. Keskustan Opiskelijaliitto ja Keskustanuoret esittää puoluekokoukselle, että Keskusta
ottaa tavoitteekseen aidosti maksuttoman toisen asteen edistämisen, ja näyttää roolinsa
sivistyspuolueena.

Keskustan Porin kunnallisjärjestö: Nuorille parempi ja kattavampi tuki kouluttautumiseen
lukion ja ammatillisen koulutuksen yhdistelmällä
Kouluttamattomuus on yksi merkittävä syy syrjäytymisessä ja yhteiskunnan ulkopuolelle
jäämisessä. Yhdenkin ulkopuolelle jääneen kouluttamattoman ja syrjäytyneen nuoren on arvioitu
maksavan yli miljoona euroa hukattuna voimavarana. Ikäluokkien pienentyessä tämä aiheuttaa
alati merkittävämpää haittaa koko kansakunnalle. Myös Suomen PISA-tutkimuksen tulokset ovat
heikentyneet.
Nuoret tarvitsevat entistä laajemmat mahdollisuudet suunnata osaamistaan työllistäville aloille
elinikäisen oppimisen periaattein. Lukion ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen entistä tiiviimpi
yhteistyö ja yhdistäminen hyödyttäisi paitsi nuoria myös koko yhteiskuntaa, sillä samanaikaisesti
hankittava yleissivistävä ja ammatillinen koulutus antaisivat enemmän valmiuksia jatkuvaan
opiskeluun sekä tilaisuuden kouluttautua nopeastikin uudelle alalle. Nuorille tulee samalla tarjota
entistä parempi ja kattavampi tuki ja valmennus heidän tekemiinsä valintoihin sen sijaan, että
heidän oppimisensa jätettäisiin vain itseopiskelun varaan.
Keskustan tulee ottaa suurempi rooli koko kansan sivistyksen ylläpitäjänä ja kasvattajana.
Keskustan Porin kunnallisjärjestö esittää, että lukio-opintoja ja ammatillista koulutusta on
yhdistettävä ennakkoluulottomasti.

Suomen Keskustanaiset ry: Kotitaloutta esikoulusta alkaen
Koulun tulisi opettaa arjen asioiden osaamista jo heti esikoulusta alkaen, kuten terveellisen ruoan
valmistamista, kodin siisteyttä ja vaatehuoltoa.
Näitä perustaitoja tarvitaan läpi koko elämän. Yhteiskunnassamme on paljon perheitä, joissa
yksikään perheen jäsen ei osaa valmistaa ruokaa ja päivittäinen ruokailu perustuu eineksiin, jonka
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seurauksena ruokailu voi olla hyvin yksipuolista. Edellä kuvattu ruokavalio vaikuttaa myös perheen
terveydentilaan ja jaksamiseen arjessa.
Ruokailu on myös sosiaalinen tapahtuma. Taito selvitä erilaisissa ruokailutilanteissa vahvistaa
lapsen ja nuoren itsetuntoa ja pärjäämistä. Kun lapsia opetetaan ruoan laittamiseen, samalla heitä
innostetaan myös omiin kokeiluihin ja parhaimmillaan onnistumisen elämykset katkaisevat jopa
ylisukupolvisen kädettömyyden ketjun perheessä. Tällä voi olla pidemmällä aikavälillä jopa
kansanterveydellisiä vaikutuksia.
Suomessa on ollut pitkään käytössä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten
vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma Vihreä lippu. Ohjelma kannustaa ja opastaa
ympäristömyönteisiin toimintatapoihin, kuten oikeaoppiseen roskien lajitteluun.
Esitämme, että Keskusta ryhtyy toimiin, jotta varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin
sisällytettäisiin ruoan valmistamista lasten iän mukaisesti, aloittamalla vaikkapa voileivän
valmistamisesta.

Kanta-Lappeenrannan keskustanaiset: Kansalaistaidot kunniaan
Olemme huolestuneina panneet merkille, että nykyisin ihmiset ovat enenevässä määrin ns.
uusavuttomia. Myös ympäristöön liittyvät poikkeustilanteet ovat yleistyneet. Nyky-yhteiskunnassa
olemme tottuneet siihen, että sähköä on aina saatavilla ja koneet ja laitteet toimivat. Entäpä sitten,
jos tuleekin jostain syystä pitkä katkos? Miten laitamme ruokaa, lämmitämme, selviydymme ilman
sähköä? Yksilöiden tulisi olla valmiita kohtaamaan poikkeusoloja aiheuttavia tilanteita ja valmiita
käyttämään niihin liittyvä perustaitoja, mukaan lukien hätäensiavun antaminen. Myös
maanpuolustuksellisesti katsottuna on hyvä osata varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä
perustaitoja, joita voi hyödyntää poikkeusolosuhteissa.
Keskustanaisten Kanta-Lappeenrannan paikallisyhdistys ry esittää Keskustan puoluekokoukselle,
että perusopetukseen lisätään opintokokonaisuus, jossa opetetaan arjen turvallisuuteen liittyviä
perustaitoja sekä poikkeusoloissa selviytymistä.

Keskustan Haapamäen paikallisyhdistys: Kristillisen kasvatuksen lisääminen
varhaisopetuksessa, peruskouluissa ja lukiossa
Viime vuosikymmenien aikana on oppivelvollisuuskoulujen ja lukion opetuksessa uskonnon opetus
ja kristillinen kasvatus kokenut jatkuvasti menetyksiä ja on nyt vain murto-osa siitä, mikä oli tilanne
1970- luvulle saakka kansa-, kansalais- ja oppikouluissa sekä lukioissa. Tuolloin uskonnon
opetusta oli kaksi viikkotuntia eri luokka-asteilla ja lisäksi kaikissa em. kouluissa oli vakiintunut
aamuhartauskäytäntö luonnollisena koulutyön muotona. Uskonnon opetusta annettiin sekä
evankelis-luterilaisen että ortodoksisen opetussuunnitelman mukaan.
Eri vuosikymmenien ajan on uskonnon opetusta ja kristillistä kasvatusta vähennetty
mm. punavihreän ideologian tavoitteista käsin. Kirkkoon kuulumattomille kehitetty
elämänkatsomustieto on tullut peruskoulun myötä koulujen opetussuunnitelmiin mukaan ja
perustellusti vakiinnuttanut asemansa. Tällä vuosituhannella aiemmin tunnustukselliseksi nimetty
uskonnonopetus muotoiltiin sisällöltään samaa tarkoittavaksi oman uskonnon opetukseksi
opetusministeri Suvi Lindenin aikana. Tämä tuli mahdollistamaan tietyin oppilasmäärärajojen
puitteissa myös muiden uskontojen opetuksen peruskouluissa, jota perusteltiin mm. eri
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maahanmuuttajaryhmien tarpeilla.
Viime vuonna annetut ohjeet varhaiskasvatuksen uskonnollisesta kasvatuksesta ovat osin
ongelmalliset, koska niissä ei ole selkeästi määritelty kristillistä tai oman uskonnon kasvatusta ja
vaarana voi olla paikkakunnasta riippuen jopa kristillisen kasvatuksen puute. Vanhemmat ilmeisesti
odottaisivat kuitenkin myös varhaiskasvatukselta kotien omaa kasvatusta tukevaa
uskontokasvatustakin.
Koulukasvatuksessa käydään eräänlaista taistelua eri oppiaineiden opetusmäärien kesken. Eri
aikoina ovat korostuneet milloin matemaattis-luonnontieteelliset, kielitieteelliset tai taito-ja
taideaineitten intressit. Menettäjänä on yksipuolisesti ollut uskonnon opetus. Uskontokasvatuksen
tehtävä on kuitenkin laajaulotteinen sekä tiedollisesti ottaen huomioon oppilaiden eri ikäkausien
kehitysvaiheet että arvokasvatuksen antajana oikean ja väärän erottamiseksi. Siksi
uskonnonopetukselle tarvitaan eri luokka-asteilla mielekkään opetustapahtuman tarvitsemat
tuntimäärät.
Nykyisellään tilanne on jo ongelmallinen, peruskouluissa tuntimäärät ovat riittämättömät ja
lukioiden kaikille yhteiset uskonnon kurssit eivät enää pysty tarjomaan eurooppalaiseen
yleissivistykseen kuuluvaa tietoainesta. Uskonnollisen tiedon tarve tämän päivän maailmassa
korostuu voimakkaasti kansainvälistymisen ja myös maahanmuuton johdosta. Tällöin tarvitaan
entistä enemmän tietoa kristinuskosta, kirkkojen historiasta ja kristillisestä etiikasta, jotta voitaisiin
lisätä oikeaa suhtautumista myös muihin uskontoihin kuuluvia kohtaan. Samalla myös
uskontotieteen tuomaa ymmärrystä tarvitaan entistä enemmän maailman eri uskontojen
tuntemiseksi, mikä on välttämätöntä kaikessa kansainvälisessä kanssakäymisessä.
Edellä esitetyn perusteella tulisi selvittää mahdollisuuksia uskonnonopetuksen lisäämiseen
peruskouluissa ja lukioissa oman uskonnonopetuksen periaatteen mukaan ja myös kristillisen
kasvatuksen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa.

Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Koululaiset maatilavierailulle
Nykyiset lapset ovat tulevaisuuden kuluttajia jotka tulevat tekemään päätöksiä ruuan hankinnoista.
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan yli kolmasosalla alakoululaisista on heikko käsitys
ruoantuotannosta, heille ei ole muodostunut omakohtaista kokemusta ruoan reitistä pöytään.
Lisäksi eri medioiden kirjoitukset vaikuttavat paljon lasten ja nuorten mielikuviin, ja vanhemmilla
saattaa olla myös muodostunut virheellinen kuva maataloudesta. Jokaiselle lapselle pitääkin
tarjota mahdollisuus nähdä ja kuulla millaista on nykypäivän ruoantuotanto ja maatalous.
Nykyisessä peruskoulun opetussuunnitelmassa korostetaan koulujen tekemää yhteistyötä
elinkeinoelämän kanssa. Luokkahuoneista on nyt lupa lähteä pois ja sitä suorastaan toivotaan, ja
tämä puolestaan avaa mahdollisuuden tutustuttaa koululaisia maatilaympäristöön. Lisäksi asioiden
opiskelu aidossa ympäristössä parantaa oppimistuloksia.
Keskustalla on tässä mahdollisuus nousta todelliseksi suomalaisen ruoan ja maaseudun
puolestapuhujaksi. Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys esittää, että Keskusta lähtee ajamaan
koululuokille pakollista maatilavierailua. Näin jokainen nuori pääse ainakin kerran elämässään
tutustumaan maatilan toimintaan ja sen töihin. Maatilavierailun aikana tehdään tuttavuutta eläimiin,
koneisiin, viljelykasveihin ja oppilaat voivat päästä tekemään pieniä maatilan töitä
mahdollisuuksien mukaan. Ja samalla vierailulla voidaan mennä myös metsään.
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Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Opettajien työrauha ja työn arvostus palautettava
Opettajan ammatin arvostus on murentunut. Opettajilla on liian vähän valtaa ja resursseja eivätkä
oppilaat enää kunnioita opettajia riittävästi.
Opettajilla on kuitenkin vastuu oppilaiden tulevaisuudesta ja sen myötä koko Suomen
tulevaisuudesta.
Viime vuosina kouluilta on leikattu liian paljon resursseja. Se on johtanut ryhmäkokojen kasvuun.
Ryhmät ovat kuitenkin samanaikaisesti monimuotoistuneet eikä opettajien ole enää mahdollista
opetuksessaan ottaa huomioon oppilaiden yksilöllisiä vahvuuksia tai tarpeita.
Opettajille tuleekin jatkossa taata paremmin niin täydennyskoulutusta, tukea kuin arvostustakin.
Koulujen resursseja pitää tuntuvasti lisätä. Vaativasta ja merkityksellisestä työstä tulee maksaa
arvoistaan palkkaa. Opettajien palkkaus laahaa pahasti yhteiskunnan palkkakehityksen perässä.
Tämä osaltaan edesauttaa opettajan työn huonoa arvostusta.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset vaativatkin Keskusta r.p:n puoluekokouksen ottavan asiaan kantaa
ja vievän asiaa eteenpäin eduskunnalle palauttaakseen opettajien arvostuksen ja antaakseen
opettajille työkaluja työrauhan palauttamiseksi kouluissa.
Keskustan Hyvinkään paikallisyhdistys: Lähihoitajakoulutukseen takaisin pääsykokeet ja/tai
soveltuvuustestit
Esitämme, että maassamme tapahtuvaan runsaaseen lähihoitajakoulutukseen otetaan takaisin
pääsykokeet ja soveltuvuustestit. Tai ainakin soveltuvuustestit.
Nykyisin lähihoitajakoulutukseen valitaan vain hakupisteiden perusteella sekä toki oman
kiinnostuksen myötä. Hakijat ovat varsin nuoria, suoraan peruskoulun jälkeen opinnot aloittavia
nuoria. Tämä jo itsessään asettaa haasteita mm. työaikajärjestelyissä TOP-jaksoilla yms.
Nuorilla on myös varsin ohut elämänkokemus, mikä on toki ymmärrettävää, mutta asiakaskunta
kuitenkin odottaa heiltä ammattitaitoista suhtautumista heti alusta alkaen. Samaa odottavat myös
harjoittelujaksoja ohjaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Työ on ajoittain henkisesti hyvin
raskasta ja sisältää koko elämän kirjon laidasta laitaan.
Eräs huolestuttava piirre on myös päihteiden väärinkäyttäjien hakeutuminen
lähihoitajakoulutukseen.
Tämä aiheuttaa selkeitä vaaratilanteita työpaikoilla kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Suurin osa
työtehtävistä, mihin lähihoitajakoulutus valmentaa, sisältää paljon vastuuta ja niissä vastataan jopa
meidän kansalaisten hengestä ja terveydestä.
On ollut selkeästi havaittavissa muutos opiskelija-aineksessa sen jälkeen kun pääsykokeista
luovuttiin. Vastuun tiedostamisessa ja oman ammattiminän rakentumisessa on havaittavissa osalla
opiskelijoista suuria vaikeuksia. Myös sitoutuminen ja vastuu omista opinnoista on hyvin
vaihtelevaa.
Osalla on vielä murrosikä loppuvaiheessa ja tämä näkyy edellä mainituissa asioissa. Joskus myös
”auttamisen palo” on poimittu Tv-viihteen lääkärisarjoista ja on hyvin epärealistinen eikä korreloi
käytöshäiriöisen muistisairaan hoitoon.
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Koulutus esim. lääketieteellisen osaamisen osalta on ohuehko ja paljon opintoja korvataan
erilaisilla itseohjautuvilla tehtävillä. Näissä menestyminen ei anna välttämättä oikeaa kuvaa
henkilön sopeutumisesta alalle. Siksi ennen koulutukseen ottamista tämä asia on hyvä selvittää.
On tärkeää, että kauaskantoisesti huolehdimme ammattitaitoisen ja vastuunsa tiedostavan
henkilökunnan koulutuksesta. Nykyisellään tämä ei toteudu.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Lisää lääkärikoulutusta Itä-Suomeen
Lääkärien vähäinen määrä on tällä hetkellä terveydenhuollon ja terveyskeskusten keskeinen
ongelma. Väestön ikääntyminen ja erityisesti koko väestön terveydenhoitopalvelujen voimakas
kysynnän kasvu edellyttävät hoitohenkilökunnan kasvattamista, mutta se ei näy lääkärien
määrässä eikä alan koulutuksessa.
Lääkäripulasta kärsivät erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvat kansalaiset ja lääkäripula
aiheuttaa kunnille ja kaupungeille huomattavia kustannuksia. Lääkäreitä ei ole, eikä avoimiin
paikkoihin ole hakijoita. Jos terveyskeskuslääkäreitä olisi saatavilla, alenisivat julkisen sektorin
kustannukset merkittävästi.
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää, että lääkärikoulutusta lisätään ja lisäys kohdennetaan
Itä-Suomen yliopistoon ja Oulun yliopistoon. Lisäyksen seurauksena lääkäreitä saataisiin riittävästi,
kustannukset laskisivat ja ihmisten hyvinvointi paranisi.

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Opiskelijoille
taattava lailla oikeus terveellisen opiskeluympäristöön!
Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus arvioi YLElle jo vuonna 2009,
että homeongelma voi koskea jopa kolmannesta koululaisista. Vuonna 2018 tilanne ei ole ainakaan
helpottunut, sillä julkisten rakennusten, kuten koulujen sisäilmaongelmista uutisoidaan mediassa
päivittäin. Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret kysyy, kuinka
opiskelijoiden
oletetaan
kykenevän
työskentelemään
eläkeuudistuksen
myötä
yli
seitsemänkymmenvuotiaiksi, jos heidät sairastutetaan jo koulutusvaiheessa päiväkoti-iästä lähtien?
Yksittäisen ihmisen kohdalla pitkään jatkuva homeille tai muille sisäilman epäpuhtauksille
altistuminen johtaa ikävään kierteeseen. Seurauksia voivat olla terveyden pysyvä heikentyminen
esimerkiksi puhjenneen astman muodossa tai vaikeus löytää sisäilmaltaan sopivia työtiloja. Lisäksi
sisäilmasta sairastunutta uhkaa yhteiskunnan sosiaaliturvan ulkopuolelle putoaminen, sillä home- ja
kosteusvauriosairaus ei oikeuta sairauspäivärahaan eikä esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen.
Vastoin tahtoaan homemuuttokierteeseen joutuessaan ihminen usein menettää koko omaisuutensa
ja sisäilmaoireilun vuoksi opiskeluiden keskeytyessä tai työkyvyttömäksi joutuessaan jopa syrjäytyy.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ja Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaatii, että vakavaan
tilanteeseen reagoidaan konkreettisin toimin - lakimuutoksilla. Tällä hetkellä laki vaatii opiskelijoille
ainoastaan turvallista, mutta ei terveellistä ympäristöä. (Esim. Lukiolaki 21 §, Laki ammatillisesta
peruskoulutuksesta 28 §, Ammattikorkeakoululaki 28 §, Yliopistolaki 41 a). Lakimuutos olisi paperilla
pieni, mutta vaikutuksiltaan valtavan suuri.
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Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset:
rakennuksissa ja oppimisympäristöissä

Korkeakouluissa

toteutuva

esteettömyys

Korkeakouluissa esteettömyys on ollut kuuma peruna julkisessa keskustelussa siitä asti, kun
yhdenvertaisuuslaki muuttui vuonna 2015. Tämän seurauksena yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmien tekemisestä tuli lakisääteinen velvollisuus myös korkeakouluissa. Vaikka tämä
muutos pakotti korkeakoulut miettimään yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita esteettömyyden
toteutumisen näkökulmasta, ei esteettömyyden kirjain eri ulottuvuuksien osalta edelleenkään
toteudu riittävän hyvin.
Esimerkiksi fyysisen ympäristön osalta esteettömyydessä on paljon ongelmia korkeakouluissa, mitä
tulee hissien määrään tai liikuntavammaisille tarkoitettuihin kulkuväyliin rakennuksissa. Sama
puutteellisuus näkyy myös tiedonsaannissa ja kommunikoinnissa, kun kuulovammaisille ei ole
välttämättä FM-alueita kaikissa rakennuksissa tai näkövammaisille ei ole tilojen ovissa merkintöjä
pistekirjoituksella. Kaikki edellä mainitut ongelmat kulminoituvat myös opetuksen ja muun toiminnan
yhteydessä, jossa täytyy tehdä pitkät byrokraattiset selvitykset ennen kuin vammoihin liittyviä
näkökulmia voidaan huomioida opetuksessa ja muussa toiminnassa päätösten tasolla. Esimerkkinä
voidaan mainita erilaisten erityisjärjestelyiden, kuten apuvälineiden, käyttö opetus- ja
tenttitilanteissa.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittääkin, että Suomen Keskustan tulee ryhtyä ajamaan
korkeakoulujen esteettömyyden parantamista, mitä tulee rakennuksiin ja oppimisympäristöihin.
Käytännössä Suomen Keskustan tulee myötävaikuttaa siihen, että korkeakouluilla on riittävästi
taloudellisia resursseja vaikuttaa rakennuksiin ja oppimisympäristöihin liittyvän esteettömyyden
kehittämiseen. Lisäksi on valvottava kuinka hyvin korkeakouluissa asetetut yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmat toteutuvat rakennuksien sekä oppimisympäristöjen esteettömyyden osalta.
Samanaikaisesti tulee vaikuttaa oppimisympäristöjen digitalisoinnin kehittymiseen niin, että erilaiset
vaihtoehtoiset suoritustavat ovat tulevaisuudessa arkipäivää tutkintoalasta riippumatta. Lisäksi on
tärkeää, että kaikki opiskelijat korkeakouluyhteisöissä, joilla on ongelmia esteettömyyteen liittyvissä
kysymyksissä, pääsevät myötävaikuttamaan esteettömyyden toteutumiseen arkipäivän
toiminnassa. Esteettömyyden kehittäminen edesauttaa opintojen sujuvoittamista ja suomalaisten
opiskelijoiden siirtymistä korkeakoulupolulta työelämään.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Opintopsykologi jokaiseen korkeakouluun
Opintopsykologien tarve kasvaa korkeakouluissa. Erityisesti nyt, kun opetuksen itsenäinen luonne
on muuttumassa vahvemmin itseopiskelun suuntaan. Psykologiliitto suosittelee jokaista 5000
opiskelijaa kohden oma opintopsykologia.
Opintopsykologin tehtäviin kuuluu mm. auttaa opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, paineita
opiskeluissa tai ovat epävarmoja opiskeltavasta alasta. Tämän lisäksi opintopsykologin tehtäviin
kuuluu oppilaitoksen kokonaisvaltainen opinto-ohjauksen kehittäminen. Opintopsykologi ei hyödytä
pelkästään opiskelijoita, vaan myös henkilökuntaa esim. opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluiden
kehittämisessä.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittää, että Keskusta edistää opintopsykologien hankkimista
jokaiseen korkeakouluun. Opintopsykologien turvaamisella jokaiseen korkeakouluun edesautetaan
opiskelijoiden opintojen läpäisyä.
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Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Kolmikanta taattava laissa myös säätiömuotoisissa
yliopistoissa
Säätiömuotoisissa yliopistoissa on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston sisällä
kuin julkisoikeudellisissa yliopistoissa. Tällä hetkellä julkisoikeudellisissa yliopistoissa on laki
kolmikannasta eli professoreilla, henkilökunnalla ja opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet
vaikuttaa yliopiston päättävissä toimielimissä. Säätiömuotoisissa yliopistoissa kolmikantaa ei vaadita
tällä hetkellä. Esimerkiksi tällä hetkellä voi tulla tilanteita, joissa säätiömuotoisissa yliopistoissa
päätäntävalta voi olla lähes täysin professoreilla, jolloin muulla henkilökunnalla tai opiskelijoilla ei ole
juurikaan mitään mahdollisuuksia vaikuttaa.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittää, että laissa säädetään kolmikanta koskemaan myös
säätiömuotoisia yliopistoja. Tämä mahdollistaa kaikille tasavertaisen tavan vaikuttaa yliopiston
sisällä.

