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Tervetuloa Helsinkiin!

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet, arvoisa puoluejohto hyvät ystävät!
Suomen Keskusta on Suomen suurin puolue, me voitimme vaalit!
Meillä oli upea joukkue, joka mahdollisti tämän! Uudet kansanedustajat, ehdokkaat,
kampanjapäälliköt, vapaaehtoiset, työntekijät – kiitos meille kaikille.
Ilman tekemisen halua ja paloa, tällainen tulos ei synny. Ja ilman hyvää johtajuutta ei synny halua
ja paloa tekemiselle. Kiitos koko puoluejohdolle ja erityisesti kiitos sinulle Juha.
Helsinki on yhteinen pääkaupunkimme. Meillä jokaisella on tästä kaupungista mielikuva ja
kokemus. Me olemme ehkä opiskelleet täällä, meidän lapsemme voivat olla täällä opiskelemassa
tai töissä, mökkinaapurimme on ehkä helsinkiläinen, kaikilla meillä asuu ja elää täällä sukulaisia,
tuttuja ja ystäviä. Olemme ehkä kokeneet täällä elämämme suurimpia ja ikimuistoisimpia hetkiä,
niin iloisissa kuin surullisissa. Helsinki herättää intohimoja meissä kaikissa.
Elinvoimainen Suomi tarvitsee vahvan pääkaupungin. Kaupungin, joka on kulttuurin, hallinnon,
politiikan, innovaatioiden ja liike‐elämän keskus. Kaupungin, joka on kansainvälisesti kiinnostava ja
kilpailukykyinen sekä yrityksille että ihmisille. Pääkaupungin, josta jokainen meistä voi olla ylpeä –
meidän Helsinki.
Mielikuva maailmalla Helsingistä, on mielikuva meistä ja koko Suomesta. Hyvä mielikuva
Helsingistä ja maastamme tuo meille vaurautta, investointeja ja osaamista. Ja mahdollistaa
osaltaan tarvittavaa talouskasvua.
Meidän tulee painottaa asioiden kunnollisen valmistelun tärkeyttä ja rohkeutta tarttua aiemmin
tehtyihin huonoihinkin päätöksiin ja käytäntöihin. Mitään asiaa ei saa pitää pyhänä. Huonot asiat
on korjattava. Suomi ei tule kuntoon sillä, että suljetaan silmät edellisen hallituksen aikana ja
aikaisemminkin tehdyiltä virheiltä.
Mitkä asiat meitä puhututtavat?
1. Työelämää on kehitettävä 2010 luvulle. Työnteon tulee olla kannattavaa kaikissa muodoissa.
Teetpä sitä osan päivää, viikkoa tai kuukautta. Tähän ratkaisuna on perustulo. Perustuloa on
kokeiltava seuraavan hallituskauden aikana ja samalla kyettävä purkamaan nykyisen järjestelmän
tuomia työnteon esteitä.
Työllisyysaste on saatava korkeammaksi. Työn tekeminen on mahdollistettava siten, että siitä
hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Minä en tunne yhtään työtöntä, joka ei haluaisi töihin.
En suomalaista enkä ulkomaalaista. Meidän pitää päästä joko‐tai ‐ajattelusta irti ja mahdollistaa
työnteko erimuodoissa. Kaikki meistä eivät jaksa tai pysty tekemään 40 tuntia viikossa, mutta 20
tuntia voisi olla sopiva. Me tarvitsemme kaikki suomalaiset työmarkkinoille.