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Korkeakoulutuksen kokonaisrahoituksen
supistamiset on loputtava!
Tällä vuosikymmenellä on tehty suuria supistuksia korkeakoulujen kokonaisrahoitukseen. Tämä on
aiheuttanut säästötoimenpiteitä jokaisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Erityisen hankalaa tästä
tilanteesta tekee se, että säästöt ovat kohdistuneet suurimmaksi osaksi opetukseen ja opiskelijoiden
tukipalveluihin. Pahimmassa tapauksessa korkeakouluissa opiskelijat näkevät opettajaansa vain
kerran kuukaudessa.
Keskusta on sivistyspuolue ja sen on näyttävä puolueen toiminnassa. Joensuun Opiskelevat
Keskustalaiset esittää, että Keskusta ei enää puolueena kannata korkeakoulujen
kokonaisrahoituksen supistamista, vaan edistää korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta riittävällä
rahoituksella.

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset: Keskustasta tiedepolitiikan johtaja
Tiedepolitiikka on vaikea termi. Tieteellä on toisaalta autonomia, johon poliittisen päätöksenteon ei
tulisi sekaantua, toisaalta tieteen saavutuksia on välttämätöntä käsitellä ja hyödyntää
yhteiskunnallisesti. Korkean profiilin poliitikot pelkäävät tieteellisten ja tiedepoliittisten kysymysten
käsittelyä, sillä tällainen saattaa vaikuttaa tieteen autonomiaan puuttumiselta.
Tiedepolitiikka on oikeasti iloinen asia. Nykypäivänä termillä ei tunnu olevan sisältöä, joten
keskustan tulee sitä luoda. Päättäjien ja tiedeyhteisöjen välinen vuoropuhelu on kuitenkin järkevän,
pitkäjänteisen päätöksenteon, elinehto.
Tiedepolitiikka ei tietenkään ole pelkkää luonnontieteiden saavutusten hämmästelyä. Poliitikot eivät
tunnu osaavan arvostaa humanistisen tutkimuksen saavutuksia läheskään yhtä hyvin, kuin
teknologiainnovaatioita.
Keskusta tarvitsee toimintaansa myös tiedekasvatusta. Jokaisen tieteenalan perusteet tunteva
kasvava poliitikko, ikään katsomatta, osaa luoda järkevän kokonaisnäkemyksen yhteiskunnasta.
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Keskustan on otettava vahvempi rooli tiedepolitiikassa, sekä valtakunnantasolla, että
sisäisissä koulutuksissaan
Keskustan Opiskelijaliitto: Suomi ansaitsee vahvat, itsenäiset ammattikorkeakoulut
Suomen työelämä tarvitsee monipuolista osaamista. Duaalimalliin perustuva
korkeakoulutusjärjestelmä varmistaa osaamisen monipuolisuuden kun yliopistot tuottavat vahvaa
tutkimusosaamista ja ammattikorkeakoulut työelämälähtöisesti korkeakoulutettuja ammattilaisia.
Suomen elinkeinoelämä taas tarvitsee laadukkaan perustutkimuksen lisäksi soveltavaa tutkimusta
jonka tuloksia yritykset voivat hyödyntää välittömästi. Ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävä
on yhtälailla tärkeää Suomen aluekehityksen kannalta.
Ammattikorkeakoulut muutettiin osakeyhtiöiksi vuonna 2014. Tämä tarkoittaa sitä, että
ammattikorkeakoulutusta ei enää kehitetä korkeakoulujen sisällä vaan kehityksen suunnan
sanelee osakkeiden omistajat, useimmiten joko kunta tai yliopisto. Toisin kuin yliopistoilta,
ammattikorkeakouluilta puuttuu aito itsenäisyys ja autonomia. Tämä uhkaa ammatillisen
korkeakoulutuksen kehitystä ja voi johtaa tilanteeseen, jossa koulutuksen sisällöt muokkaantuvat
omistajien, ei työelämän tarpeiden mukaan. On myös kyseenalaista, että yksi koulutuksen muoto
on alisteisessa asemassa suhteessa toiseen koulutusmuotoon niin kuin monet
ammattikorkeakoulut nyt ovat yliopistojen, omistajiensa alapuolella.
Keskustan Opiskelijaliitto esittää, että ammattikorkeakouluille tulee antaa yhdenvertainen asema
yliopistojen kanssa. Tämä tulee toteuttaa niin, että ammattikorkeakoulujen hallinnollinen malli
uudistetaan ja osakeyhtiömuodosta luovutaan. Lisäksi ammattikorkeakoulut tulee kirjoittaa
yliopistojen tapaan lakiin ja niihin tulee ulottaa perustuslaillinen autonomia.

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Tutkinnon suorittaminen ei tule olla kiinni
pullonkaulakursseista!
Yhä useammalla korkeakouluopiskelijalla tutkinnon suorittaminen on kiinni muutamasta hankalasti
läpäistävissä olevasta kurssista. Näihin ns. pullonkaulakursseihin ei välttämättä sijoiteta tarpeeksi
resursseja, minkä seurauksena joko kursseille hyväksyttävien opiskelijoiden määrät ovat pieniä tai
kurssikertoja ei järjestetä vuosittain vaan vuorovuosina tai muutaman vuoden välein. Tällöin
opiskelijan valmistuminen viivästyy ja estää sulavan työelämään siirtymisen. Pahimmassa
tilanteessa opiskelijalta loppuu tukikuukaudet ja ilman tutkintoa ei voi hakea koulutuksensa tasoista
työtä.
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset vaatii maan hallitusta, Keskusta-puolueen johdolla,
helpottamaan korkeakoulujen tutkintorakennetta joustavammaksi, jotta pullonkaulakurssit eivät
estä opiskelijoiden valmistumista.

Keskustan Opiskelijaliitto: Suomeen kaikille yhteinen verkkokorkeakoulu
Opiskelu on entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Erilaiset elämäntilanteet, kuten
perheellisyys tai työt, vaikuttavat opiskelutahtiin, eikä perinteinen luento-opetus ole vaihtoehto
kaikille. Myös osaamisen täydentämistä täytyy helpottaa. Työelämän murroksessa elinikäinen
oppiminen on elintärkeää. Korkeakoulujen täytyy madaltaa raja-aitojaan ja lähteä yhteistyön tielle
helpottaakseen opiskelua niin erilaisille oppijoille kuin osaamistaan täydentäville. Myös yhteistyö
toisen asteen oppilaitosten kanssa on osa tämän päivän koulutuspolkua.
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Keskustaopiskelijat esittää, että Keskusta ajaa tavoitetta kaikkien suomalaisten korkeakoulujen
verkko-opintotarjonnan kokoamiseksi yhteen verkkokorkeakouluun.

Keskustan Oulun paikallisyhdistys: Oulujärven tutkimusaseman palauttaminen
Toista kymmentä vuotta sitten lakkautti Oulun Yliopisto Vaalassa sijainneen Oulujärven
tutkimusaseman, kiinteistön omistajan korotettua Po. kiinteistön vuosivuokran kohtuuttoman
suureksi. Tutkimusaseman lopetettua toimintansa ei tarkempaa ja luotettavaa, tutkimustietoa
järven sekä alapuolisen joen vedestä ole enään ollut. Kuitenkin me oululaiset käytämme päivittäin
Oulujoen vettä hanasta tulevana talous- ja juomavetenämme. Tutkimusaseman lakkauttamisen
jälkeen on vesistön alueelle tullut useita uusia teollisuuslaitoksia ja Sotkamoon jopa uusi suurkaivoskin, jonka suu- rimmat ongelmat ovat olleet juuri jätevesiongelmat. Luvassa on myös lisää,
Paltamoon tiedetään tulevan lähivuosina uusi suuritehoinen Bio-Sellutehdas. Kaikki Em.
teollisuuslaitokset ja yritykset ovat kyllä mielestämme mitä tervetulleimpia vesistömme alueelle.
Mutta vaikka alueen teollisuuslaitoksille asetetaan kuinka tiukat jätevesi vaatimukset ja -ehdot, niin
se ei kuitenkaan poista meidän jokivettä juovien oululaisten aiheellista huolta juomavetemme
laadusta. Em. asian lisäksi tuhannet oululaiset mökkeilevät ja kalastelevat vapaa-aikoinaan juuri
Oulujoen ja Oulujärven rannoilla ja saarissa.
Näkemyksemme edellä hahmottamamme asian suhteen on tämä, että puolueemme
mahdollisenmyönteisen kannanoton jälkeen on maamme hallituksen käynnistettävä viipymättä
toimenpiteet Yliopistomme tutkimusaseman palauttamiseksi Oulujärvelle uudelleen vielä vuosien
jälkeen. Sitä edellyttää ehdottomasti laajan alueen veden laatu monestakin syystä ja ison
kaupungin väestön juomavesi, terveys ja kaikkinainen hyvinvointi.

Suomen Keskustanaiset: Tasa-arvoinen oikeus opintotukeen
Nykyinen opintotukimalli ei kohtele kaikkia opiskelijoita tasa-arvoisesti. Tässä epätasa-arvosta
kertoo seuraava esimerkki:



Nuori opiskelee toisella paikkakunnalla ammattikoulussa. Asuminen asuntolassa ja
opiskelu on pääsääntöisesti ilmaista. Olet oikeutettu opintotukeen.
Nuori joka opiskelee asuinpaikkakunnalla lukiossa. Asuminen kotona on ilmaista, mutta
koulukirjat maksavat paljon. Et ole oikeutettu opintotukeen.

Tällä toiminnalla yhteiskuntamme eriarvoistaa opiskelijoita ja lisää kuilua ammattikoulun ja lukion
välillä.
Suomen Keskustanaiset ovat huolissaan opiskelijoiden eriarvoisesta asemasta. Toisen asteen
opiskelijoiden tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa keskenään. 17 vuotta täyttänyt toisen asteen
opiskelija on oikeutettu opintotukeen, mutta vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa
opintotuen määrää tai jopa estää opintotuen saamisen. Erityisen ongelmallista on lukion
oppikirjojen kalleus: opiskelun maksuttomuus ei toteudu tässä tapauksessa. Lukiossa käytettävistä
oppikirjoista tulee uudet painokset lähes vuosittain, joten edes kirjojen kierrätys sisaruksilta tai
tuttavilta ei ole aina mahdollista.
Suomen Keskustanaiset vaativat yhdenvertaista kohtelua toisen asteen opiskelijoille.
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Keskustan Opiskelijaliitto: Opintotuen tulovalvonta yhtenäistettävä yleisen asumistuen
kanssa
Opintorahan nykyinen tulorajoihin perustuva järjestelmä tulee lähivuosina uudistaa, kun käyttöön
otetaan reaaliaikainen tulonseurantajärjestelmä. Silloin opiskelijan tuloja voidaan seurata
kuukausikohtaisesti sen sijaan, että jälkikäteen tarkasteltaisiin vuosittaista tuloa.
Reaaliaikaisen tuloseurannan ansiosta opiskelijan ei enää tarvitse selvittää eri kuukausina
tienattuja tuloja Kansaneläkelaitokselle, kun takaisinperintää selvitetään. Kiinteiden tulorajojen
sijaan on siirryttävä liukuvasti tulojen kasvaessa leikkautuvaan opintotukeen.
Keskustan Opiskelijaliitto esittää, että opintotuen tulovalvonta yhtenäistetään yleisen asumistuen
tulovalvonnan kanssa. Ei voida olettaa, että opiskelijan alkuvuoden tulot rahoittavat syksyn opintoja
tai kesätöistä tienatut varat leikkaavat jo keväältä saatua opintorahaa takaisin perinnän myötä.
Opiskelijalla on oikeus työhön ja nykyisen opintorahan riittämättömyyden valossa myös hyvin usein
pakonomainen tarve saada tuloja muutenkin kuin tuesta. Asumistukijärjestelmässä tulovalvonnan
ehto täyttyykin jo. Opintorahan kohdalla on siirryttävä tiukasta tulorajasta tuen vähitellen
leikkaantumiseen muun ansion myötä.

Keskustan Kokkolan kunnallisjärjestö: Maakunnallinen matalan kynnyksen tukiverkko
nuorille
Keskustan linjaus on, että jokaisella on velvollisuus kanttaa vastuuta itsestään ja lähimmäisistään
omien voimavarojensa mukaan. Me puhumme eksyneistä nuorista ja juuri he tarvitsevat
lähimmäisen vastuunkantoa. Me puolueen periaatteiden mukaan tahdomme antaa jokaiselle
mahdollisuuden koulutukseen ja ammattiin.
Arkitodellisuudessa moni nuori syrjäytyy peruskoulun jälkeen eikä jaksa omin voimin hakeutua
jatko-opiskeluun eikä työelämään. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään nuoren pudota
yhteiskunnan rattailta.
Keskustan tulee puolueena olla aloitteellinen ja luoda maakunnallinen matalan kynnyksen
tukiverkko, jossa tunnistetaan nämä nuoret, missä on heille tukihenkilöt ammatin valinnassa ja
koulutuksen/ työpaikan hankinnassa. Tähän tarvitaan myös oppisopimuskoulutuksen tuomat
mahdollisuudet. Yrityksille jotka ottavat henkilön oppisopimuskoulutukseen tulee korvata siitä
aiheutuneet kustannukset.

Kulttuuri- ja liikunta-aloitteet
Kallion Keskustaseura: Tamminiemen avoinna olo turvattava riittävällä rahoituksella
Museoviraston hallinnoima Urho Kekkosen museo Tamminiemi palvelee asiakkaita täyspäiväisesti
vain kesäkaudella. Talviaikoina museo on auki ainoastaan viikonloppuisin. Aikaisemmin Suomen
pitkäaikaisimman presidentin elämäntyötä kunnioittanut museo oli avoinna ympäri vuoden.
Aukioloaikojen supistamisen takana on Jyrki Kataisen hallituksen museovirastoon vuonna 2012
kohdistamaa kolmen miljoonan euron leikkaus. Sen seurauksena Museovirastolla ei ole varaa
ylläpitää henkilökuntaa Tamminiemessä ja eräissä muissa museokohteissa. Museon aukiolot
turvattiin vuonna 2017 eduskunnan myöntämän erikoisrahoituksen turvin. On häpeällistä, että
Tamminiemen toimintaan jouduttiin kerjäämään rahaa Suomen itsenäisyyden sadantena
merkkivuotena.
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Keskustan on asetettava kulttuuripoliittiseksi tavoitteekseen Tamminiemen ja muiden supistusten
kohteiksi joutuneiden museoiden täysipäiväisen toiminnan mahdollistaminen turvaamalla
Museovirastolle riittävä rahoitus. Museoviraston rahoituksen määrän on oltava tasoltaan sellainen,
että sillä voidaan muun toiminnan ohella ylläpitää Tamminiemen henkilökuntaa sekä kattaa muut
aiheutuvat kulut. Tämä olisi merkittävä panostus suomalaiseen ja paikalliseen kulttuurihistoriaan.
Rahoituksen turvaamisen myötä esimerkiksi Suomessa vieraileville turisteille avautuisi parempi
mahdollisuus tutustua maamme lähihistoriaan sen pitkäaikaisimman presidentin elämästä ja työstä
kertovan museon avulla.

Kainuun Keskustanuoret: Eri liikuntamuotoja ja urheilulajeja ei saa asettaa eriarvoiseen
asemaan liikuntapaikkojen rakentamisessa sekä ylläpitämisessä
Liikuntalain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä.
Kuntien tulee järjestää liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukea
kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntalain kirjain näkyykin siinä,
että noin 75 % kaikista liikuntapaikoista on julkisten kuntien omistuksessa. Kuitenkaan kaupungit ja
kunnat eivät aina onnistu tehtävissään ylläpitää liikuntapaikkoja tasapuolisesti eri liikunta- ja
urheiluharrastukset huomioiden.
Liikuntapaikkojen rakennus-, kunnostus- ja avustuspäätöksissä etusijalla ovat usein
joukkueurheilulajit, koska lajeilla on enemmän harrastajia ja niiden katsotaan tarjoavan enemmän
lähiliikuntaa ja –terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia. Tämä joukkueurheilulajien yliarvostus
näkyy siinä, että yksilöurheilulajien liikuntapaikat eivät pysy kaikilta osin kunnossa lajiliittojen ja
urheiluseurojen vaatimissa standardeissa. Tämän vuoksi yksilölajien urheiluseurat eivät voi
kehittää toimintaansa eteenpäin eivätkä saada näin lisää harrastajia, mikä näkyy pienempinä
mahdollisuuksina edistää paikallista lähiliikuntaa ja -terveyttä. Lisäksi se voi aiheuttaa tilanteita,
joissa urheiluseurat eivät voi harjoittaa kilpailu-, urheilu- tai muuta liikuntatoimintaa, sillä tarvittavat
liikuntapaikat voivat olla jopa vuosikausien käyttökiellossa, jos kuntien päättäjät eivät näe niitä
tarpeellisina korjattaviksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuoden 2017 lopussa kilpailukieltoon
asetettu Kajaanin Vimpelinlaakson yleisurheilukenttä, jota Kajaanin kaupunki ei tule korjaamaan
seuraavaan pariin vuoteen.
Kainuun Keskustanuoret esittää, että Suomen Keskustan liikuntapoliittisen ohjelmaan lisätään
tavoite pyrkiä edistämään liikuntaharrastusten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
kunta- sekä maakuntatasoilla. Tavoitteen toteutumiseksi liikuntapoliittisen ohjelmaan tulisi kirjata,
ettei eri liikuntamuotoja ja urheilulajeja saa asettaa eriarvoiseen asemaan liikuntapaikkojen
rakennus-, kunnostus- ja avustuspäätösten valmistelussa sekä teossa. Keskustalaisten
poliitikkojen tulee myötävaikuttaa kaikin tavoin siihen, että monimuotoisen liikunnan ja urheilun
harrastaminen on kaikkien suomalaisten etuoikeus, jonka osalta liikuntapaikkojen rakentamiseen,
kunnostukseen ja ylläpitoon täytyy löytyä riittävät taloudelliset resurssit kaupungeissa sekä
kunnissa.
Kainuun Keskustanuoret: Liikuntasetelit yli 70-vuotiaille
Kainuun keskustanuoret esittävät yli 70-vuotiaille maksuttomia kuntosali- ja ryhmäliikunta käyntejä.
Tällä hetkellä esimerkiksi Kajaanin kaupungilla on käytössä Liikuntapassi 70+, joka oikeuttaa yli 70
vuotiaat 1,5 euron tukeen per käyntikerta tietyillä kuntosaleilla. Kainuun Keskustanuorten ajatus
olisi, että yli 70- vuotiaille tarjottaisiin mahdollisuus käyttää kuntosali- ja liikuntapalveluita maksutta.
Yhtenä vaihtoehtona olisi esimerkiksi liikuntaseteli joka oikeuttaisi 12 ilmaiseen käynti kertaan
kuukaudessa, joka tekisi 3 käyntikertaa viikkoa kohden. Ikäihmisten liikuntaa koskevien
suositusten mukaan lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta suositellaan ikäihmisille harjoitettavaksi
2–3 kertaa viikossa.
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Säännöllisen liikunnan avulla on mahdollista vähentää vanhenemiseen liittyvien muutosten
voimakkuutta ja seurauksia. Liikuntaa koskevan Käypä hoito -suosituksen mukaan liikunta on yksi
keskeisistä elementeistä sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2-diabeteksen, keuhkosairauksien, tukija liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Ei
myöskään tule unohtaa liikunnan merkitystä mielen vireyden ylläpidossakaan. Käypä hoito suosituksen mukaan ikäihmiset hyötyvät erityisesti siitä, että liikunta hidastaa lihaskatoa sekä
lihasvoiman ja kestävyyden pienenemistä, notkeuden vähenemistä sekä tasapainon ja
kävelykyvyn huononemista.
Kainuun Keskustanuoret esittääkin yli 70-vuotiaille maksutonta liikuntaseteliä, sillä tukemalla
ikäihmisten liikuntaa voitaisiin vaikuttaa myös terveydenhuollon kustannuksiin ennaltaehkäisevästi.

Hyvinvointialoitteet (= sosiaali- ja terveysaloitteet)
Suomen Keskustanaiset: Jokaisella on velvollisuus hoitaa omaa terveyttään
Elintavat vaikuttavat terveysriskeihin. Usein pelkkä elintapojen muutos riittää terveysriskien
vähentämiseen. Tällöin lääkehoitoa ei tarvita. Lääkekustannukset laskisivat Suomessa, jos
lääkehoitojen tarvetta arvioitaisiin perusteellisemmin.
Lääkehoito on Suomessa turvallista ja lääkkeitä tarvitaan sairauksien hoitamiseen. Riskiin
sairastua moniin kansansairauksiin, kuten diabetekseen, osteoporoosiin, sydän- ja
verisuonitauteihin, voidaan kuitenkin vaikuttaa myös elintavoilla.
Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja
sairauksien ehkäisyssä. Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia, lisäävät toimintakykyä
ja parantavat terveyttä. Niillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä.
Esimerkiksi Diabetesliiton arvion mukaan diabeteksen hoidon lisäkustannukset ovat 833 miljoonaa
euroa vuodessa. Jos suomalaiset työikäiset söisivät yhden gramman vähemmän suolaa ja yhden
energiaprosentin vähemmän tyydyttynyttä rasvaa, säästäisimme noin 40 000 - 62 000 euroa
vuorokaudessa.
Tupakasta aiheutuvan keuhkoahtaumataudin, keuhkosyövän ja sydäninfarktin välittömät
terveydenhuollon hoitokustannuksien on arvioitu olleen noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2010.
Näistä kustannuksista säästyisi 85 prosenttia, jos kaikki tupakoijat lopettaisivat tupakoinnin.
Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin
kansansairauksien syihin. Näin hillitään kustannuksia, jotka seuraavat terveydenhuollon
palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.
Suomen Keskustanaiset vaativat, että suomalaisisille kehitetään kannustimia oman terveyden
ylläpitämiseen. Tavoitteiden toteutumista voidaan seurata esimerkiksi vuosittain työterveyshuollon
mittaristolla.
Suomen Keskustanaiset: Osteoporoosi: Havaitse ajoissa, ehkäise ennalta!
Suomessa arviolta 300 000-400 000 henkilöä sairastaa osteoporoosia eli luukatoa. Näistä suuri
osa tietämättään. Maailman Osteoporoosisäätiön arvion mukaan jopa 80 prosenttia vaivasta
kärsivistä ei saa diagnoosia eikä näin ollen myöskään tarvittavaa hoitoa. Osteoporoosiin voi
sairastua missä iässä tahansa myös jonkin muun sairauden seurauksena. Leikkauksiin etenevä
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osteoporoosi on kallis sairaus, kun esim. lonkkaleikkauksen hoitokulut ensimmäisen vuoden
aikana ovat 22 000 euron luokkaa.
Osteoporoosi on pitkäaikainen sairaus, josta voi kuitenkin parantua. Omahoito kestää yleensä
koko loppuelämän. Sen lähtökohtana on monipuolinen ja terveellinen ravitsemus, joka sisältää
riittävästi kalsiumia, proteiinia, D-vitamiinia ja liikuntaa.
Liikunnan ja ravinnon merkityksen korostaminen on ensiarvoisen tärkeää valistuksessa ja ihmisten
tietoisuuden kasvattamisessa. Myös lääkärikoulutuksessa osteoporoosin riittävä perehdytys sekä
potilaiden tutkimuksiin ohjaaminen on tärkeää.
Esitämme, että osteoporoosin havaitsemiseksi järjestetään samantapainen seulonta kuin
esimerkiksi naisten rintasyövän havaitsemiseksi on järjestetty sekä lisätään valistusta
osteoporoosin haitoista ja hoidosta.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö: Koululaisten vastutuskykyyn satsattava ilmaisilla
Omega3- ja D-vitamiinijakeluilla
Tutkitusti D-vitamiinilla ja Omega3-rasvahapoilla on vaikutusta yleiseen vastustuskykyyn. Lapset ja
nuoret altistuvat kouluissa monenlaisille epäpuhtauksille, kemikaaleille ja taudin aiheuttajille.
Omega3 on tärkeä tekijä solukalvon suojautumisessa vapaita radikaaleja vastaan sekä ravinnon
imeytymisessä solutasolla.
Lapset ovat tällä hetkellä epätasa-arvoisessa asemassa vitamiinien ja omega3-rasvahappojen
saannin suhteen. Monissa perheissä ei ole varaa hyvälaatuiseen ja ravitsevaan ruokaan, saati
lisäravinteisiin.
Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö esittää, että kaikissa Suomen peruskouluissa jaetaan
päivittäin korkealaatuiset D-vitamiini- ja omega3-rasvahappovalmisteet maksutta oppilaille.
Keskustan Päijät-Hämeen piiri: KANTA arkiston tiedonsaannin helpottaminen
Suomessa on n 40 000 kehitysvammaista henkilöä, kenellä on eriasteista vaikeutta oppia ja
ymmärtää asioita. Iso osa heistä on toisen ihmisen avun tai tukemisen tarpeessa.
Suurimalla osalla heillä, ei ole itsenäistä mahdollisuutta hankkia pankkitunnuksia, eikä siten hoitaa
omia asioitaan KANTA palvelussa. Tietojen saamiseksi pitää varata soitto-tai käynti aikoja, jotka
olisi hoidettavissa sähköisesti avustajan tai omahoitajan kanssa.
Sama koskee myös laitoshoidossa olevia vanhuksia, holhouksen alla olevia tai heitä, kenellä
pankkitunnuksia ei ole.
KANTA palveluun pääsy, olisi tärkeää laajentaa. Ihminen, joka ymmärryksensä vuoksi voi
valtuuttaa avustajan tai hoitajan, saisi näin tehdä.
Itse päätökseen kykenemättömien päätöksen valtuuksista esim. omahoitajalle voisi tehdä holhooja.
Järjestelmään tulisi aina jäädä jälki, kuka on tiedostoja aukaissut. Näin holhooja voi tarvittaessa
seurata onko sopimusta käytetty oikein. Tämä helpottaa terveydenhuollon kuormitusta.
Lisäksi kanta palvelun käyttömahdollisuuksista on tiedotettava kansalaisille selkeästi.
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Pirkanmaan keskustanuoret: Reseptilääkkeiden omavastuut pienemmäksi
Keskustan on pienennettävä reseptilääkkeiden omavastuu hintoja. Tänä vuonna vuosiomavastuu
on 605,13 euroa. Se on pienituloiselle sairaalle ihmiselle aivan liikaa. Pirkanmaan keskustanuoret
vaati puoluetta pienentämään alkuomavastuu hintoja tilanteissa jolloin asiakas ei vielä ole saanut
kalliille lääkkeilleen erityiskorvattavuus tunnusta.
On väärin, että vielä Suomen itsenäisyyden jälkeisenä vuotena on lääkkeiden hintojenkin takia
nälkää, velkaantumista ja eriarvoisuutta. Kalliimmat lääkkeet ovat yli 400 euron hintaisia. Kun
sairauksille ei kukaan voi mitään ei sairauksien vaatimien lääkkeiden maksamisenkaan pidä
tuottaa ylimääräistä huolta sairaan elämään. Vuosimavastuun ylittyessä, on oikeus lääkkeiden
lisäkorvaukseen.
Jos lääkekattoa madalletaan silloin pienituloisten, kelan tukia saavien lääkkeitä syövien ihmisten
hyvinvointi paranee. Silloin ei tarvitsisi enää pelätä loppuuko apteekissa rahat kesken vai ei.
Reseptilääkkeiden omavastuuta on madallettava Pirkanmaan keskustanuoret vaativat.
Keskustan alkiolaisuus aatteeseen kuuluu heistä huolehtiminen jotka apua eniten tarvitsevat.
Juurikin pienituloiset ja sairaat tarvitsevat apua taloudellisessa mielessä.
Me Pirkanmaan keskustanuoret vaadimme Suomen Keskustaa ottamaan yhdeksi poliittisista
tavoitteistaan lääkekaton ja vuosiomavastuun euromääräisen madaltamisen seuraavan
edustuskauden ajalle.

Keskustan Porin kunnallisjärjestö: Lääkäreitä koko Suomeen
Suomi on astumassa uuteen aikakauteen maakunta- ja sote-uudistusten myötä. Keskustan Porin
kunnallisjärjestö kantaa huolta lääkäriksi kouluttautuneiden henkilöiden riittävyydestä Suomessa.
Etenkin pienillä paikkakunnilla on jo pitkään ollut vaikeuksia saada riittäviä lääkäripalveluita.
Lääkärikoulutus on yhteiskunnan kustantamaa tärkeää koulutusta. Esitämme, että maksuttoman
koulutuksen vastineeksi jokainen lääkäriksi opiskeleva suorittaa pakollisen
terveyskeskusharjoittelun tai osan siitä pienemmän paikkakunnan terveyskeskuksessa. Lääkäriksi
valmistuneilta voitaisiin edellyttää myös pakollista jaksoa julkisessa terveydenhuollossa ennen kuin
he voisivat siirtyä yksityisen sektorin palvelukseen tai saada luvan perustaa oma yksityinen
vastaanottonsa. Tällä turvattaisiin samalla jokaisen terveyskeskuksen lääkäriresurssia ja palvelut
syrjäseuduilla asuville ihmisille.
Lisäksi esitämme, että akuuttia lääkäripulaa helpottamaan voitaisiin kokeneille ja työssä
pätevöityneille sairaanhoitajille antaa lisäkoulutuksen kautta enemmän oikeuksia esimerkiksi
flunssasairauksien ja tavanomaisimpien sairauksien diagnosointiin ja reseptien antamiseen.
Henkilökunnan - lääkäreiden ja hoitajien - jaksamista voitaisiin tukea joustavin työaikajärjestelyin.
Myös ulkomailta palkattavat lääkärit auttaisivat akuuttiin lääkäripulaan, kunhan huolehditaan
riittävästä ja nopeasta kielen ymmärtämisestä ja tuottamisesta heidän osaltaan.
Teknologian hyödyntäminen tulee ottaa tulevissa maakunnissa entistä enemmän työkaluksi
terveyden- ja sairaanhoidossa. Samalla tulee huolehtia, että etäyhteyksin hoidettavat potilaat
osaavat käyttää näitä laitteita ja heillä on yhteydet hoidon toteuttamiseksi. Etäyhteyksiä tulee
hyödyntää enemmän myös kotisairaanhoidon yhteydessä.
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Pirkanmaan keskustanuoret: Lisää mielenterveyspalveluita
Tässä yhteiskunnassa sana mielenterveydellinen ongelma on tabu, asia josta vaietaan, ja tämän
vaikenemisen kulttuurin vuoksi pitäisi olla enemmän matalan kynnyksen paikkoja joihin lapsi ja
nuori varsinkin voi mennä ilman kiusaamisen pelkoa. Tämä asennoituminen ja ongelmien
kasvaminen mahdottomaksi voidaan estää, siten että olisi niin perheille kuin yksilöillekin enemmän
sellaista palvelua, joka voisi sijaita esimerkiksi oman koulu/työpaikan läheisyydessä.
Yksilöllisten elämäntilanteiden vuoksi on erittäin tärkeää kuunnella, olla läsnä ja aktiivinen aikuinen
myös siellä koulumaailmassa, jossa mahdollisimman varhain huomattaisiin ja puututtaisiin
mielenterveyden ongelmiin. Suomeen tarvitaan myös ammattiauttajien apua, joita on maassamme
aivan liian vähän.
Emme halua terveydellisten asioiden olevan niin isoja asioita ettei valtiolla ole niihin rahaa.
Huonoimmin pärjäävän näkökulmasta Santeri Alkio puolueemme perustajakin ajatteli taloutta.
Taloudellinen investointi muun muassa julkisiin mielenterveyspalveluihin pitää nähdä sijoituksena
tulevaisuuteen eikä ainoastaan menona.
Apua tarvitsevien pitää tietää ennalta millaista apua on tarjolla. Tarvitsemme maahamme
enemmän sosionomeja, koulukuraattoreja, laillistettuja terapeutteja ja psykiatreja julkiselle puolelle.
Valtion täytyy pitää kiinni siitä että psyykettä korjaavia terveyspalveluja on nykyistä enemmän.
Pirkanmaan keskustanuoret vaativat keskustaa tekemään terveyspoliittisen ohjelman jossa myös
psyykkinen puoli huomioidaan.

Kainuun Keskustanuoret: Kaikille nuorille yhdenvertaiset mielenterveyspalvelut
Kainuun keskustanuoret vaatii nuorille, jotka eivät opiskele, mielenterveyspalveluiden tasaarvoisuutta opiskelevien nuorten kanssa. Kaikkien nuorten tulee saada psykologin, kuraattorin,
psykiatrisen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palveluita statuksestaan riippumatta.
Jos nuori ei opiskele, hän voi ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen ja saada parhaimmillaan
ajan sairaanhoitajalle päivän, parin päivän tai viikon päähän, mutta tämä ei riitä. Nuorten, jotka
eivät opiskele, tulee saada mahdollisimman nopeasti mielenterveyspalveluita. Viikon päässä oleva
aika ei auta nuorta, jolla on ollut mielenterveysongelmia jo pidempään. Nuoret, jotka eivät opiskele,
tulee tarpeen mukaan ohjata sairaanhoitajan käynnin päätteeksi oikeaan paikkaan esimerkiksi
erikoissairaanhoitoon, lääkärille, psykologille tai psykoterapiaan. Nuorten tulee saada
mielenterveyspalveluita riittävän nopeasti. Mielenterveyspalveluita tulisi saada niin sanotusti
yhdeltä luukulta.
Kainuun keskustanuoret tahtovat, että mielenterveyspalvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien
nuorten saavutettavissa.

Keskustanuorten Helsingin piiri: Varhaista keskusteluapua nuorille mielenterveyden
tukemiseksi
Helsingin Keskustanuoret esittää, että jokaiselle nuorelle tulee olla tarjolla mielenterveyttä tukevaa
keskusteluapua varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisevästi hänen arkiympäristössään, kuten
koulussa. Kokemuksen omasta tuen tarpeesta tulee olla riittävä syy keskusteluavun saamiseksi,
eikä nuoren tulisi joutua hankkimaan lähetettä tai jonottamaan useita viikkoja.
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Noin 20-25 prosenttia suomalaisista nuorista sairastaa vuosittain mielenterveyden häiriötä ja
mielenterveyden häiriöt ovat merkittävin nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä.
Lähetteiden määrä nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon on voimakkaasti noussut viime
aikoina, kun nuoret yhä useammin hakevat apua.
Ennaltaehkäisevä apu on inhimillisesti sekä taloudellisesti paras ratkaisu, sillä ongelmat eivät ehdi
silloin syventyä. Erikoissairaanhoitoa ei usein tarvita, jos apu tulee riittävän varhain. Esimerkiksi
koulupsykologien, -kuraattoreiden ja -terveydenhoitajien Espoon kouluissa masennukseen
tarjoaman kuuden kerran lyhytterapiajakson jälkeen huomattiin, että vain kahdeksan prosenttia sitä
saaneista tarvitsi lopulta ohjausta erikoissairaanhoitoon. Yleisestikin lyhytkestoisen psykoterapian
avulla noin puolet psyykkisistä häiriöistä kärsivistä potilaista toipuu ja vielä useammat hyötyvät
hoidosta.
Mielenterveyden häiriöiden kohdalla hoitoa toteutetaan usein kuntoutuspsykoterapiana, johon
pääseminen vie useita kuukausia. Psyykkisesti vaikeassa tilanteessa jokainen päivä hoidon
odottamista on sairastavan kannalta raskas. Ilman lähipiirin henkistä ja taloudellisesti tukea moni ei
pysty hankkimaan apua ennen kuntoutuspsykoterapiaan pääsemistä, eivätkä voimavarat
välttämättä riitä lopulta kuntoutuspsykoterapian hakemiseen. Tutkittaessa 1987-ikäluokkaa
huomattiin, että kuntoutuspsykoterapian käyttö onkin yhteydessä vanhemman
korkeakoulutukseen. Hoidon ja avun epätasa-arvoinen saaminen lisää yhteiskunnallista
eriarvoisuutta.
Jokaisella nuorella tulee olla oikeus mielenterveyteen, sillä se on työ- ja toimintakyvyn sekä
elämänlaadun perusta. Yksilön hyvinvointi on yhteiskunnan menestyksen kivijalka, eikä väestön
ikääntyessä Suomella ole varaa menettää yhtään nuorta.

Kainuun Keskustanuoret: Nuorten opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalvelut
samalle viivalle
Kainuun keskustanuoret vaatii, että mielenterveyspalveluiden saatavuuden suhteen nuorten tulisi
olla ympäri Suomen tasa-arvoisia. Tällä hetkellä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto toisella
asteella ja peruskoulussa on velvollinen järjestämään terveydenhoitajan palveluiden lisäksi
mielenterveyspalveluita, kuten psykologin palveluita opiskelijalle. Monilla paikkakunnilla
opiskelijalle on tarjolla myös psykiatrisen sairaanhoitajan ja kuraattorin palveluita.
Opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalvelun taso vaihtelee Suomessa alueittain, vaikka
mielenterveyspalveluiden tulisi olla samantasoisia ympäri Suomen. Käytännössä siis Rovaniemellä
ja Espoossa tulisi olla opiskelijoille samanlaiset mahdollisuudet samoihin palveluihin.
Kainuun Keskustanuoret vaatii, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon mielenterveyspalvelut
ovat kaikkien saavutettavissa ja nuoren on päästävä keskustelemaan mahdollisimman pian
mielenterveysongelmiin erikoistuneen sairaanhoitajan kanssa tarpeen vaatiessa. Käynnin
päätteeksi sairaanhoitajan tulisi tarpeen mukaan ohjata nuori oikeaan paikkaan, esimerkiksi
erikoissairaanhoitoon, lääkärille, psykologille tai psykoterapiaan.
Ostrobotnian Keskustaseura: Nuorten ennaltaehkäisevät palvelut maakunnan
sosiaalipalveluiden painopisteeksi
Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yleisesti esitetyn arvion perustella ainakin
miljoona euroa. Tuo hintalappu on kuitenkin toissijainen asia sen inhimillisen kärsimyksen
kohdalla, jonka nuori ja hänen lähipiirinsä ovat kohdanneet syrjäytymistilanteessa. On kerta
kaikkiaan väärin ja ihmisyyttä vastaan, ettemme osaa vieläkään riittävän hyvin tukea ja auttaa
nuoria ennen kuin heidän elämänkäänteet mahdollisesti mutkistuvat.
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Ostrobotnian Keskustaseura ehdottaa Keskustan edistävän ja toteuttavan sellaista politiikkaa sotepalveluista vastaavissa maakunnissa ja hyvinvointia edistävissä kunnissa, mikä a) muuttaa koko
yhteiskunnan suhtautumista varhaisen tuen palveluihin ja b) niitä palveluita myös tarjotaan tasaarvoisesti koko maakunnassa.
Konkreettisesti em. politiikka tarkoittaa vakiintuvien nuorten Ohjaamo-palveluiden vahvistamista
maakunnan palveluissa ja nuoria tukevien valmennuspalveluiden sisällyttämistä niihin. Toinen
konkreettinen toimi on parantaa vanhempien ja lapsia/nuoria auttavien ammattilaisten osaamista
sekä suhtautumista varhaiseen tukeen ja valmennukseen. On vastuullista ja viisasta toteuttaa
nuoria tukevat palvelut tavanomaisena kohtaamisena esim. peruskoulussa sen sijaan, että nuori
tarvitsee jo erityispalveluita tai jopa erikoissairaanhoitoa.
Suomen Keskustanaiset: Ambulanssien toimintaan selkeät pelisäännöt
Suomen Keskustanaiset ovat huolestuneita siitä, että ambulanssien toimintaohjeet eivät ole
riittävän yhtenäiset. Ajoittain nousee esille surullinen keskustelu siitä, että ambulanssit eivät ota
potilaita kuljetettavakseen vaan tekevät arvioinnin ja toteavat, että asiakkaan tulee hakeutua itse
terveyskeskukseen, esimerkiksi taksilla. Tämä on suuri epäkohta varsinkin iäkkäämpien ihmisten
kohdalla. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista, että kansalaisilla on epätietoisuutta siitä,
milloin tulisi kutsua ambulanssi.
On kuitenkin huolestuttavaa, mikäli ambulanssit eivät noudata esimerkiksi ensihoitokeskusten
ohjetta, jonka mukaan ”kuljettamatta jättämisen tulee perustua potilaan riittävään tutkimiseen,
päivystyshoidon tarpeen puuttumiseen sekä potilaan riittävään kykyyn selviytyä itsenäisesti ja
turvallisesti päivittäisistä toiminnoistaan.”
Suomen Keskustanaiset toivovat yhteisiä pelisääntöjä ambulanssien potilaan kuljetuksiin, jotta
kukaan ei jää heitteille ja kaikki kansalaiset pääsevät pikaisesti tarvitsemaansa hoitoon.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Eutanasia on laillistettava Suomessa!
Suomessa eutanasia ei ole vielä sallittua. Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että eutanasia on
laillistettava, jos yksilö pyytää armokuolemaa vaikeaan ja parantumattomaan sairauteen.
Ihmisellä tulee oikeus päättää omasta elämästään, kun hän kokee kärsimyksensä liian suuriksi ja
sairautta ei voida parantaa. Eutanasia on sallittava niissä tilanteissa, joissa ihminen sairastaa jotain
parantumatonta sairautta, johon liittyy jatkuvaa voimakasta kipua.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittää, että Keskusta kannattaa eutanasian sallimista Suomessa.