Meidän on uudistettava perhevapaajärjestelmä kokonaisuudessaan, pidentämällä
vanhempainrahakautta ja joustavoimalla sitä niin, että sekä isät että äidit voivat tasapuolisesti
tehdä työtä tai olla kotona lapsen kanssa. Perustulon ja vanhempainvapaajärjestelmän
kokonaisuudistuksen yhteydessä voidaan harkita luopumista kotihoidontukijärjestelmästä.
2. Työaikojen osalta olemme jämähtäneet vuosikymmeniä sitten tehdasympäristöön luotuun
malliin, jota nyt yritetään väkisin soveltaa työntekijöistä johtoon asti. Kaikkein suurin työn
mielekkyyteen ja työviihtyvyyteen vaikuttava tekijä on se, että ihminen saa vaikuttaa omiin
työtehtäviin ja työaikaan – muu on kosmetiikkaa. Kehittämällä nykyistä työaikalakia tämä
mahdollistuu.
3. Onko Keskusta sivistyspuolue?
Panostamalla koulutukseen, kulttuuriin ja sivistykseen rakennamme hyvinvoivaa ja vahvempaa
Suomea. Sivistys on yhteisten asioiden vaalimista, avoimuutta ja pyrkimystä jatkuvaan henkiseen
kasvuun.
Osaamisen on oltava työelämän kehittämisen keskiössä. Ilman maailmanluokan osaamista
Suomessa ei ole hyvinvointia.
4. Biotalous on tulevaisuuden mahdollisuus Suomelle. Uusiutuvasta energiasta ja puhtaasta
teknologiasta on kasvanut maailman suurin liiketoiminta‐ala. Haluamme biotalouden ykkösmaaksi.
Meille keskustalaisille ympäristökysymykset eivät ole pieni oma saarekkeensa politiikassa, vaan
asioita, jotka on huomioitava kaikilla politiikan osa‐alueilla maataloudesta energiapolitiikkaan ja
ulkopolitiikasta puolustusvoimiin. Jos Keskusta haluaa olla koko maan puolue, sen on otettava
johtava rooli suomalaisten puolueiden joukossa ympäristökysymyksissä. Helsingin Keskusta on
ajanut hiiletöntä Helsinkiä jo vuosia.
5. Keskustan ei pidä unohtaa SOSIAALISTA oikeudenmukaisuutta. Meidän tulee nyt ja
tulevaisuudessa tukea ihmisiä, joiden jalat eivät kanna. Tämän huolenpidon tarpeessa voi olla
meistä kuka tahansa ja milloin tahansa.
Hyvät ystävät,
Helsinki lähes kaksinkertaisti vaaleissa äänimääränsä. Teimme historiamme toiseksi parhaan
tuloksen äänimäärässä. Se ei riittänyt tavoitteeseemme kahdesta paikasta, saimme yhden. Meillä
oli hyvät ehdokkaat ja teimme kovasti työtä. Me emme lannistu, vaan jatkamme jalkatyötä
helsinkiläisten luottamuksen saamiseksi. Tulemme siinä myös onnistumaan!
Tulevan hallituskauden aikana ei tule sortua vastakkainasetteluun muiden puolueiden kanssa eikä
puolueen sisällä. Keskustan tulee olla sillan rakentaja, sillä yhteistyöllä Suomi saadaan nousuun.
Mikä meitä keskustalaisia yhdistää? Työ, arvot ja pyrkimys hyvään elämään. Ne ovat
samantapaisia eri puolella Suomea. Meillä on tarve kokea mielekkyyttä, yhteisöllisyyttä ja
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kaikissa meissä asuu ”maalainen” ja ”kaupunkilainen”:
Useimpien perheiden ja sukujen tarinassa molemmat yhdistyvät. Meidän on tehtävä
menestystarina yhdessä. Ihmiset ovat antaneet luottamuksen ja se on lunastettava koko
Suomessa. Se ei ole helppoa ja vaatii työtä. Ei ole yhtä totuutta ja ratkaisua. Tarvitsemme monen

asian yhteensovittamista. Ja se mikä kannattaa tehdä kaikkien suomalaisten hyväksi – kannattaa
tehdä kunnolla.
Seuraavat neljä vuotta eivät ole helppoja. Silti olemme valmiita kantamaan vastuuta ja tekemään
päätöksiä.
Hyvät ystävät. Haastan teidät valitsemaan ensi kesän välimerensaarien lomakohteiden sijasta
Helsingin. Saat kokemuksen kauniista, vihreästä ja merellisestä kaupungista.
Tervetuloa Helsinkiin ja hyvää kokouspäivää teille!