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Perustulon oltava keskustalaisen
sosiaaliturvanäkemyksen keskiössä
Sipilän hallitus tarttunut rohkeasti toimeen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi
käynnistämällä perustulokokeilun vuonna vuoden 2017 alussa. Hallitus on asettanut myös
useita työryhmiä pohtimaan suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamistarpeita,
tunnetuimpana näistä professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmä sekä perusturvan ja
toimeliaisuuden uudistushanke.
Puolueiden keskuudessa vallitsee kohtalainen yhteisymmärrys sosiaaliturvajärjestelmän
kokonaisuudistuksen tarpeesta. Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että
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keskusta asettaa perustulon keskiöön sosiaaliturvan uudistamisesta käytävässä keskustelussa
sekä tulevissa eduskuntavaaleissa että sen jälkeen hallitusohjelmaneuvotteluissa.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että keskustan tulee korostaa puolueen
vahvaa perusturva-ajattelua, sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja alkiolaista
vastuullista vapautta. Keskustalle sosiaaliturvan tulevaisuus tulee olla perustulomaisessa
etuusjärjestelmässä laadukasta sosiaalihuoltoa unohtamatta.
Ostrobotnian Keskustaseura: Keskustan pitää jatkaa perustulon kehittämistä
Juha Sipilän hallitus on saanut aikaan historiallisen perustulokokeilun. Sitä tulee jatkaa
sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen osana, ja kokeiluun pitää saada mukaan entistä laajemmin
viranomaisia paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. On olennaista ylläpitää perustulon
kautta sosiaaliturvan kannustavuutta työelämän murroksissa. Lisäksi perustulo poistaa
sosiaaliturvan monimutkikasta tukiviidakkoa.

Suomen Keskustanuoret: Progressiivinen negatiivinen tulovero ratkaisuksi
sosiaaliturvaviidakon kesyttämiseen
Suomalainen sosiaaliturvaviidakko kaipaa kipeästi perkaamista. Vuosien varrella pienin korjauksin
rakennettu uskomattoman monimutkainen ja epäinhimillinen järjestelmä ei voi toimia enää kauaa.
Sosiaaliturvaa sekä ali- että ylikäytetään, eikä tukea kaikkein eniten tarvitsevilla välttämättä ole
osaamista, resursseja tai jaksamista selviytyä tukien viidakossa. Sosiaaliturva onkin laitettava
täysremonttiin.
Käyttöön otettava kansallinen tulorekisteri antaa mahdollisuuden joustavamman ja reaaliaikaisen
sosiaaliturvajärjestelmän rakentamiseen. Perusedellytyksinä sosiaaliturvalle on pidettävä
kannustinlokkujen purkamista, tukien kohdistumista niitä oikeasti tarvitseville, tuen riittävää tasoa
sekä oikeudenmukaista progression astetta.
Keskustan arvojen ydintä on auttaa ihmistä auttamaan itseään. Me haluamme auttaa ihmisiä
osallistumaan yhteiskuntaan siten, että jokaisesta itse ansaitusta eurosta jää oikeudenmukainen
korvaus ansaitsijalle. Siksi me olemme jo vuosikymmeniä olleet suomalaisen perustulokeskustelun
vetureita ja meidän ansiostamme Suomessa on nyt meneillään perustulokokeilu.
Keskustan linja perustulon toteuttamiseksi on vuodesta 1998 ollut negatiivinen tulovero.
Negatiivinen tulovero tarkoittaa sitä, että alle määrätyn tason ansaitsevat ihmiset saavat tuloistaan
riippuvaista tukea, joka vähenee aina tulojen noustessa. Mallissa määritellään tulotaso, jota
suuremmilla tuloilla maksetaan veroa.
Negatiivisen tuloveron mallit ovat perinteisesti perustuneet tasaveroon, mikä ei sovi suomalaiseen
yhteiskuntajärjestelmään eikä Keskustan oikeudenmukaisuuskäsitykseen. Keskustanuorten
negatiivisen tuloveron mallissa progressio toteutetaan tasaisella kiristymisasteella
kannustinloukkuja aiheuttavien veroportaiden sijaan. Ketään ei tule kuitenkaan verottaa osaansa
enempää ja verotuksen tulee olla oikeudenmukaista, eli pienituloisen ei pidä joutua maksamaan
ansaitsemastaan eurosta suurempaa veroa kuin hyvätuloisen.
Me olemme köyhän asialla. Köyhän asia on sitä, että kenenkään ei tarvitse kärsiä matalasta
tulotasosta kykenemättä itse vaikuttamaan tilanteeseen. Järjestelmä ei saa estää ketään
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auttamasta itseään. Ei ole kenenkään etujen mukaista, että yksikään suomalainen päätyy
tilanteeseen, jossa työ ei kannata. Siksi koko järjestelmämme tulee yhdenmukaistaa yhteen tuen ja
verojen jatkumoon. Progressiivisen negatiivisen tuloveron tulee koskea koko yhteiskuntaamme
heikoimmassa asemassa olevista aina rikkaimpiin saakka.
Keskustanuoret esittää, että puolue kehittää vuodelta 1998 periytyvää kantaansa negatiivisesta
tuloverosta lisäämällä malliin portaattomasti progressiivisen elementin.

Keskustan Opiskelijaliitto: Opiskelijat mukaan perustulokokeiluun ja kokeilulle jatkoa
Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ilman
ehtoja rahaa toimeentuloa varten. Sen tarkoitus on vähentää tukien hakemiseen liittyvää työtä
sekä vapauttaa aikaa ja voimavaroja muuhun toimintaan, kuten työn tekemiseen tai hakemiseen.
Opiskelijat ovat kansanryhmistä epätasa-arvoisessa asemassa, sillä heitä ei sisällytetty
perustulokokeiluun. Tämän rajauksen myötä kokeilua ei voi rehellisesti sanoa kansalliseksi
kokeiluksi, sillä yksi selkeä kansanryhmä on rajattu kokeilun ulkopuolelle.
Keskustaopiskelijat esittää, että keskusta jatkaa perustulokokeilua vielä vuoden 2018 jälkeen ja
opiskelijat otetaan mukaan perustulokokeiluun. Sen avulla saataisiin paljon kaivattua dataa siitä
miten nykyinen opintotuki- ja asumistukijärjestelmä pystyttäisiin korvaamaan universaalilla
perusturvalla.

Keskustan Someron paikallisyhdistys: Vanhemmuutta vahvistettava – hyvä vanhemmuus
on mahdollisuus
Lapsilla ja lapsiperheillä on paljon ongelmia, joiden korjaamiseen on kehitetty monia yhteiskunnan
palveluita. Niiden tulokset eivät aina ole täydellisiä ja kustannusten kasvu ja resurssien tarve on
suurta. Pahinta ovat tietysti, joka tapauksessa syntyneet lasten ja perheiden inhimilliset
kärsimykset.
Olisi pohdittava onko korjaavien palveluiden lisäksi mahdollista vahvistaa ja kannustaa hyvää
vanhemmuutta, niin että ongelmia syntyisi vähemmän. Vanhempia pitäisi auttaa voimistamaan
omaa rooliaan lastensa vanhempina ja ottamaan heille kuuluva ainutlaatuinen asema lastensa
isinä ja äiteinä. Vanhemmuuden arvo ja tärkeys pitäisi muistaa kaikissa yhteyksissä.
Onko Suomen kansainvälisestikin kiitetty neuvolajärjestelmä ajan tasalla ja aina viimeistä
tietämystä ja käytännöllistä ohjausta tarjoava? Onko sisältöjä mahdollista kehittää ja saada
nykyistä suurempi osa perheistä osallistumaan neuvoloiden perhevalmennukseen?
Miten on koulujen laita? Saako esimerkiksi kotitalousopetuksessa riittävät valmiudet perheen
arkisten asioiden ja talouden hoitamiseen? Vai olisiko tehtävää muillekin aineille?
Tunnetaanko yhteiskunnan jo nyt tarjoamat perheen ja työelämän joustavan yhdistämisen
mahdollisuudet? Eikö yleisen elintason noustessa pitäisi saada lisää mahdollisuuksia huolehtia
lasten elämä hyvään alkuun? Tämä ei tarkoita, että esikouluja ja palveluita ei tarvittaisi, vaan pyrkii
luomaan perheiden omaa roolia vahvistamalla lisää onnellista lapsuutta ja ehkäisemään ainakin
osan ongelmista.
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Vanhemmuus on elämän tarjoama suuri tehtävä, jolla rakennetaan huomisen ihmisiä ja maailma.
Siksi vanhemmuuden arvostuksen soisi näkyvän kautta yhteiskunnan.

Kallion Keskustaseura: Pidetään kiinni lapsilisien universaaliudesta
Lapsilisä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen sosiaalipoliittinen pilari. Universaalina
eli kaikille kansalaisille kuuluvana etuutena se on vahvistanut yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta ja eheyttä. Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta
lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisä on verotonta tuloa.
Kaikille lapsille kuuluvaa lapsilisää on maksettu vuodesta 1948 lähtien. Tuolloin alun perin
palkkatyösuhteeseen sidottu etuus laajeni kaikkien kansalaisten oikeudeksi Maalaisliitto-Keskustan
ansiosta.
Lapsilisän universaalisuus heijastaa Keskustan kahta auki kirjoitettua arvoa, tasa-arvoa ja
oikeudenmukaisuutta. Siksi Keskustan on pidettävä kiinni lapsilisien universaalista luonteesta
jatkossakin, eikä tästä periaatteesta tule tinkiä.
Universaali lapsilisä ja sen taso kannustavat osaltaan lasten hankkimiseen, sillä nykyisellään yksi
alhaisen syntyvyyden juurisyy on toimeentulon epävarmuus. Samalla universaali lapsilisä
vahvistaa yhdenvertaisuuteen perustuvaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sekä turvaa lapsen
etua esimerkiksi vanhempien nopeasti muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ja Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset:
Lapsilisäjärjestelmä on uudistettava
Lapsilisä on usein pöydällä kun keskustellaan leikkauksista. Olisiko aika leikkauksien sijaan
uudistaa järjestelmä jonka tarkoitusperä on nykypäivänä hämärtynyt. Nykyisellään lapsilisää ei
koeta houkuttimena lapsenhankintaan, ja on epäselvää, onko lapsilisä tarkoitettu lapselle vai
vanhemmille? Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ja Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset vaativat
puoluetta uudistamaan lapsilisän ja tuomaan sen nykypäivään.
Suomen syntyvyys laskee vuosi vuodelta ja ratkaisua ei ongelmaan tunnu löytyvän. PohjoisKarjalan Keskustanuoret ja Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset näkevät kuitenkin yhden
ratkaisun löytyvän päätöksenteon asenteissa perheitä kohtaan. Uudistuksia perheiden tuissa ei
saada aikaan ilman leikkauksia ja lapsilisään ei haluta uudistusmielessä puuttua. Tukimuotona
lapsilisä on kuitenkin jo vanhanaikainen ja vaatii uudistamista.
Monet kunnat antavat perheille vauvarahaa, joka auttaa perheen alkutaipaleella isoissa
hankinnoissa. Tulisiko tämän tukimuodon olla valtion tukema? Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ja
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset näkevät myös lapsilisän uudistamisessa tuen porrastamisen
mahdollisuutena. Vauva ei tarvitse elämänsä alussa suuria määriä tukia, kun taas jo hieman
vanhempi lapsi alkaa tarvita enemmän ruokaa ja tarvikkeita, jolloin tukea kaivataan enemmän.
Vanhetessa mukaan tulevat harrastukset ja myöhemmin kouluhankinnat. Puolueen tulisi pohtia
myös mahdollisuutta lapsilisän porrastamiseen.
On aika kehittää perheidemme tukia ja tehdä pitkäjänteinen ja tarvittava uudistus
lapsilisäjärjestelmään!

Satakunnan keskustanaiset: Perhevapaajärjestelmän tulee olla tasa-arvoinen, perheiden
valinnanvapautta kunnioittava ja kannustava
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Keskustajohtoinen Sipilän hallitus oli tekemässä lakiehdotusta perhevapaajärjestelmän
ajantasaistamiseksi. Uudistusta ei kuitenkaan viety eteenpäin monien vielä pohdintaa vaativien
kohtien vuoksi.
Oli hyvä, että Keskustan ministerit pitivät tiukasti kiinni kotihoidontuen jatkamisesta. Kotihoidontuki
on tärkeä osa suomalaista lasten kotihoitoa ja varhaiskasvatusta. Se tarjoaa myös perheille
todellisen valinnanvapauden lastenhoidon järjestämiseksi. Maaliskuun alussa 2018 tehdyn kyselyn
mukaan yli puolet suomalaisista eivät halua äitien palaavan äitiyslomalta töihin nykyistä käytäntöä
aiemmin. On hyvä, että asiassa kuullaan kansalaisiakin, ei vain kaikentietäviä päättäjiä.
Lasten kotihoitoa ja perhevapaita tulee kuitenkin kehittää niin, että molemmilla puolisoilla on
tulevaisuudessa niin halutessaan yhtäläiset mahdollisuudet jäädä kotiin hoitamaan lasta.
Työnantajilla tulee olla tasaisempi maksuvelvoite vanhempainloman kuluista. On selvää, että
tulevaisuudessa tulee olemaan erilaisia perheitä ja myös korkeapalkkaisia naisia, jotka eivät voi
perheen taloudellisista syistä johtuen jäädä kotiin hoitamaan lasta. On kyettävä luomaan joustava
ja perheiden erilaiset tilanteet huomioon ottava rahoitusmalli. Koska syntyvyys Suomessa on
hälyttävän alhainen, taloudellisella tuella on kyettävä myös kannustamaan perheiden
perustamisessa ja rohkaistava niitä, jotka haaveilevat isommasta perheestä.
Kallion Keskustaseura: Perhevapaat on uudistettava lapsilähtöisesti
Perhevapaita on yritetty Suomessa uudistaa lukuisia kertoja viimeisen 10 vuoden aikana, mutta
edelleen perhevapaajärjestelmä on epätasa-arvoinen, pirstaleinen ja hankala.
Perhevapaajärjestelmän historiasta ja uudistusten haastavuudesta johtuen erilaiset perhemuodot
ovat edelleen eriarvoisessa asemassa perhevapaiden osalta.
Keskeisimmät haasteet nykytilanteessa ovat seuraavat:
Yhden vanhemman perheillä on 54 päivää lyhyempi vanhempainrahakausi kuin kahden
vanhemman perheillä, jos lapsen ainoa vanhempi on nainen
Adoptioperheiden vanhempainraha on 63 päivää lyhyempi kuin muiden perheiden. Lisäksi
adoptioperheiden oikeus kotihoidontukeen päättyy lapsen täyttäessä 3 vuotta vaikka lapsen
perheeseen tulemisesta olisi paljon lyhyempi aika. 2,5 vuotta vanhempien lasten osalta oikeutta
kotihoidontukeen ei ole lainkaan ja yli 7-vuotiaiden lasten osalta ei makseta edes
vanhempainrahaa.
Vanhempainpäivärahojen jakamisessa on yhä haasteita, jotka hankaloittavat
perhevapaiden käyttöä esimerkiksi yhden vanhemman perheissä, uusperheissä ja
sateenkaariperheissä
Monikkoperheiden yhtä aikaa syntyvistä lapsista vain ensimmäisellä on oikeus isyysrahaan
Perhehoitajilla eli sijaisvanhemmilla ei ole oikeutta hoitovapaaseen – kuitenkin perheeseen
sijoitettavan lapsen kanssa olisi suotavaa olla kotona vuosi perheeseen sijoittamisen jälkeen.
Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa perhehoitaja joutuu irtisanoutumaan työstään voidakseen
vastaanottaa perheeseen sijoitettavan lapsen.
Kun lapsi kuolee perhevapaakaudella, perhevapaalla olevan vanhemman
perhevapaaoikeus jatkuu vain äitiys/isyysrahakauden loppuun tai 12 päivää kuolinpäivästä. Jos
vanhempi ei ole juuri silloin perhevapaalla, hänellä ei ole oikeutta perhevapaaseen lainkaan.
Perhevapaauudistus on toteutettava siten, että se korjaa nämä ongelmat ja asettaa jokaisen
perheeseen syntyvän tai adoption kautta saapuvan lapsen samalle viivalle.
Hyväksyessään tämän aloitteen, Suomen Keskusta toimii sen puolesta, että perhevapaat
uudistetaan siten, että jokainen perheeseen syntyvä tai adoptoitava lapsi on lähtökohtaisesti
oikeutettu yhtäläisiin perhevapaisiin.
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Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Adoptioperheiden asemaa
parannettava perhevapaauudistuksessa
Perhevapaat ovat kaikille lapsiperheille tärkeä tukimuoto. Adoptioperheet ovat valitettavan
epätasa-arvoisessa asemassa keskenään ja biologisiin perheisiin nähden. Adoptioperheiden
vanhempainvapaat ovat merkittävästi lyhyemmät kuin biologisten perheiden. Esimerkiksi
biologisilla perheillä vanhempainvapaat kestävät maksimissaan yhteensä 317 päivää kun taas
adoptioperheillä maksimiperhevapaan kesto on 254 päivää. Perhevapaan määrä myös laskee
adoptoitavan lapsen iän mukaan, vaikka tarve lapsen kiintymiseen perheeseen ja
suomalaiseen yhteiskuntaan on sama.
Lasten välinen tasa-arvo ei toteudu tällä hetkellä, ja tämä on osaltaan yksi merkittävä tekijä
perhevapaiden epätasaiselle käytölle sekä merkittävä este naisten palkkatasa-arvon
toteutumiselle.
Tämän perusteella Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää seuraavaa:






Adoptioperheiden perhevapaat tulee nostaa samalle tasolle ns. biologisten perheiden
kanssa
Adoptioperheiden perhevapaiden joustavuutta lisätään
Perhevapaa-ajan laskeminen alkaa lapsen perheeseen saapumisesta
Lapsella on oikeus yhtä pitkään kotonaoloaikaan riippumatta siitä, onko hänellä yksi
vai kaksi vanhempaa
Tulevissa perhevapaauudistuksissa adoptio- ja monimuotoperheiden asemaa
parannetaan entisestään yhdessä perhe- ja lapsijärjestöjen kanssa

Keskustan Karstulan paikallisyhdistys: Köyhien lapsiperheiden tukeminen
Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus riittävään elintasoon ja hyvään lapsuuteen. Olemme
huolissamme köyhistä lapsiperheistä. Niissä elää yli 100.000 lasta.
Hyvinvoinnin ja terveyden perusta luodaan lapsuudessa. Lapsuus vaikuttaa toiminta-, opiskelu- ja
työkykyyn. Lapsiperheköyhyys uhkaa lasten tasa-arvoa ja kehitystä. Köyhyys rajoittaa osallistumisja vaikutusmahdollisuuksia. Köyhyys aiheuttaa lapsissa osattomuuden ja ulkopuolisuuden
kokemuksia. Taloudellinen eriarvoisuus on läsnä lasten arjessa erityisesti erilaisina
kulutusmahdollisuuksien eroina.
Lapsena koettu köyhyys on yhteydessä alhaiseen koulutustasoon, mielenterveysongelmiin ja koko
väestöön verrattuna heikkoon hyvinvointiin. Perheiden köyhyyden taustalla vaikuttavat vanhempien
työttömyys, pienituloisuus, pätkätyöt, osa-aikatyö, työkyvyttömyys ja yksinhuoltajuus. Myös korkeat
asumiskustannukset heikentävät perheiden toimeentuloa. Jos näitä perheitä ei tueta, köyhyys ja
huono-osaisuus periytyvät. Lapsiperheköyhyyttä ei ole varaa vähätellä.
Lapsi- ja perhejärjestöt toimivat lähellä perheitä. Ne tukevat perheiden hyvinvointia järjestämällä
esimerkiksi erilaista vertaistoimintaa ja matalan kynnyksen palveluja. Lasten osallistumista
harrastus-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan kannattaa tukea. Se tuottaa tuloksia pienin panoksin.
Otetaan keskustan ohjelmaan köyhien lapsiperheiden tukeminen, Investoidaan lapsiin –
tulevaisuuteen!
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Keskustanaisten Kainuun piiri: SUOMESSA on herättävä lasten ja perheiden hyvinvoinnissa
näkyviin vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin
Suomessa on herättävä lasten ja perheiden hyvinvoinnissa näkyviin vakaviin yhteiskunnallisiin
ongelmiin, sanoi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila [1] eduskunnalle antamassaan
kertomuksessa 2/2018.
Lasten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti. Sosiaalisesti heikossa asemassa olevia lapsia ei pystytä
nostamaan hyvinvoinnin, lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun kelkkaan.
Suomi elää murroskautta, jossa syntyvyys laskee ja oppimistulokset heikkenevät. Jokaisesta
ikäluokasta merkittävä osa ei pääse kunnolla kiinni koulutus- ja työmarkkinoille. Jo toisen asteen
opiskelijoiden välillä on merkittäviä terveyseroja.
Lapsiasiavaltuutetun mukaan Suomen lapsipolitiikka on poukkoilevaa ja sirpaleista. Suomessa on
noin 70 000 lasta, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on vakava päihdeongelma. Silti
alkoholin saatavuutta on lisätty. Hänen mukaansa lasten ja perheiden ongelmien syitä etsitään yhä
enemmän vanhemmista ja lapsista yksilöinä. Yhteiskunnan rakenteiden vaikutuksia ei huomioida
samassa määrin.
Suomessa ei ole kehitetty tarpeeksi ennaltaehkäiseviä palveluja vaan on panostettu mieluummin
korjaaviin palveluihin, kuten lastensuojeluun. Yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia lapsiin
arvioidaan heikosti.
Lapsiasiavaltuutetun mukaan eduskunnan pitäisi nyt aloittaa kansallisen lapsipolitiikan strategian
valmistelu, jota YK on vaatinut Suomelta viimeksi vuonna 2011. Eduskunnan pitäisi myös
määritellä keskeiset lapsipolitiikan tavoitteet.
Lapsiperheiden kotipalvelua on viime vuosina vahvistettu, mutta sen saatavuudessa kuntien väliset
erot ovat suuret.
Vanhempien parisuhteiden tukeminen on hyvin heikkoa. Ei puhuta lainkaan kotikasvatuksen
tukemisesta. Täytyy olla ensin joku ongelma ja diagnoosinimike, johon annetaan apua.
Perhe-, kodinhoito- ja nuorisotyötä tekeviä pitäisi sijoittaa lähelle perheitä: neuvolaan, päiväkotiin ja
kouluun. Nyt ammattihenkilöitä ollaan kuitenkin kokoamassa uusiin perhekeskuksiin.
Lasten ja vanhempien yksinäisyys ja vanhempien avioerot ja perheiden varallisuuserot näkyvät
lapsissa. Suuret avioeroluvut ovat indikaattori lapsen kasvuympäristössä tapahtuneesta
epäonnistumisesta. Yhteiskunta ei näe tässä omaa rooliaan. Sosiaaliset verkostot kaventuvat, kun
perheet muuttavat työn perässä.
Keskustanaisten Kainuun piiri esittää, että Keskusta –johtoinen hallitus käynnistää Suomen lasten
elämää parantavan strategian valmistelun ja tuo sen eduskunnan päätettäväksi mahdollisimman
pian. Strategian tulee linjata myös alueellisesti tasaisempaa lapsipolitiikkaa tulevissa maakunnissa.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Lapsen oikeus suojeluun
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke 2016-2018, jonka
tavoitteena on uudistaa lapsi- ja perhepalvelut siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin
lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet
sekä vanhemmuuden tuki.
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Perhe-palvelujen painopiste on siirtynyt ennaltaehkäiseviin palveluihin, jonka tavoitteena on
turvata riittävä ja oikea-aikainen tuki kotiin. Lastensuojelu on viimesijainen, kun peruspalvelut
eivät ole pystyneet vastamaan lapsen tarpeisiin.
Tutkimusten mukaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toteutuminen on
sattumanvaraista. Vuonna 2016 lastensuojelun sijoitukset laskivat kodin ulkopuolelle, sen
sijaan vuonna 2017 arvioidaan käänteen olevan kasvusuhtainen. Erityisesti nuorten sijoitukset
ovat kasvaneet ja tarve psykiatrisiin sijaishuoltopaikkoihin, kun tarvitsemansa sairaanhoidon
sijaan nuorelle tarjotaan huostaanottoa.
Myös sosiaalityöntekijät ovat esittäneet huolta lastensuojelun tilanteesta. Lapsella on oikeus
lakisääteiseen lastensuojelun palveluihin. Useat kunnat kärsivät lastensuojelun
sosiaalityöntekijöiden vajeesta ja toistuvasta vaihtuvuudesta. Ministeri Annika Saarikon
nimittämä työryhmä on pohtinut ratkaisuja lastensuojelun kriisiin.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että lapsiperheiden muutosohjelma
LAPEn mukaista kehittämistyötä tulee jatkaa määräajan jälkeen pitkäjänteisesti. Tavoitteena
tulee olla lapsen oikeus omaan perheeseen, oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen sekä tukea
vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsen etu ja oikeudet tulee olla aina ensisijaisia
yhteiskunnassamme.
Lisäksi seura esittää, että hallitusohjelmaan kirjattu lapsi- ja perhevaikutusten arviointi tulee
kirjata lakiin. Yhteiskunnallisia päätöksiä tulee aina tarkastella lapsivaikutusten
näkökulmasta.

Pirkanmaan keskustanuoret: Lastensuojelua kehitettävä
Perhe-palvelujen painopiste on siirtynyt ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tavoitteena on turvata
riittävä tuki kotiin. Lastensuojelu on viimesijainen tuki, kun peruspalvelut eivät ole pystyneet
vastamaan lapsen tarpeisiin. Lastensuojelulla on viimekädessä velvollisuus erottaa lapsi
perheestään, jos tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömäksi tai lapsi on välittömässä vaarassa.
Tämä tarkoittaa lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Perheiden tukemiseen sekä lasten ja nuorten
palveluihin on panostettava. Lapsella tulee olla oikeus asua ensisijaisesti omassa kodissaan.
Tutkimusten mukaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toteutuminen on sattumanvaraista.
Erityisesti nuorten sijoitukset ovat kasvaneet merkittävästi ja tarve nuorisopsykiatrisiin
sijaishuoltopaikkoihin. Kun lapsi ja perhe ei saa riittävää tukea ajoissa, tilanteet eskaloituvat.
Esimerkiksi Nuorisopsykiatrisen hoidon resurssivaje kasaantuu lastensuojeluun, kun tarvitsemansa
sairaanhoidon sijaan nuorelle tarjotaan huostaanottoa.
Yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia ei tulisi maksattaa lapsen edun kustannuksella. Lapsella on
oikeus lakisääteisiin lastensuojelun palveluihin, kun hätä on suurin. Useat kunnat kärsivät
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vajeesta ja toistuvasta vaihtuvuudesta.
Lastensuojelun kehittäminen ja toteutuminen tulisi olla pitkäjänteista ja toteutua lapsen etu
ensisijassa. Voimme ehkäistä vaikuttavalla lastensuojelutyöllä miljoonien kustannuksia
yhteiskunnassa ja tuottaa inhimillistä pääomaa lapselle sekä hänen perheelleen. Lapset ovat
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yhteiskuntamme tulevaisuus ja turva. Lapsen etu ja lapsen oikeuksien toteutuminen tulee olla aina
ensisijaisia yhteiskunnassamme.
Keskustanuorten Pirkanmaan piiri esittää, että Keskustan tulee puolueena jatkaa lapsiperheiden
muutosohjelma LAPEn mukaista kehittämistyötä. Tavoitteena tulee olla lapsen oikeus omaan
perheeseen, oikea-aikaiseen ja riittävään tukeen sekä tukea vanhempia heidän
kasvatustehtävässään.

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Adoption rooli selvennettävä
lastensuojelulaissa
Lastensuojelun ensisijainen tavoite on varmistaa lapsen hyvinvointi ja turvallinen
kasvuympäristö perheen arkea mahdollisimman vähän rikkovalla tavalla. Tilanteissa, joissa
lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle, lastensuojelun tavoite on perheen
jälleenyhdistäminen jos se on lapsen turvallisuuden näkökulmasta mahdollista.
Vuonna 2015 Suomessa oli huostaan otettuna 10 501 lasta. Huostaanottotilanteessa lapsi
pyritään lastensuojelulain periaatteiden mukaan sijoittamaan perheen lähipiiriin.
Pitkäaikaisissa huostaanottotilanteessa lapsi pyritään aina sijoittamaan sijaisperheeseen
normaalin arjen rakenteiden turvaamiseksi (Lastensuojelulaki 2007/417, 32§ ja 44§).
Adoptio lastensuojelussa –tutkimuksen mukaan adoptio otetaan lapsi- ja perhepalveluissa
harvoin puheeksi vaikka enemmistö lastensuojelun ammattilaisista kohtaa tilanteita, joissa
pitäisi pitkäaikaisen sijoitusperheen adoptiota lapsen edun mukaisena. Ammattilaisten
mukaan puheeksi ottamista vaikeuttavat tiedon ja käytäntöjen puute sekä se, ettei adoptiota
mainita lastensuojelulaissa. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa pitkään sijaisperheessä
elänyt lapsi haluaa viedä adoptioprosessin läpi täysikäistyttyään.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että lastensuojelulakiin kirjattaisiin
selkeämmin adoption vaihtoehdosta pitempiaikaisesti sijoitettujen lasten lastensuojelullisena
toimenpiteenä.
Myös avoin adoptio tulisi nostaa aidoksi vaihtoehdoksi lastensuojelun keinona. Avoimessa
adoptiossa lapsella säilyy oikeus tietää biologisista vanhemmistaan adoptioprosessin
loppuunviemisen jälkeen. Avoimessa adoptiossa adoptio- ja biologiset vanhemmat sopivat
yhdessä tavoista, joilla biologiset vanhemmat voivat osallistua lapsen arkeen ja elämään.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran esitykset:




Adoptio on kirjattava vaihtoehtona lastensuojelulakiin lähiverkoston kartoittamisen
rinnalla.
Avoin adoptio on otettava paremmin huomioon
Koulutusta lastensuojelun ammattilaisille ja päättäjille tulee lisätä

Pohjois-Savon Keskustanaiset: SYKE Syrjäytymisen, yksinäisyyden kokonaisvaltainen
ennaltaehkäisy
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Alkiolaisuuden hengessä ketään ei jätetä syrjään ja kaikille taataan pärjäämisen mahdollisuudet.
Periaatteen mukainen toiminta on edelleen ja etenkin nyt erityisen ajankohtainen, kun yksinäisyys
on yhä useamman nuoren ja ikäihmisen kiusa ja kohtalo. Inhimillisen pahoinvoinnin ja kärsimyksen
lisäksi laskua maksaa myös yhteiskunta. Nuoren ihmisen pahimmillaan koko elinkaaren kestävästä
huono-osaisuudesta ja syrjäytymisestä syntyvä kustannus on käsittämättömän suuri sekä
menetettyinä verotuloina että erilaisina terveyden- ja sosiaalihuollon hoito- ja tukipalvelujen
menoina. Ikäihmisillä yksinäisyyden riskitekijät kasvattavat sekä sosiaali- että terveydenhuollon
kuluja.
Hyvä yhteiskuntasuunnittelu, perhepolitiikka sekä vaikuttavat ja tulokselliset ennaltaehkäisevät ja
varhaisen puuttumisen toimet ovat kustannuksiltaan murto-osa siitä, mitä vaurioiden korjaaminen
tai arkipäivän tukeminen maksavat. Pärjäävän ja omillaan toimeen tulevan ihmisen, hänen
perheensä ja läheistensä hyvinvointia ei voi edes laskea tai rahassa mitata.
Pohjois-Savon Keskustanaiset näkevät, että kun ihminen saa parhaan mahdollisen alun
elämälleen, suuri osa vaurioistakin on vältettävissä. Huomio on kiinnitettävä elämän taipaleen
alkumetreille, perheeseen sekä sen hyvinvointiin ja ongelmien syntyessä pikaiseen apuun ”yhden
luukun periaatteella”.
Lapsen ja nuoren paras kasvualusta ja elämän alku on turvallinen koti ja turvattu toimeentulo.
Hyvän elämän edellytyksiä vahvistaa hyvä asuinympäristö, jossa neuvola, koulut, harrastukset ja
palvelut ovat saatavilla. Turvallisuutta ja hyvinvointia täydentävät vahva yhteisöllisyyden ja
välttämisen ilmapiiri.
On vanha viisaus, että lapsen kasvatus on koko kylän asia. Tämä viisaus kätkee myös totuuden
yhteisöllisyyden merkityksestä. Tarvitaanko meidän kaikkien elämään koko kylä, jotta voimme
hyvin? Kaupunkiolosuhteissa voidaan turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistää hyvällä
kaupunkisuunnittelulla, kaavoituksella, luontoarvoilla sekä eri-ikäisten ja -kulttuuritaustaisten
ihmisten vuorovaikutusta vahvistavilla toimintatavoilla ja ratkaisuilla.
On tärkeää pitää huolta, etteivät perheet jää ehkä sotiemme jälkeen suurimman yhteiskunnallisen
muutoksen jalkoihin. Palveluita tuottavat kunnat, kaupungit, maakunnalliset palveluntuottajat sekä
yksityinen ja kolmas sektori. On tavattoman monta ovea ja yhtä monta palvelupolkua. Kun perhe
on pulassa, voimat, eivätkä aina tiedotkaan riitä siihen, mistä lähdetään apua hakemaan.
On myös tärkeää edistää toimia, joissa perhe voi saada tiedon ja palveluohjauksen oikeaaikaisesti, joustavasti ja mahdollisimman keskitetysti. Yhdeltä luukulta, jolla oleva ihminen tuntee
perheen ja sen elämäntilanteen. Lapsen ja perheen turvallisuuden tunteelle, hyvinvoinnille ja
jaksamiselle tämä tapa toimia on ensiarvoisen tärkeä.
Pohjois-Savon Keskustanaiset esittävät, että arjen yhteisöllisyys nostetaan keskiöön, kun
kaavoitetaan, rakennetaan ja suunnitellaan palveluita kaikenikäisille. Esitämme myös, että
Suomessa vietetään arkielämän yhteisöllisyyden teemavuotta, jolloin kiinnitettäisiin erityistä
huomiota elämämme koko kylään, missä kohtaamme toisemme.

Pirkanmaan keskustanaiset: Kotihoidolle vaihtoehtoja ja hoitosuunnitelmat ajan tasalle
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Pirkanmaan Keskustanaiset edellyttävät, että kotihoidon rinnalla tulee olla tarjolla asianmukaisia
laitospaikkoja tehostettuun palveluasumiseen, vanhusten-, vammais-, päihde- mielenterveys- ja
saattohoitoon. Kotihoito tulee olla asiakkaan oma valinta, ei käytännön sanelema pakko.
Jokaiselle näiden palveluiden piirissä olevalle on laadittava asianmukainen hoitosuunnitelma.

Muuramen keskustanaiset: Vanhusten kotihoito
Hyvä kotihoito mahdollistaa ikäihmisen mahdollisimman pitkään kotona asumiseen ja tuo säästöjä
terveydenhuoltoon. Laitoshoito tulee hyvin kalliiksi myös yhteiskunnalle. Arvokas vanhuus omassa
kodissa on ikäihmisten oikeus.
Millaiset ovat kuntien kotihoidon resurssit hoitaa kaikille tarvitsijoille tarpeelliset palvelut? Onko
palvelujen saatavuus asuinpaikasta kiinni? Saako syrjäkylillä asuvat ikäihmiset samat
mahdollisuudet kuin keskustoissa asuvat? Miten tavoitetaan kaikki palvelujen tarvitsijat? Jos
ikäihminen asuu yksin ja hänellä ei ole omaisia, jotka auttavat häntä tai etsivät apua hänelle, miten
palvelut tavoittavat hänet?
Tukeeko keskusta myös syrjäkylillä asuvien ikäihmisten kotihoitoa vai onko "keskittäminen"
keskustankin ajama ainoa vaihtoehto?

Etelä-Savon Keskustanaiset: Miten kauan kotipalvelun työntekijät jaksavat?
Kotihoidossa olevien määrä kasvaa, ja hoidettavat ovat entistä monisairaampia. Hoitaminen on
yhä vaativampaa ja päivittäisten käyntien määrää hoidettavan luona lisääntyy. Kotipalvelun
työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia. Säännöllisten hoitotehtävien
lisäksi neuvovat tukipalveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja heidän omaisiaan. Tukipalveluja
ovat ateria-, siivous-, vaatehuolto-, kauppa-, kuljetus- ja asiointipalvelut. Lisäksi he huolehtivat
sosiaalista kanssakäyntiä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Kotipalvelutyö vaatii monipuolista
osaamista ja sitä tehdään pienellä palkalla!
Kun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja mahdollisuudet uuden oppimiseen, jaksaa
hän työssään. Hyvä henkilöstöjohtaminen, kannustava työilmapiiri ja esimiehen tuki vähentävät
työn kuormittavuutta. Kotipalvelun työtekijöiden työtä helpottavat mahdollisuus moniammatilliseen
verkostotyöhön, katkeamattomat hoito- ja hoivapolut ja toimivat digi –ratkaisut. Poliitikkojen ja
viranhaltijoiden tulee huolehtia, että kotipalvelun työolot ovat inhimilliset. Palvelujen määrän tulee
vastata niiden tarvetta ja palvelujen on oltava laadukkaita. Laatua tulee tavoitella niin
asiakastyytyväisyyden, työn toimivuuden, voimavarojen käytön kuin yhteistyön osalta. Ja laatua
pitää seurata.
Ylöjärven keskustanaiset: Ikääntymisen on varauduttava
Ylöjärven Keskustanaiset kantaa sote-uudistuksen kynnyksellä huolta ikääntyvien ihmisten
asumisesta sekä hoiva- ja hoitopalveluista: asiakaslähtöisyyden toteutumisesta, hoito- ja
kuntoutuspoluista, asumispalveluista, sairaanhoidosta sekä palveluiden sujuvuudesta. Ikääntyvän
ihmisen ihmisarvoa on kunnioitettava asiaan kuuluvalla tavalla. On kannettava erityistä huolta
myös heistä, jotka asuvat kotonaan liikuntarajoitteisina sairauksiensa vuoksi.
Ylöjärven Keskustanaiset esittävät, että Keskusta huomioi kaikessa päätöksenteossa väestön
ikääntymisen:

132
1. Kuntoutuksen, hoivan ja hoidon tulisi olla valvottua ja toimintakykyä ylläpitävää. Sekä kotiin
annettaviin palveluihin että palveluasumisen palveluihin tulisi laatia koko maata koskevat,
yhtenäiset laatukriteerit. Ikäihmisten palvelutalojen pihapiireissä tulisi olla ajanmukaiset varustukset
kunnon kohottamiseen ja tasapainoisen liikkumisen ylläpitämiseen päivittäisten ulkoilujen ohessa.
2. Vuokra-asuntojen on oltava kohtuullisessa, asuttavassa kunnossa. Palveluasumisen
asiakaspaikkojen määrän tulee vastata kysyntään, vaikka kotihoito olisikin ensisijainen vaihtoehto.
3. Palvelujen piiriin tulevan ikäihmisen kohdalla tulisi tehdä ajantasainen palvelutarvekartoitus,
laatia siihen perustuva asianmukainen palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä turvata hoivan ja hoidon
jatkuvuus. Hoitohenkilöstön tulee rohkeasti ottaa puheeksi myös alkoholin käyttö, ettei siitä tulisi
lohdun antaja esim. yksinäisyyteen.
4. Teknologian kehitystä on kodeissa ja palvelutaloissa hyödynnettävä asiakkaan parhaaksi, mm.
lääkkeiden annostelussa, erilaisten turvaratkaisujen sekä kuvapuhelinyhteyksien kehittämisessä.
5. Sähköiset palvelut eivät voi kokonaan korvata peruspalveluita ja perinteisiä puhelimitse tai
muuten hoidettuja palveluja. Palveluja kehitettäessä tulee ottaa huomioon myös henkilöt, jotka
eivät omatoimisesti kykene hyödyntämään sähköisiä palveluja.
6. Omaishoitajien jaksamisesta on huolehdittava kokonaisvaltaisesti. Omaishoitajan taloudellisesta
toimeentulosta ja henkisestä ja fyysisestä jaksamisesta on huolehdittava. Omaishoidettavan
vapaapäivän hoitopaikan tulee olla sopiva hoidettavan tarpeisiin nähden ja matkanteko ei tule olla
hoitajan vastuulla lomapäivinä. Sijaisomaishoitajajärjestelmää tulee kehittää.
7.Jos ihmisen sairaus sitä vaatii, on hänelle laadittava käytännönläheinen ja toteutettavissa oleva,
ihmisarvoa kunnioittava saattohoitosuunnitelma yhdessä omaisten kanssa.
Tampereen keskustanaiset: Vanhusten hoitoa kehitettävä monimuotoiseksi
Viime vuosina vanhusten hoidon kehitystä on toteutettu vähentämällä laitoshoitoa ja lisäämällä
kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen osuutta. Kaiken kuntoisia vanhuksia ei kuitenkaan
voida hoitaa kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen piirissä, koska henkilöstömitoitus näissä
on lähtökohtaisesti laitoshoitoa pienempi eikä jousta vanhuksen lisääntyneen avuntarpeen
mukana.
Kotihoidon henkilöresurssien vähäisyys johtaa usein tilanteeseen, jossa vanhus jää yksin
suureksi osaksi valveillaolon ajastaan. Usein myös vanhuksen kunto romahtaa hänen siirryttyään
kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen ja lopulta hänet joudutaan siirtämään kalliiksi tulevan
erikoissairaanhoidon piiriin. On tärkeää, että laitoshoito säilytetään todellisena vaihtoehtona
vanhusten hoidossa ja sitä kehitetään laitosmaisuutta vähentävään ja yksilöllisyyttä korostavaan
suuntaan.
Yhtenä vanhusten hoitomuotona on ryhdytty järjestämään perhehoitoa, jossa vanhuksista
huolehtivat asiaan koulutetut tavallisetkin ihmiset joko omassa asunnossaan tai tarkoitusta
varten hankituissa tai vuokratuissa asunnoissa. Tämän hoitomuodon kehittäminen ja sen
tukeminen vähentäisi vanhusten yksinäisyyttä ja siihen sisältyviä riskejä. Se lisäisi vanhusten
hoidon monimuotoisuutta ja kullekin sopivan yksilöllisen hoitomuodon valintamahdollisuuksia.
Keskustanaisten Tampereen osasto esittää, että Keskusta ottaa tulevaisuuden toimintansa
tavoitteeksi vanhustenhoidon monimuotoisuuden säilyttämisen ja lisäämisen. Tämä voidaan
toteuttaa lisäämällä kotihoidon resursseja, säilyttämällä riittävä määrä laitoshoitopaikkoja,
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kehittämällä laitoshoitoa laitosmaisuutta vähentävään ja yksilöllisyyttä korostavaan suuntaan
sekä kehittämällä ja tukemalla perhehoitoa vanhusten hoitomuotona.
Keskustan sosiaali-ja terveyspoliittinen seura: Ikääntyneiden digipalveluita lisättävä
Sosiaali- Ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Väestön ikääntyminen,
heikentyvä huoltosuhde ja pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä pakottavat kohdentamaan hoitoa
oikein ja etsimään uusia tapoja tuottaa palveluja tehokkaasti.
Teknologia on vain yksi väline muiden joukossa, eikä sen avulla pystytä vastaamaan kaikkiin
ikääntyneiden kotona asumisen ongelmiin. Teknologialla ei voida korvata ihmissuhteita, mutta sen
avulla voidaan mahdollistaa ja tukea sosiaalista vuorovaikutusta, lisästä turvallisuutta ja avustaa
kotihoidon toimintakokonaisuutta ja samalla suunnata kotihoidon henkilöstön läsnäoloa
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
Suomen ikääntyneet ovat harjaantuneita mobiilipuhelinten käyttäjiä ja opitut digitaaliset taidot
säilyvät myös myöhemmin muistisairaillakin. Suomessa on kehitetty hyvin edistyksellistä
kuvallisen, kaksisuuntaisen yhdenpidon tekniikkaa, jonka avulla voidaan seurata lääkkeiden
ottamista, ruokailua ja muuta kotona selviytymistä sekä ohjata kuntouttavaa toimintaa.
Mobiililaitteen yhteyteen voidaan liittää sensoreita, joilla on mahdollista seurata tarvittaessa
liikkumista ja paikantaa ulkona liikkuva. Suomessa kehitetty laitteisto on korkealuokkaista, samoin
ikääntyneiden hoidossa käytettävät sovellukset ovat hyviä ja yksinkertaisia sekä
tiedonsiirtoyhteydet kautta Suomen toimivia.
Sote -uudistus mahdollistaa ikääntyneiden kotihoidon valinnanvapautta mm. henkilökohtaisen
budjetin avulla. Tällöin kotiin annettavia palveluja voidaan vaihtaa toisiin, tarpeiden mukaisiin,
sujuvasti. Palvelujen vaihtoehdoksi ehdotetaan annettavaksi tarvittavaa digiteknologiaa
(mobiililaitteita, kuten tabletteja ja erilaisia sensoreita) ikääntyneille ja heidän omaisilleen
(omaishoitajille) osana koti- ja omaishoitoa. Ruotsissa palvelujen vaihtaminen apuvälineisiin, myös
digitaalisiin, on ollut mahdollista jo vuosia.
Kuvallisen etäpalvelun kustannus on n. 1/5-1/10 kotiin tehdyn käynnin kustannuksesta. Esim.
Helsingin kotihoidon lyhyen kotikäynnin keskikustannus on 25 € ja kuvallisen etäkäynnin kustannus
5 €. Vuonna 2016 kotihoidon kuvallisia etäkäyntejä tehtiin n. 200.000 eli n. 6% kaikista käynneistä.
Arvioitu säästö on n. 4.000.000 €. Helsingin kaupungin kotihoito on n. 1/10 Suomen kotihoidosta.
Tästä voidaan arvioida, että vuosittainen kustannussäästö olisi valtakunnallisesti n. 40.000.000 €
samanlaisella, perinteisten kotikäyntien vaihtamisella kuvallisiin etäkäynteihin.
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura esittää, että digipalvelut otetaan täysmittaisesti
käyttöön vanhustenhuollon palveluvalikkoa osana sote-uudistusta.
Kallion Keskustaseura: Vammaisten palveluissa etusijalle laatu
Hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen
palveluita. Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevilla
vammaisilla henkilöillä ei ole itseä koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta. Vuonna 2016
uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Vammaiset henkilöt eivät edelleenkään ole
asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä.
Vammaisille ihmisillä ei ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä. Monissa tähän asti toteutetuissa
kilpailutuksissa hankintakriteeriksi on asetettu palvelun hinta. Laatukriteerit ovat jääneet
toissijaisiksi.
Keskustan on ohjeistettava maakunnalliset ja kunnalliset luottamushenkilönsä peräänkuuluttamaan
laadun asettamista etusijalle aina silloin, kun kilpailutetaan vammaisten palveluita. Palveluiden kilpailuttamiskriteereille on asetettava selvät laadulliset reunaehdot.
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Laatuun panostaminen tarkoittaa parhaassa tapauksessa hyviä palveluita, energisiä ihmisiä ja ennen muuta elämänlaatua. Laatutekijöiden asettaminen etusijalle ilmentäisi lisäksi Keskustan
yhteisöllisyyden ja välittämisen arvoja.

Lapin keskustanuoret: Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen
kilpailuttaminen lopetettava
Vuonna 2007 voimaan astui hallintalaki, johon Suomi sisällytti kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.
Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tai kuntayhtymän tulee kilpailuttaa edellä mainitut palvelut, mikäli
se ei itse niitä tuota. Kesäkuussa 2016 on Suomi vahvistanut vammaisten ihmisten oikeuksia
koskevan YK:n yleissopimuksen. Sopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja
osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Vammaisella ihmisellä on sopimuksen mukaan oikeus
valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.
Onkin röyhkeää ja nöyryyttävää, että vammaiset ihmiset ovat täysin osattomia itseään koskevassa
päätöksenteossa. Itse asumispalveluiden kilpailutuksissa keskustelevat vain kunta ja
palveluntuottajat. Vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta saati oikeussuojakeinoja itseä koskevien
asioiden järjestämisessä, mikä luo rakenteelliset edellytykset huonolle kohtelulle. Näin eri tahoille
syntyy käsitys siitä, että vammaisia henkilöitä ei tarvitse kuulla. On ajattelematonta, että
vammaisille henkilöille koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain
mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta, kun YK:n yleissopimus tämän kieltää.
Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen kuntien
järjestämissä uusintakilpailutuksissa. Pahimmassa tapauksessa kilpailutusten jälkeen
asumispalveluyksikön henkilökunta on vaihtunut moneen kertaan, jolloin vammaisella ihmisellä ei
ole ollut yksikössä tuttuja ja turvallisia hoitohenkilökunnan jäseniä, kun koko ajan tilalle on tullut
uusia. Näin ollen hoitajat eivät edes opi tuntemaan potilaitaan niin hyvin, mitä hyvä hoito
edellyttäisi. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset vammaisen henkilön mielenterveyden ja
toimintakyvyn heikentymisen kannalta.
Ratkaisuksi ongelmaan Lapin Keskustanuoret esittävätkin, että vammaisten asumispalveluiden
kilpailutuksesta luovutaan mitä pikimmin ja ne siirretään terveyspalveluiden muassa maakuntien
hoidettaviksi. Maakunta voi kilpailuttaa palvelut, mikäli tämä tehdään laatukilpailulla, jossa julkinen
määrittelee maksimihinnan per asukas per vrk, palveluiden tuottajaksi saa ryhtyä kuka tahansa
kuka täyttää tuottajalta vaadittavat kriteerit, ja vammainen (tai hänen edunvalvojansa) saa valita
asumispalveluiden tuottajan ja ollessaan tyytymätön vaihtaa sitä esimerkiksi kerran vuodessa.
Peruskriteerit, joita vammainen ei ole kykeneväinen määrittämään (esim. henkilöstön ammatillinen
pätevyys ja henkilöstömitoitus) määritellään erikseen ja kaikkien tulee ne täyttää. On pyrittävä
siihen, että palveluntuottaja ei vaihdu vähän väliä niin, että se aiheuttaa haittaa palvelua saavalle
henkilölle.

Etelä-Savon Keskustanaiset: Omaishoitajuuden tukeminen kehittämällä sähköistä asiointia
Kanta.fi -palvelussa
Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja
terveystietoja internetistä. Asianomaisen suostumuksella tiedot ovat käytettävissä
terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä.
Palvelu on tehty hyvin tietoturvalliseksi ja tunnistautua voi vain omilla henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella Kanta-internetsivujen kautta.
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Hoivaa ja hoitoa pyritään tuomaan mahdollisimman kauan kotiin. Myös omaishoitajuuteen
kannustetaan. Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaakin säännöllisesti läheistään.
Omaishoitajia arvioidaan olevan noin 350 000 ja omaishoitajasopimuksia oli vuonna 2016 noin 45
000. Omaishoitaja joutuu asioimaan hoidettavan puolesta. Omaishoidettavan reseptiasioiden hoito
onnistuu suostumuslomakkeen avulla, jonka saa apteekista, terveydenhuollosta tai Kelan
toimistosta.
Omaishoitoa pitäisi tukea kaikin tavoin. Keskeinen tuki olisi Kanta.fi -palvelussa asiointia
helpottavat sähköiset suostumukset ja sähköiset valtakirjat.
Etelä-Savon Keskustanaiset kannustavat kehittämään sähköistä asiointia terveydenhuollossa ja
erityisesti omaishoitajuudessa, jossa toisen puolesta asiointi on arkipäivää.

Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri: Omaishoitajien vapaapäivät
Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät (2 vapaapäivää/kk) tulisi mahdollistaa maksuttomilla
sijaishoitopaikoilla tai sijaishoitajilla. Näin omaishoitajat käyttäisivät varmemmin ansaitut
vapaapäivät ja jaksaisivat omaishoitajina paremmin.

Keskustan Länsi-Tampereen paikallisyhdistys: Kaikki sotaveteraanit samaan asemaan
Sotiemme veteraanien määrä vähenee päivä päivältä. Heitä on tällä hetkellä noin 14000, joista
noin 2000 on sotainvalideja. Heidän keski-ikänsä on noin 94 vuotta.
Sotiemme veteraanien kuntoutus- ja avopalveluihin on viime vuosina panostettu kiitettävällä
tavalla. Edelleen kuitenkin lainsäädäntö ja sen mukaiset palvelut ja tuet ovat sotainvalideille
paremmat kuin muille sotaveteraaneille. Kuitenkin kaikilla on jo korkean iän tuomaa murhetta ja
kremppaa, joka ei enää suoranaisesti johdu sotataustasta.
Suomen Keskustan tulee johtavana hallituspuolueena saattaa sotiemme kaikki veteraanit samaan
korkeamman tason asemaan sosiaalisissa palveluissa ja tuissa vuoden 2019 alusta lähtien.
Sotaveteraaniemme määrä vähenee joka vuosi useilla tuhansilla. Jos tasa-arvoiseen asemaan
saattavaa lainsäädäntöä lykätään seuraavalle hallituskaudelle, niin tämän kunnianvelan
maksaminen myöhästyy lopullisesti.
Lisäksi esitämme, että maakunta- ja sote-uudistuksessa sotiemme veteraanien palvelut tulee
turvata maakunnille osoitettavalla valtion erillismäärärahalla, joka kohdennetaan
vanhuspalveluiden ikäjakoluokituksen yli 75-vuotiaiden osuuteen.

Keskustan Kannuksen paikallisyhdistys: Kansaneläkeindeksin jäädytys poistettava ja
kansaneläkettä korotettava
Juha Sipilän hallituksen aikana on tehty päätöksiä, jotka ovat kipeästi kohdistuneet pienituloisen
kansanosan taloudellisiin ja sosiaalisiin elämänoloihin. Muun muassa kansaneläkendeksin
jäädytykset ja leikkaukset (0,85 % vuoden 2017 alussa), palvelumaksujen korotukset,
sairasvakuutuskorvauksien leikkaukset, energiaverojen nosto, lääkekorvausten 50 euron
alkuomavastuu sekä Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet
erityisesti monien eläkeläisten ja pienituloisten taloudellista asemaa.
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Yksi keskustan historiallisista tehtävistä on ollut kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten
puolustaminen. Esitämme, että perusturvan indeksitarkistusten jäädytyksestä luovutaan ja myös
kansaneläkkeeseen tehdään vastaavan tasoinen korotus kuin takuueläkkeeseen.

Keskustan Haapamäen paikallisyhdistys: Työ- ja yrittäjäeläkkeiden määräytyminen
ansioindeksin mukaiseksi
Kun 1960-luvulla tulivat nykyiset työ- ja yrittäjäeläkelait mukaan lukien MYEL, maa- ja
metsätalousyrittäjien eläkelaki, oli lupauksena maksettavien eläkkeiden seuraaminen ansiotasoa.
Tämä lähtökohta kuitenkin sivuutettiin erityisesti Lipposen hallituksen aikana 1990-luvun
puolivälissä maassa valinneen taloudellisen laman aikana, jolloin luotiin nyt käytössä oleva ns.
taitettu indeksi, jossa eläkkeet määräytyvät 80% elinkustannusindeksin ja vain 20% ansiotason
kehittymisen mukaan.
Tuolloin 1990-luvulla oletettiin ilmeisestikin taloudellisen laman olevan pysyvä maan taloudellinen
tila, kun em. taitettua eläkeindeksiä ei käytykään korjaamaan edes ns. puoliväli-indeksiksi, jolloin
eläkkeet olisivat seuranneet puoliksi elinkustannusten ja puoliksi ansiotason kehitystä.
Anseurannaissiotasoindeksiä ei liioin esitetty, vaikka työeläkkeet ovat eläkkeellä saajilleen
ansio/yrittäjätuloa vastaaviksi tarkoitetut.
Kuitenkin talouslama jäi lyhytaikaiseksi ja maan taloudellinen kehitys on ollut positiivinen ja varsin
positiivinen nyt Sipilän halituksen talouspolitiikan ansiosta.
Tämän Sipilän hallituksen aikaansaaman myönteisen taloudellisen kehityksen voi puolestaan
olettaa olevan pysyvämmän kuin Lipposen hallituksen aikaisen taloudellisen laman. Siksi on
perusteltua tarkastella eläkeindeksiä uudelleen alkuperäiseen ansiotason mukaiseen
määräytymiseen pyrkimiseksi.
Eläkevakuutusrahastojen varat ovat 2017E 202,6 miljardia euroa. Maksetut eläkkeet vuodessa
26,2 miljardia euroa. Vaikka nyt ns. suuret ikäluokat jo ovat eläkkeellä eläkerahastot vain kasvavat,
koska eläkemaksutulot ovat 24, 7 miljardia euroa ja rahastojen tuotot ovat 10,5 miljardia euroa eli
yhteensä 35,2 miljardia euroa. Tämä on 9 miljardia euroa enemmän kuin maksetut eläkkeet,
vaikka ns. suuret ikäluokat ovat jo kuten edellä on todettu eläkkeellä. Mitään aiemmin pelättyä
eläkepommia ei ole tullutkaan.
Keskimääräinen työeläke on 1635 euroa kuukaudessa, josta maksetaan verot. Eläkeläisten
ansioindeksiin perustuva ostovoima olisi merkittävä elinkeinopoliittinen panos kautta maan
pienyrittäjien ja palveluyrittäjien toiminnoille, joka synnyttäisi uusia työpaikkoja ja työ/yrittäjätuloja ja
edelleen verotuloja kunnille ja muille verojen saajille. Nyt jopa eläkeläisköyhyyteen johtava taitettu
indeksi ei tee näin. Keski-Suomessa entisissä kunnissa Pylkönmäellä ja Sumiaisissa, joissa
eläkeläiset ovat huomattava asiakasryhmä, ainoat päivittäistavarakaupat ovat sulkeutumassa.
Tarvittaisiin ostovoimaa, luomaan työpaikkoja ja pitämään elinvoimaa yllä.
Nyt eläkevakuutusyhtiöiden kasvavia rahastoja voi myös kuvata laiskaksi pääomaksi. Nämä myös
paljolti ulkomaille sijoitettuina eivät hyödytä Suomen taloudellista kehitystä, kuten puolestaan
tapahtuisi, jos rahastoja käytettäisiin siihen tarkoitukseen, mitä varten ne ovat syntyneetkin eli
ansiotason/yrittäjätulojen perusteilla maksettujen eläkevakuutusmaksujen mukaan nyt vastaavasti
eläkkeiden maksamiseen ansiotasoindeksillä määräytyen. Tämän myönteiset vaikutukset tulisivat
myös tuomaan työ- ja yrittäjätulojen mukaisesti eläkemaksutuloja eläkerahastoille. Talouden
myönteiset kierteet, jotka Sipilän hallituksen talouspolitiikka on synnyttänyt, tulisivat vauhdittumaan
kaikkien parhaaksi.
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Usein on tuotu esille, että taitetun muuttaminen ansiotasoindeksiksi ei korjaa pelkän
kansaneläkkeen varassa olevien eläkkeitä. Keskustan ajama takuueläke on pyrkinyt korjaamaan
tätä epäkohtaa ja tällä tiellä voisi Keskustan johdolla edelleen jatkaa. Kunnon takuueläke poistaisi
myös monia tukien hakemisia ja byrokratiaa eikä kokonaiskustannuksiltaan tulisi edes kalliiksi.
Tämä on vain poliittisesta tahdosta ja valtion budjettiratkaisuista kiinni oleva asia. Sitä vastoin
työeläkkeiden indeksin muuttaminen ansiotasoindeksiksi ei vie lainkaan valtion rahoja, vaan
puolestaan toisi nykyistä enemmän verotuloja valtiollekin.
Edellä olevan perusteella esitetään ryhdyttävän toimiin ns. taitetun eläkeindeksin
muuttamiseksi siten, että maksettavat työeläkkeet määräytyisivät ansiotasoindeksin mukaan, kuten
eläkevakuutusmaksutkin ovat maksetut ja samalla ns. laiska eläkevakuutusrahastoihin sidottu
omaisuus saataisiin tältä osin elvyttämään ostovoiman lisääntymisenä talouskasvua ja luontaisella
tavalla turvaamaan eläkevakuutusrahastojen tulevaakin vakavaraisuutta.
Keskustan Virtain paikallisyhdistys: Eläkkeiden korotus
Taitetun indeksin voimassa olo aikana työeläkkeet ovat jääneet erittäin paljon jälkeen yleisestä
tulokehityksestä. Näitä eläkkeitä, jotka ovat olleet voimassa jo ennen taitetun indeksin
voimaantuloa tulisi välittömästi korottaa vuosittain. Yleiskorotuksena, joka ylittää yleisen
kustannusten nousun 2 % alle 1300 €/kk eläkeisiin.
Yli 1300 € eläkkeisiin sovellettaisiin prosentti korotusta. Joka alkaisi ensimmäisenä vuonna 0 % ja
nousisi vuosittain siten, että saavuttaisi 15 vuoden aikana saman nousun, kuin nuo alle 1300 €
eläkkeet.
Näiden henkilöiden, joiden eläkkeet ovat jääneet takuueläkkeen 760 € / kk tasolle, toimeentulo on
heikentynyt taitetun indeksin aikana huomattavasti, johtuen prosenttipohjaisista korotuksista, jotka
eivät tuo riittävää ostovoiman lisäystä näihin pieniin eläkkeisiin . Tämä 20 vuotta kestänyt
eläkkeiden reaalitason heikentäminen, vaikeuttaa myös kuntien mahdollisuutta hoitaa vanhusten
terveydenhoitoa. Tulevien soteratkaisujen vuoksi terveyskeskusmaksut tulevat nousemaan, joka
osaltaan vaikeuttaa eläkeläisten toimeentuloa.
Tällä leikkauksella uusien eläkkeiden korotuksesta, jotka ovat myöntämishetkellä ajantasaiset,
säästettäisiin eläkerahastoja. Jos näihin uusiin eläkkeisiin tulisi heti täysi korotus, se rasittaisi
kohtuuttoman paljon eläkerahastoja. Kun käytetään esityksemme mukaista kustannuksia tasaavaa
ja kohdennettua ratkaisua. Voittajia ovat kaikki osapuolet. Joskin on myönnettävä, että tämän
asian eteenpäin vieminen vaatii solidaarisuutta uusien eläkkeiden saajilta.
Jos mitään muutosta ei tehdä mäiden uusien eläkeläisten maksukyky tulee heikkenemään aivan
samoin, kun nyt on käynyt, tuon taitetun indeksin vuoksi. Jos lakia ei muuteta
oikeudenmukaisemmaksi.
Tämän tasaavan järjestelmän ansiosta olisi mahdollista säilyttää eläkerahastot hyvällä tasolla .
Ja auttaa vähävaraisinta väestöä selviämään arjesta.

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestö: Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää parannettava
Keskustan puolueena on pikaisesti ryhdyttävä toimiin maatalousyrittäjien laadukkaan ja
hyvinvointia tukevan lomituksen kehittämiseksi. Lomituspalvelulaki on nykymuodossaan täysin
kestämätön. Sen soveltaminen käytäntöön aiheuttaa vahinkoa maatalouslomituksen
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järjestämiseen. Lomituspalvelujärjestelmän on oltava aidosti toimiva, jotta nuoret innostuvat
jatkamaan maatilayrittäjinä, maatalous säilyy maassamme ja kotimainen elintarviketuotanto on
tulevaisuudessakin turvattu.
Nykyinen laki on liian joustamaton ja yksityiskohtainen. Työt, joita lomittaja tiloilla hoitaa yrittäjän
ollessa lomalla, määritellään laissa liian tarkasti. Tiloilla työaikaa ei aina voi ennakoida ja lomittajat
joutuvat yllättäenkin ylitöihin. Ylitöihin lomittajat joutuvat kysymään aina erillisen luvan, mikä
hankaloittaa lomittajien työtä. Eläimen turvallinen ympäristö ja sen varmistamiseen kuuluvat
tehtävät tulee olla määrittelyn lähtökohta. Laki sisältää myös liian tiukkoja määrittelyjä sijaisavun
saamisen edellytyksistä mm. sairaan lapsen hoitamisen osalta. Lakia on muutettava näiltä osin
tukea mahdollistavaksi ja byrokraattisuutta vähentäväksi.
Keskustanaisten Karjalan piiri: Suomeen on saatava kansallinen itsemurhien
ehkäisyohjelma
Tällä aloitteella halutaan nostaa keskusteluun kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma. Suomessa
tehdään itsemurhia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Vuosittain lähes 800 suomalaista
kuolee itsemurhan kautta. Itsemurha on toiseksi yleisin kuolinsyy 15-29-vuotiaiden keskuudessa,
mutta se koskettaa kaikkia ikäryhmiä.
Arvioidaan, että jokaista aikuisen tekemää itsemurhaa kohti tapahtuu yli 20 itsemurhayritystä.
Itsemurhayrityksiä on Suomessa vuosittain arviolta 10 000 – 20 000. Tarkkaa määrää on vaikea
arvioida, sillä kaikkia yrityksiä ei ilmoiteta terveydenhuoltoon tai muille viranomaisille.
Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa jäsenmailleen kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa.
WHO:n viime marraskuussa julkistaman raportin mukaan kansallisten ohjelmien avulla on voitu
selkeästi ehkäistä itsemurhia.
Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa ei ole kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa eikä itsemurhien
ehkäisy ole osa kansanterveystavoitteita. Keskustanaisten Karjalan piiri esittää, että Suomen
Keskustan tulee myötävaikuttaa asiaan, jotta Suomeen saadaan WHO:n suosittama kansallinen
itsemurhien ehkäisyohjelma. Edelleen
Keskustanaisten Karjalan piiri esittää, että ohjelma sisällytetään osaksi uutta kansallista ja
hallinnonaloja yhdistävää psyykkisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Tämän ohjelman saaminen
Suomeen on välttämätöntä, koska ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä.

Suomen Keskustanuoret: Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille
Keskustanuoret esittävät, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25 -vuotiaille tulisi kirjata
lakisääteiseksi niin kuntien, tulevien maakuntien kuin opiskeluterveydenhuollon puitteissa.
Nuorille tulisi tarjota sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeita. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos on vuosikausia suosittanut, että kunnat tarjoaisivat maksutonta ehkäisyä alle 20‐vuotiaille.
Myös sosiaali‐ ja terveysministeriö on suosittanut, että kunnat tehostaisivat nuorten lisääntymis‐ ja
seksuaalipalveluita. Vaikka aborttien määrä on ollut laskussa koko 2000‐luvun, tehtiin niitä vuonna
2016 noin 9 470. Vuoden 2016 raskaudenkeskeytyksistä useampi kuin joka kolmas tehtiin naiselle,
joka on myös ollut aiemmin keskeytyksessä. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehtiin 20‐24‐vuotiaille
naisille. Tilanne on huolestuttava.
Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuton ehkäisy tarjoaisi niin
yksilön turvan, seksuaaliterveyden kuin henkisen terveyden puolesta positiivisia vaikutuksia.
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Maksuton ehkäisy ei ennaltaehkäise vain epätoivottuja raskauksia, vaan vähentää myös
sukupuolitauti- tartuntojen määrää. Maksuttoman ehkäisyn avulla saisimme jaettua vastuuta
ehkäisyn käytöstä kattavammin molemmille sukupuolille, tukien opiskelujen aikana saatavaa
seksuaalivalistusta. Maksuttomuus tuleekin nähdä kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin edistäjänä.
Sukupuolitautien hoito ja abortit myös kuluttavat sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja, ja
maksuton ehkäisy voi koitua julkiselle taloudelle kokonaisuutena säästöksi.
Keskustanuoret näkee maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen tärkeänä sosiaalisen eriarvoistumisen
kitkemisessä. Maksuton ehkäisy on järkevä investointi nuorten terveyden ja kuntien talouden
kannalta. Kaikilla nuorilla on oltava oikeus tasa-arvoiseen kohteluun.

Keskustanuorten Helsingin piiri: Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille nuorille
Helsingin Keskustanuoret esittää, että sote-uudistuksen tultua voimaan kaikki maakunnat tarjoavat
alueensa alle 25-vuotiaille nuorille maksuttoman raskauden ja seksitautien ehkäisyn, sisältäen
kondomit ja hormonaalisen ehkäisyn. Lisäksi maakunnissa on huolehdittava laadukkaasta
ehkäisyneuvonnasta. On tärkeää, että nuoret löytävät itselleen sopivimman ehkäisymuodon,
seksitauteja ehkäistään tehokkaasti ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti kaikille sukupuolille.
Maksuton ehkäisy on panostus nuorten terveyteen, torjuu osaltaan eriarvoisuutta ja sen on todettu
tuottavan säästöjä yhteiskunnalle. 25 vuoden yläikäraja on perusteltu, koska
raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20-24 -vuotiaille. 30 prosentille naisista, joiden
koulutuspolku on päättynyt peruskouluun oli tehty raskaudenkeskeytys. Useampi kuin joka kolmas
raskaudenkeskeytys tehdään naisille, joille on tehty keskeytys jo aiemmin.
Useissa kunnissa on otettu käyttöön maksuton ehkäisy ja tulokset ovat olleet rohkaisevia.
Vantaalla tarjottiin kokeiluna vuodesta 2013 alkaen naisille maksuton kierukka tai kapseli. Vuonna
2015 aborttien määrä oli 22 prosenttia pienempi kuin vuosina 2003-2013 keskimäärin. 15–19vuotiaiden osalta kokeilu tuotti kaupungille merkittäviä säästöjä vuositasolla. Osa taloudellisista
hyödyistä tulee näkyviin vasta pidemmän ajan kuluttua.
Maaliskuun 2018 alusta Vantaalla kaikki alle 20-vuotiaat nuoret ovat voineet saada hormonaalisen
ehkäisyn ja kondomit maksutta. Myös Helsingissä päätettiin vuoden alussa maksuttoman ehkäisyn
käyttöönotosta. Ensimmäisenä maakuntana Keski-Pohjanmaan sote-kuntayhtymä Soite on
helmikuusta lähtien tarjonnut maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille.

Varsinais-Suomen keskustanaiset: Lääkkeetöntä päihdekuntoutusta lisättävä Suomessa
Suomessa on 400000 päihderiippuvaista henkilöä työelämässä. Pelkästään alkoholismiin kuolee
joka päivä kymmenen henkilöä, kolme kertaa enemmän kuin Ruotsissa, kahdeksan kertaa
enemmän kuin Islannissa. Suomen julkisen terveydenhuollon päihdevieroitus tarkoittaa yleensä
fyysisten vieroitusoireiden hoitoa, ts. katkaisuhoitoa. Katkaisussa alkoholisti pumpataan täyteen
rauhoittavia lääkkeitä, jotta hän pystyy selviämään olostaan hengissä. Huumeidenkäyttäjille
tarjotaan korvaushoitoa; narkomaani saa Subutex- lääkkeet ilmaiseksi valtiolta. Tätä jatkuu usein
vuosikausia. Kumpikaan näistä ei saa päihteiden väärinkäyttäjää lopettamaan käyttöä. Heidät
saadaan pois tilastoista, mutta heidän elämänlaatunsa ei parane. Suurin osa päihderiippuvaisista
kuitenkin haluaa raitistua.
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Lääkekatkaisu on tehokas lopettamaan käytön, mutta ongelmaa, riippuvuutta, se ei paranna. Jos
riippuvuutta hoidettaessa vaihdetaan päihde bentsodiatsepiineihin tai opioideihin, ei hoitotuloksen
päämääränä voi olla kokonaan päihteetön elämä.
Tutkimuksen mukaan lääkkeetön päihderiippuvaisuuden hoito on huomattavan tehokasta. Hoitoon
sitoutuneista alkoholisteista toipuu jopa yli 90 prosenttia. Hoidon tulokset haastavat suomalaisen
päihdehoidon vakiintuneet linjaukset; julkisen puolen hoidolla raitistuu n. 2%.
Koska päihteiden väärinkäyttö on koko perheen sairaus, lääkkeettömässä päihdehoidossa myös
perheenjäsenet osallistuvat hoitoon. Hoidolla on välillisiä vaikutuksia mm. kotiväkivaltaan ja
sairauspoissaoloihin. Alkoholistin koko perheen elämänlaatu paranee. Hänellä on paremmat
mahdollisuudet viettää loppuelämänsä raittiina ja elää tasapainoista arkea perheensä kanssa.
Keskustan tulee hallituspuolueena nostaa asiaa esille ja huolehtia siitä, että näin tehokasta
hoitomuotoa on ehdottomasti lisättävä Suomen julkisessa terveydenhuollossa.
Keskustan Turun Seudun paikallisyhdistys: Suomen järjettömän suuriin
päihdehaittakustannuksiin on puututtava
Suomella hupenee alkoholihaittakustannuksiin n. 1,2 miljardia euroa joka vuosi. Huumeiden
aiheuttamat haittakustannukset vievät 400 miljoonaa. Päihdehaittakustannukset rasittavat mm.
terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa sekä poliisia. Poliisin 600 miljoonan menoista 200 miljoonaa
lasketaan aiheutuneen alkoholinkäytöstä.
Alkoholisaurauksien hoito, järjestyksenvalvonta, lasten huostaanotot ja toimeentulotuet ovat
kustannuksia, jotka vähenisivät päihteidenkulutuksen vähenemisen myötä.
Esim. maksakirroosia esiintyy Suomessa huomattavasti enemmän kuin muualla Euroopassa.
Suomalaisista miehistä n. 12 %:lla on alkoholiongelma, mutta vähäisempikin kulutus on
yhteydessä haittakustannuksiin.
Jopa opiskelijaikäisillä nuorilla humalahakuinen alkoholinkäyttö näkyy aivovaurioina.
Humalan tavoittelu on suomalaisessa juomakulttuurissa normaalia ja hyväksyttävää. Juomatapoja
on hankala muuttaa. Suomen alkoholipolitiikka ei ole onnistunut vähentämään käyttöä eikä
haittakustannuksia. Politiikan avulla onkin äärimmäisen
vaikeaa saada suomalaisten juomatavat muuttumaan.
Kun talous kasvaa, alkoholinkulutus kasvaa. Erityisesti siitä syystä Keskustan tulee hakea ja
edistää nopealla aikataululla tehokkaampia hoitomuotoja ja innovatiivisempaa ennaltaehkäisyä,
jotta nämä massiiviset kustannukset saadaan laskemaan.
Pirkanmaan keskustanuoret: Kannabiksen käytön laillistaminen
Pirkanmaan Keskustanuoret kyseenalaistavat huumausaineiden täyskiellon realistisuuden ja
järkevyyden vaatien kannabiksen laillistamista Suomessa. YK:ta lähellä olevan elimen,
Kansainvälisen huumausaineiden valvontalautakunnan (INCB) vuosiraportissakin todettiin
2.3.2016, että sota huumeita vastaan on ohi, ja tulevaisuudessa kansalaisten terveys ja hyvinvointi
sekä ihmisoikeudet pitää asettaa etusijalle.
Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa viihdekäyttöön kannabis laillistettiin maaliskuussa 2012.
Laki laitettiin toimeen tammikuussa 2014. Kannabista saa kasvattaa, pitää hallussa ja myydä.
Laillistamisen seurauksena rikollisuus väheni, vankilatuomiot vähenivät, mutta verotulot kasvoivat
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roimasti. Vuodesta 2014 vuoden 2017 puoleenväliin mennessä on Colorado kerännyt
kannabiksesta erinäisinä lisenssi- ja verotuloina yli 500 miljoona dollaria. Tästä leijonanosa tulee
viihdekäyttöön tarkoitetusta kannabiksesta. 500 miljoonaa dollaria on lähes yksi prosentti Suomen
valtion vuoden 2017 budjetista.
Jokainen kannabiksen myynnistä saatu dollari on pois järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja sen
tukemiselta. Coloradossa asuu noin 5,35 miljoonaa ihmistä, joka vastaa lähestulkoon Suomen
asukasmäärää. Kannabiksen viihdekäytöstä on tullut monille osavaltioille tärkeä asia ja
viimeisimpänä osavaltiona laillistamisen kelkkaan hyppäsi Kalifornia. Pirkanmaan Keskustanuoret
nyökkäilevät tälle hyväksyvästi. Yleiseksi ikärajaksi on muodostumassa 21-vuotta, jonka
Pirkanmaan Keskustanuoret näkevät vastuuntuntoiseksi ikärajaksi.
Suomessa kannabiksen käyttö on ollut jatkuvassa nousussa 2000-luvun alusta lähtien.
Kannabiksen käytön kasvu on ollut vakaata ja varmaa. Nykyinen päihdevalistus ei ole pystynyt
kitkemään käytön kasvua. Käytön kasvaessa nopeasti tasaisesti, ei hoitoon ohjautuvien määrä ole
kuitenkaan noussut, vaan pikemminkin laskenut. Kannabiksen laillistaminen estäisi Suomessakin
lahjakkaita nuoria syrjäytymästä huumekokeilujen jälkeen huumausainemerkinnän saatuaan.
Syrjäytynyt nuori on kallis ja hänen tulevaisuutensa vaikeutuu. Siirryttäisiin niin sanottuun
sivistyneeseen päihteiden käyttöön. Fiksuihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin on voitava luottaa.
Aikuisen ihmisen tulee voida vapaasti valita, mikä päihde sopii hänelle parhaiten. Korostamme
yksilönvapautta.
Verotuloista kertyneitä tuloja voidaan kohdistaa päihdehuoltoon, sivistykseen, haittojen
ennaltaehkäisyyn ja valistamiseen. Säästyneet poliisin resurssit voidaan kohdistaa tehokkaammin
kovien huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Mahdolliset mielenterveyshaitat
käsiteltäisiin tapauskohtaisesti. Kyse on perustavanlaatuisesta yksilönvapaudesta ja valtavista
verotuloista. Huumeeton maailma on utopiaa. Huumeita käyttävät joka yhteiskuntaluokasta olevat
ihmiset. Olisi siis syytä avata ajatukset myös kannabiksen laillistamisen hyödyistä sekä pohtia
asetuksia sääntöineen kannabiksen käytölle ja myynnille.

Ylöjärven keskustanaiset: Malttia säteilyn tulvaan
Ylöjärven Keskustanaiset esittävät, että Suomen kouluissa selvitetään mahdollisuutta kaiken
tarpeettoman sähkömagneettisen säteilyn kytkemistä pois aina, kun se on mahdollista.
Poiskytkeminen tulisi koululuokissa olla helppoa ja vaivatonta. Erityisesti lapset ja nuoret tulee
suojella tältä säteilyn tulvalta.
Pienten lasten ruutuaikaan kiinnitetään huomiota sen rajaamiseksi ja vähentämiseksi. Ylöjärven
Keskustanaiset kantavat huolta myös isompien lasten, koululaisten ja opiskelijoiden runsaasta
ruutuajasta. Tällä hetkellä suuntaus Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on se, että sähköisiä
oppimateriaaleja otetaan käyttöön monissa kouluaineissa, läksyt tehdään sähköisessä
ympäristössä ja verkot ovat koko ajan täydessä toimintavalmiudessa.
Wlan-verkkojen säteilystä aiheutuvia terveysvaikutuksia tutkitaan, mutta niistä ei tiedetä tarpeeksi
eikä yhteyksiä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin oteta riittävästi huomioon. Eniten puhutaan
erilaisten syöpien lisääntymisestä muutamien vuosien tai vuosikymmenten säteilylle altistumisen
jälkeen. On raportoitu mm. sydänvaivoista, päänsärystä, epilepsiasta, tasapaino-ongelmista,
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muistihäiriöistä, uniongelmista, hermostuneisuudesta, iho-ongelmista, vahvoista allergisista
reaktioista, epätavallisesta väsymyksestä, ylivilkkaudesta, tinnituksesta ja lihaskivuista.
Tätä sähkömagneettisia säteilyä on joka paikassa nykyään; on operaattoreiden tukiasemia, kotien
lähiverkkoja, koulujen, virastojen ja laitosten verkkoja jne. Säteilyä tulee joka puolelta ristiin rastiin,
se läpäisee myös talojen ja asuntojen seinät, puhumattakaan ihmisen kehosta.
Esimerkiksi Ranskassa on tullut voimaan laki, minkä mukaan päiväkodeissa ja esikouluissa ei saa
olla lainkaan wlan-reitittimiä. Säteilyvaaran vuoksi vielä ala-asteellakin langattomat verkot on
suljettava, kun niitä ei käytetä opetustarkoituksissa.
Säteilyn määrää tulee kartoittaa ja säädellä lailla sen enimmäismäärää.

Työelämä- ja -markkina-aloitteet
Lauttasaaren keskustaseura: Talent in
Suomen työväestö eläköityy ja vaikka monia työpaikkoja korvaantuukin automaation, robotisaation
ja tekoälyn avulla, syntyy niiden myötä myös uusia työpaikkoja. Meidän on valmistauduttava
toimimaan nopeastikin muuttuvassa maailmassa. Koulutusjärjestelmämme tulee tukea tätä
kehitystä, mutta samalla on avattava ovia ulkomaalaiselle työvoimalle. Tähän asti olemme
hoitaneet heikosti ulkomaalaisten integroinnin suomalaiseen työelämään. Tähän on syytä tehdä
muutos. Yritysten on tehtävä oma osansa, mutta yhteiskuntamme on tehtävä osansa. Vain osaava
ja monikasvoinen Suomi voi menestyä.

Ostrobotnian Keskustaseura: Palkansaajien oikeuksia arvostava työmarkkinoiden reformi
Suomessa tarvitaan työmarkkinoiden reformi, jonka avulla pystytään valmistautumaan
huoltosuhteen heikentymiseen ja takaamaan riittävän korkea työllisyysaste. Keskustan pitää
toteuttaa reformi palkansaajien oikeuksia arvostaen.

Keskustan Utajärven paikallisyhdistys: Vuosiloman kertymisen ei tarvitse katketa
työsuhteen vaihtuessa
Työntekijä ei ole enää useinkaan yhdessä työpaikassa eläkepäiviin asti. Nykyään tehdään paljon
pätkätöitä. Työpaikka vaihtuu erilaisista syistä. Työantajan vaihtuessa alkaa uudelleen
vuosilomapäivien kertyminen. Tällöin työntekijälle ei kerry yhtäjaksoisesti vuosilomapäiviä.
Esitämme, että selvittäisiin voisiko yhteiskunnassamme olla ”yhteinen kassa”, johon kaikki
työantajat voisivat maksaa loma-ajanpalkan ja lomarahan. Työpaikan vaihtuessa työntekijä saisi
pitää halutessaan kertyneet vuosilomapäivät ja loma-ajanpalkan sekä lomarahan. Näin työpaikan
vaihdoksesta ei tulisi seuraamusta, että työntekijä joutuu aina aloittamaan alusta vuosilomapäivien
kerryttämisen.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Sunnuntailisän tilalle viikonloppulisä
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Sunnuntain tilalle viikonloppulisä. Sunnuntailisä jaettaisiin viikonloppulisäksi, jolloin molemmilta
päiviltä, lauantailta ja sunnuntailta saisi 50 % palkankorotuksen. Tämä tulisi vähentämään
kokonaiskuluja työnantajalta. Muutos tulee kuitenkin tehdä siten, ettei se laske pienituloisten tai
palvelualoilla työskentelevien keskiansioita. Muutos parantaisi työllisyyttä ja helpottaisi erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata uusia työntekijöitä myös
sunnuntaityöhön.
Alunperin sunnuntailisä on suunniteltu niin korkeaksi ettei se olisi yrityksille kannattavaa työaikaa.
Muuttuneessa taloudellisessa ja toiminnallisessa ympäristössä olisi kuitenkin tärkeää, että yritykset
voivat työllistää ihmisiä myös sunnuntaisin kannattavasti. Näin tuettaisiin Suomen hatarasti
nousuun lähtenyttä taloutta ja parannettaisiin osaltaan ihmisten työllistymismahdollisuuksia.

Edistykselliset Keskustanaiset: Kilpailukieltosopimuksista luovuttava
Kilpailukieltosopimusten määrä on kolminkertaistunut akavalaisten keskuudessa 2000-luvulla.
Tällä hetkellä lähes joka toisessa uudessa työsopimuksessa on kilpailukieltoehto. Tämä heikentää
merkittävästi työvoiman liikkuvuutta ja jäykistää työmarkkinoita. Kilpailukieltotoiminta ei ole tätä
päivää, vaan tarvitaan toimia, jotka auttavat työntekijöitä löytämään työtä, hyödyntämään
osaamistaan ja vaihtamaan työpaikkaa.
Edistykselliset Keskustanaiset ry esittää, että kilpailukieltosopimuksista luovutaan.

Puolangan keskustanaiset: Taloudellinen kannustin työttömän aktivoimiseksi
Keskustan puheenjohtajan ja pääministeri Sipilän hallituksen hyväksymän aktiivimallin tavoitteena
on saada jokainen työtön työmarkkinoiden käytettäväksi. On esitetty mahdollisuutta ottaa myös
vapaaehtoistyö mukaan aktiivimallin kriteereihin, mutta hallituksen tavoitteena aktiivimallille oli
ensisijaisesti työttömän työllistymisen palkkatöihin. Aktiivimallin vastustajat ovat kritisoineet mallin
leimaavan ja kurittavan työttömiä työnhakijoita. Joten mielestämme on syytä miettiä keinoja, jolla
työtön työnhakija saadaan motivoitumaan aktiivimallin mukaisiin toimiin työllisyyden parantamiseksi.
Puolangan Keskustanaiset esittävät keinona työllisyysasteen parantamiseksi taloudellista
kannustinta työttömälle, joka hankkii työpaikan itselleen vähintään vuodeksi. Mallissa esitämme, että
pitkäaikaistyöttömän ja nuoren työnhakijan kohdalla tämä kannustin olisi korkeampi. On tärkeää,
että kannustimen kriteerinä oleva työsuhde on muutamaa kuukautta pidempi, koska tätä kautta
työnhakija saa riittävän pitkän kokemuksen työllistymisestä ja sen positiivisista vaikutuksista,
esimerkiksi parantuneesta tulotasosta, sosiaalisten kontaktien lisääntymisestä, elämänhallinnan
paranemisesta sekä oman osallisuuden merkityksen huomioimisesta osana yhteiskuntaa.
Uskomme, että edellä mainittujen positiivisten kokemusten jälkeen henkilö on aktiivinen ja
motivoitunut työllistymään myös itsenäisesti.
Tässä aloitteessa esitämme myös työantajalle suunnatun palkkatuen korotusta työllistymisen
edistämiseksi. Usein pienyrittäjälle on suuri kynnys palkata työntekijää, joka on ollut pitkään
työttömänä. Motivaation puute tai heikentyneet työelämätaidot voivat olla esteenä työnhakijan
työllistymiselle. Korkeammalla palkkatuella työantajan riski pienenee, kun osa työantajan kuluista
palautuu työantajalle palkkatuen kautta. Peräänkuulutamme etenkin pitkäaikaistyöttömien kohdalla
korotetun palkkatuen perustetta edellä mainituista syistä.
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Pyydämme ystävällisesti aloitteen käsittelyä puolueessa sovitun tavan mukaisesti.

Etelä-Savon Keskustanaiset: Vapaaehtoistyö mukaan aktiivimalliin
Vapaaehtoistyö on liitettävä osaksi aktiivimallia. Tällä hetkellä työttömän aktiivisuutta seurataan
kolmen kuukauden jaksoissa. Tuet säilyttää, jos on ollut 18 tuntia palkkatyössä, ansainnut
yritystoiminnalla 241,05 euroa tai ollut viisi päivää työllistymistä edistävissä palveluissa. Kun työtön
tarjoaa apuaan lähiomaisen tai naapurinsa avuksi 18 tunnin ajan, niin se takaisi samat 4.65 %
korotetut työttömyyskorvausperusteet. Myös vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhdistyksessä –
esimerkiksi urheilu- tai nuorisoseurassa tai eläkeyhdistyksessä – tulee kuulua aktiivimalliin.
Vapaaehtoistyö on erinomainen tapa osoittaa aktiivisuutta. Se on mielekästä ja hyödyllistä
tekemistä ja antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Tietysti tarvitaan runsaasti
ennakkoluuttomuutta ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja työvoimaviranomaisten kanssa.
Yksi esimerkki järjestäytyneestä vapaaehtoistyössä on Eläkeliiton Apuset eli auttavat
vapaaehtoiset. Apuset tekevät työtä tavallisen ihmisen taidoin; ulkoiluttamalla vanhuksia,
koulumummoina, antamalla asiointiapua... Eläkeliitossa vapaaehtoistyöhön liittyy toisen ihmisen
kohtaaminen. Se lisää mukana olevien osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Työ kirjataan
puolentunnin tarkkuudella vapaaehtoistyökorttiin, jonka tiedot palautetaan Eläkeliittoon. Eläkeliiton
vapaaehtoiset on vakuutettu, ja heiltä vaaditaan sitoumus, jossa he antavat
vaitiololupauksen. Eläkeliiton paikallisyhdistyksillä on koulutettu vapaaehtoisvastaava. Eläkeliiton
mallissa on hyviä käytäntöjä, jotka ovat helposti muutettavissa osaksi aktiivimallia.

Koillis-Helsingin Keskustaseura: Työttömän yrittäjyyden kannustaminen

Työttömän yrittäjyyden kannustamiseksi, ehdotamme, että starttirahan tulisi olla 3
kuukautta yhtä suuri kuin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Keskustan Päijät-Hämeen piiri: Yrittäjien työttömyysrahaan tuloraja
Työttömillä on mahdollista hakkkia pientä tuloa (Alle 300e) menettämättä työttömyysturvaa.
Tätä samaa mahdollisuutta ei ole työttömällä yrittäjällä.
Aloite on yhdenvertaistaa kaikki työttömät ja mahdollistaa myös yrittäjille pieni lisätulo. Tämä on
merkittävä asia esim pientä kotimyyntiä tekeville, mikä aktivoi, muttei riitä varsinaiseksi tuloksi.

Tasa-arvoaloitteet
Edistykselliset Keskustanaiset: Laki palkkatasa-arvosta
Islannissa hyväksyttiin laki, joka velvoittaa työnantajat maksamaan naisille ja miehille samasta
työstä samaa palkkaa. Yritysten pitää todistaa, että lakia noudatetaan.
Suomessa tulee selvittää, onko tarpeen vahvistaa nykyistä lainsäädäntöä ja rakentaa
vastaavanlaista mallia kuin Islannissa, jolla pyritään siihen, että samanarvoisista tehtävistä
maksetaan samaa palkkaa.
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Naisen euro on edelleen noin 80 senttiä. Selittämätön palkkaero (eli ei työelämän segregaatiosta
johtuva) on ongelmallinen tasa-arvonäkökulmasta. Se tarkoittaa, että samanarvoisesta työstä
maksetaan eri palkka. Tavoite täytyy olla ettei Suomeen synny työelämää, jossa segregaatio
yleisesti vähenee, mutta selittämätön palkkaero kasvaa. Islannin malli olisi toimiva ratkaisu tämän
estämiseksi.
Edistykselliset Keskustanaiset esittävät, että selvitetään sopisiko Islannin malli Suomeen ja
ryhdytään tarvittaviin neuvotteluihin työnantajien ja työntekijäjärjestöjen kanssa mahdollisen lain
säätämiseksi.

Suomen Keskustanaiset: Translaki uudistettava
Sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman edistäminen vaatii naisten
moninaisuuden huomioimista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tasa-arvon toteutuminen edellyttää, että
yhteiskuntaa kehitetään heikoimpaan asemaan asetettujen ihmisryhmien tarpeista käsin. Suomen
Keskustanaiset pitää tärkeänä, että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten
oikeudet toteutuvat täysimääräisinä yhteiskunnassamme.
Suomen Keskustanaiset vaativat sukupuolen moninaisuuden tunnistamista ja translain välitöntä
uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää sukupuoltaan korjaavilta lisääntymiskyvyttömyyttä,
ja on tältä osin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomi on saanut aiheesta useita huomautuksia
kansainvälisiltä valvontaelimiltä: esimerkiksi toukokuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston
yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) useat jäsenmaat kehottivat Suomea
poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista
käsittelevä komitea (CEDAW) on vuonna 2014 antamissaan loppupäätelmissä suosittanut
epäkohdan korjaamista pikaisella lakiuudistuksella. Voimassa oleva laki loukkaa transihmisten
ihmisoikeuksia, oikeutta itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Sijaissynnyttäminen sallittava Suomessa
Suomessa yhä useampi pariskunta kärsii hedelmättömyydestä. Suomessa on monia naisia joiden
kohtu ei sairauden vuoksi voi kantaa sikiötä tai kohtu on jouduttu operoimaan kirurgisesti
käyttökelvottomaksi, vaikka naisen munasarjat saattaisivat toimia normaalisti. Pohjois-Karjalan
Keskustanuoret näkevät sijaissynnyttämisen sallimisen Suomessa tärkeänä tekona suomalaisille
hedelmättömyyden kanssa kamppaileville perheille.
Sijaissynnyttäjiä nykyisellään etsitään ulkomailta. Pahimmillaan etsintä kohdentuu maihin joiden
raskausajan seurannasta ja tautikannasta ei suomalaisilla perheillä tai terveydenhoitojärjestelmällä
ole tietoa. Raskauden seuranta ja sijaissynnyttäjäksi pyrkivän terveydentilan tarkistaminen
antaisivat perheille jo muita maita paremmat lähtökohdat raskauden alulle. Sallimalla
sijaissynnytyksen Suomessa turvaamme perheelle ja sijaissynnyttäjälle hyvät olosuhteet
raskauden onnistumiselle ja annamme syntyvälle lapselle hyvän alun elämälle.
Sijaissynnyttämisen lisäämisellä nykyiseen lainsäädäntöön voimme estää sijaissynnytyksen
aiheuttaman turismin ulkomaille ja sen tuomat terveysriskit. Sen lisäksi se antaisi perheille
mahdollisuuden tavoitella suunniteltua lapsilukua. Lainsäädännöllä voimme vaikuttaa, ettei
kohdunvuokrauksesta Suomessa tule rikastumisen lähde, vaan vuokraaja saa kohtuullisen
korvauksen tekemästään työstä ja antamastaan avusta. On aika päivittää lakia ja antaa kaikille
Suomen perheille tasa-arvoinen mahdollisuus lapsensaantiin.

146
Suomen Keskustanaiset: Tehotoimintaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi
Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi
kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevat väkivaltaa miehiä enemmän
kodeissa – uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan
vuonna 2016 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8 800 uhria, joista 5 200 tapausta liittyi avioja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli nainen noin
80 prosentissa tapauksista. Henkirikostilaston mukaan toiseksi yleisin henkirikostyyppi on
parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen (16 prosenttia). Lisäksi Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja, joista naisia 94
prosenttia, pyrki vuonna 2016 turvakoteihin 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kiitämme hallitusta turvakotirahoituksen lisäämisestä, mutta esitämme, että Keskusta ryhtyy toimiin
rahoituksen lisäämiseksi myös vuoden 2019 budjetissa. Lisäksi väkivallan ehkäisemiseksi tulee
käynnistää kampanja koulujen, sosiaali- ja terveysviranomaisten, poliisin ja muiden asian omaisten
tahojen sekä kansalaistoiminnan aktivoimiseksi, myös kannustimia käyttäen.

Keskustanaisten Kainuun piiri: Tarvitaan tehotoimintaa naisiin kohdistuvan väkivallan
ehkäisemiseksi
Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi
kolmesta väkivaltaisimmasta Euroopan maista naisille. Naiset kokevatkin väkivaltaa miehiä
enemmän kodeissa - uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Tilastokeskuksen tietojen
mukaan vuonna 2016 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8800 uhria, joista 5200 tapausta
liittyi avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli
nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Henkirikostilaston mukaan toiseksi yleisin henkirikostyyppi
on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen (16 %). Lisäksi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja, joista naisia 94 %, pyrki
vuonna 2016 turvakoteihin 16 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kiitämme hallitusta turvakotirahoituksen lisäämisestä, mutta vaadimme samalla puolueen tukea
rahoituksen lisäämiseksi myös 2019 budjetissa.
Väkivallan ehkäisemiseksi tulee käynnistää kampanja koulujen, Soten, poliisin ja muiden ao.
viranomaisten sekä kansalaistoiminnan aktivoimiseksi, myös kannustimia käyttäen.

Pirkanmaan keskustanuoret: Nuorten miesten päivä kalenteriin
Kansainvälisenä naistenpäivänä kunnioitetaan naisten yhteiskunnallisen roolin kasvua ja
muistetaan sitä, että naiset eivät aina ole päässeet osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon.
Globaalisti on vielä äärettömän paljon tehtävää, kun tytöt eivät pääse kouluun, tai naisen rooli on
olla miehensä omaisuutta.
Tasa-arvon nimissä jonkinlaista miestenpäivääkin on syytä pohtia. Keski-ikäisten miesten asema
on perinteisesti ollut vallankäyttäjän ja perheen pään asema, joten he eivät päivää tarvitse. Sitä
vastoin erityisesti nuoren miehen paikka on ollut monesti hyvin vaikea.
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Juuri nuoret miehet ovat kärsineet historian aikana sodista ja heidän elämäänsä on arvostettu vain
politiikan välineenä. Edelleenkin Suomi pakottaa armeijaan vain heidät, niin uskomatonta kuin se
onkin. Nuoret miehet ovat suurin työttömien ja syrjäytyneiden ryhmä ja vaikeus löytää kumppania
etenkin syrjäseuduilla aiheuttaa hyvinkin suurta henkistä pahoinvointia. Koulujärjestelmä ei palvele
poikia kasvatuksellisesti ja koulumenestys on poikakulttuurissa jopa häpeäksi. Lukutaito heikkenee
huomattavaa vauhtia ja nuoret miehet jäävät sivuun peruskoulun jälkeisiltä koulutuspoluilta.
Miehisyyden kulttuuri on perinteisesti ollut pärjäämisen ja vahvuuden osoittamisen kulttuuria.
Pahasta olosta ja ahdistuksesta ei saa puhua, saati tunteista yleensäkään, koska muutoin on
epämiehekäs. Nuorten miesten päivänä miehisyyden kulttuuri voisi ottaa askelia inhimillisyyden
suuntaan ja näyttää tietä terveemmälle mieskeskustelulle.

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset: Treffailuraha edistämään pariutumista
Ihmisen perustarpeisiin kuuluu oman tien ja elämänkumppanin löytäminen. Kumppanin löytyminen
voi vaatia paljon vaivaa ja lukuisia kalliita treffejä. Pienituloiset ovat siis eriarvoisessa asemassa
parisuhdemarkkinoilla.
Jos valtio haluaa tukea ihmisten pariutumista ja hyvinvointia, se puuttuu tähän epäkohtaan.
Nimenomaan keskustan tulee ajaa sinkkujen asiaa: Ihmisyysaate näkee inhimillisen elämän kaikki
puolet ja ymmärtää ihmisen tarvetta rakkauteen.
Suomessa on otettava käyttöön treffailuraha. Tietyillä kriteereillä määräytyvä tuki edistää tärkeää
hyvinvoinnin kriteeriä, rakastavaa kumppanuutta. Tällaisen kumppanuuden etsiminen voi olla
monille ylivoimaisen vaikeaa. Tukemisenkin keinot voivat olla vähäiset, mutta julkinen sektori voi
yrittää. Luontevaa olisi että kunnat ja kaupungit tekevät tässä yhteistyötä myös yritysten kanssa.
Riittämättömyyden tunne parisuhdemarkkinoilla liittyy monesti sosioekonomiseen tilanteeseen. Tätä
tilannetta voi helpottaa. Niin sanotun perhepuolueenkin tulee ymmärtää myös kumppania etsiviä
sinkkuja.

Pirkanmaan keskustanuoret: Aitoja toimenpiteitä sinkkujen hyvinvoinnin eteen
Keskusta profiloituu vahvasti perhepuolueena. Tällainen profiili on enimmäkseen tarpeellinen,
mutta myös karkottaa monia keskustasta. Maailmankatsomustaan etsivä nuori on yleensä sinkku,
aloittelee opiskeluita tai yleensä etsii suuntaa elämälleen. Tällainen ihminen ei noin vain löydä
tietään perhepuolueeseen.
Halu itsenäisyyteen, ja perheen sijasta laajemman sosiaalisen piirin luomiseen on tärkeä osa
etenkin nuorten ihmisten elämää. Nuoruutta ei pidä nähdä vaiheena, joka lopulta tähtää perheen
perustamiseen, vaan itsessään arvokkaana aikana, jolloin haetaan suuntaa, ystävystytään ja
opitaan maailmasta.
Kun toinen on itsenäinen, toinen taas on yksinäinen.
Yksineläjien tarpeita, jopa pahoinvointia on ehkä hankalinta havaita. Kuka kysyy yksinäiseltä
päivittäin kuulumisia ja päivittäin välittää näitä kuulla? Kuka näkee nekin huolet, joita yksinäinen ei
sano ääneen?
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Pärjäämisen kulttuuri on merkittävä osa yksineläjyyttä. Kun kukaan toinen ei jaa arkea yksineläjän
kanssa, on luontevaa väittää pärjäävänsä ja olevansa tyytyväinen elämäänsä, on väitteellä
totuuspohjaa tai ei.
Yksineläjiä tulee kunnioittaa, oli yksineläminen valinta tai ei. Kukaan ei jaa vuokraa, eikä pieniä tai
suuria hankintoja. Sinkkuus tulee kalliiksi. Kun sinkku etsii paria, voi pienituloisen treffeillä käynti
olla mahdotonta, etenkin heteronormatiivisessa ”mies maksaa” -kulttuurissa.
Keskustan on siis aidosti otettava yksineläjien asia ajaakseen. Huolenpitoa huomennakin on
sinkkujen asumisen, elämisen ja sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen.

