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KESTÄVÄN YHTEISKUNNAN MAHDOLLISTAMINEN
Yksi meidän päätöksentekijöiden tärkeimmistä
tehtävistä on tehdä asioita mahdolliseksi.
Päätöstemme sekä varojen jakamisen kautta
teemme mahdolliseksi paremman ja toimivamman
yhteiskunnan, jotta voimme paremmin yhdessä
kohdata tulevat haasteet. Meidän tulee käyttää
resursseja järkevästi sekä varmistaa, että
päätökset ovat kestäviä sekä sosiaalisesti, että
ympäristön ja talouden näkökulmasta. Ehkäisevä
työ ja asioiden hoitaminen oikea-aikaisesti
varmistavat, että toimimme yksilön parhaaksi.
Elinvoimainen ja vahva ruotsinkielisyys Suomessa
tulee vahvistaa. Ratkaisut, jotka turvaavat ruotsin
kielen asemaa, ovat edellytys elinvoimaiselle
kaksikielisyydelle maassamme.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus
sekä sisäänrakennettu usko ihmisoikeuksiin ovat
tärkeämpiä kuin koskaan. Näiden arvojen takana
seisomme.

KOULUTUS MÄÄRITTÄÄ MILLAINEN YHTEISKUNTAMME ON
Suomalaisen yhteiskunnan ehdoton vahvuus on maksuton koulutus, joka turvaa
yhteiskunnan kyvyn tarjota samat edellytykset kaikille lapsille ja nuorille perheen
sosioekonomiseen tilanteeseen katsomatta. Ilmainen koulutus on siis ylivoimaisesti paras
mahdollistava tekijä yhteiskunnassamme. Perheen sosioekonominen asema vaikuttaa sekä
valintoihin opinnoissa, että opintomenestykseen.
Peruskoulun päättäneistä 11 prosentilla on niin puutteellinen lukutaito, ettei heillä ole
edellytyksiä jatko-opintoihin, mitä ei voi hyväksyä. Siksi meidän täytyy panostaa

maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja tarjota kolme vuotta täyttäneille lapsille neljä tuntia
maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Esikoulun tulee olla joustava ja kaksivuotinen.
Kouluissa meidän tulee saada kolmiportainen toimimaan käytännössä, panostaa lasten
motivaatioon sekä joustaviin ratkaisuihin heille jotka niitä tarvitsevat. Myös
ammattimaiseen oppilas- ja opiskelijahuoltoon tulee panostaa. Tarvitsemme enemmän
opetuksen ohjausta kaikilla koulutusasteilla.
Miksei antaa opinto-ohjaajille tehtäväksi turvata siirtyminen perusopetuksesta lukioon tai
ammattikouluun? Riittävä yksilön omaan tarpeeseen pohjautuva ohjaus on ratkaiseva apu
monelle nuorelle oman polun löytämisessä.
Kymppiluokkia ja erityyppisiä nuorisotyöpajoja tarvitaan. Yhtä lailla kuntouttavat toimet
voivat olla tarpeellisia nuoren tulevaisuuden kannalta.
Lähiopetusta paljon tarvitsevien opiskelijoiden tulee saada sitä ammattiopinnoissa.
Työpaikoilla tapahtuvien opintojen tulee olla ohjattuja ja turvallisia. Lukioiden yleissivistävä
tehtävä on tärkeä, ja yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen välillä tulee vahvistaa.
Vapaa sivistystyö on suunnattoman tärkeää toimija. Seniorikansalaisten eri tyyppisen
koulutuksen tarpeelle ja maahanmuuttajien integroimiselle ei ole kattavampaa verkkoa kuin
joustava, inklusiivinen ja ilmainen koulutus.
Vain 47 prosenttia korkeakouluun päässeistä valmistuu. Korkeakoulujen täytyy parantaa
kurssien tarjontaa, opintojen ohjausta sekä tukea opiskelijoita, jotta yhä useampi heistä
valmistuisi. Korkeakoulut ovat suunnattoman tärkeitä alueellisia kehittäjiä ja yhteistyö sekä
julkisten että yksityisten toimijoiden kanssa on tärkeää.
Tutkimukseen ja innovaatioihin sijoittaminen on välttämätöntä Suomen kaltaiselle maalle.
Tavoite neljän prosentin saavuttamiseksi BKT:stä on oikea ja sen täytyy toteutua seuraavalla
kaudella.

PERHE ON KOKONAISUUS
Perheet tarvitsevat monipuolista tukea arjessa. Tämä tuki voi olla esimerkiksi neuvoloiden
tarjoamia palveluita, perhetyöntekijä kotona tai pääsy hyvään päivähoitoon. Matalan
kynnyksen vastaanottoja joista voit saada monipuolista apua koko perheelle on esimerkiksi
perheneuvolakeskuksissa.

Lapsillamme ja nuorillamme on oikeus terveisiin ja asianmukaisiin päiväkoteihin ja kouluihin.
Meidän tulee rakentaa koulut niin, että rakennuksissa on puhdas huoneilma ja terveellinen
ympäristö.
Hyvä perhepolitiikka takaa sen, että perhe saa viettää tarpeeksi aikaa yhdessä. Me
tarvitsemme kunnianhimoisen 6+6+6-mallin mukaisen uudistuksen vanhempainvapaille
yhdistettynä maksuttomaan neljän tunnin varhaiskasvatukseen kolme vuotta täyttäneille
lapsille. Tämä vahvistaisi perheiden taloudellista asemaa ja valinnanvapautta, sekä
parantaisi tasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla.

ILMASTOYSTÄVÄLLINEN TULEVAISUUS VAATII PÄÄTÖKSIÄ NYT ― LAPSEMME
ANSAITSEVAT KESTÄVÄN YHTEISKUNNAN
Tarvitsemme monipuolisia, kaikkia yhteiskunnan osa-alueita koskevia päätöksiä
saavuttaaksemme hiilineutraalin Suomen vuoteen 2035 mennessä. Rautatieliikennettä tulee
kehittää ja veropolitiikalla teemme pienipäästöisistä autoista sekä uusiutuvasta energiasta
kannattavampia. Puutalorakentamista tulee edistää. Kauaskantoinen sijoittaminen
ympäristöteknologiaan, -tutkimukseen sekä -innovaatioihin tuottaa myös työpaikkoja.
Arjessa jokaisella tulee olla mahdollisuus valita ympäristöystävällinen ja kestävä
elämäntapa. Itämeri tarvitsee yhä panostamme voidakseen hyvin!

VANHUSTENHOIDON TULEE TAATA, ETTÄ IKÄIHMISEMME KOKEVAT TURVALLISEN
VANHUUDEN
Hoidossa tarvitaan enemmän käsiparia. Vanhustenhoito on kokonaisuus ja jos yhdessä
hoidon osiossa tehdään parannuksia, se ei saa tapahtua muiden hoidon osioiden
kustannuksella. Kun oma koti ei enää ole turvallinen paikka asua täytyy muita
asumismuotoja olla tarjolla. Olisi tärkeää luoda välimuotoja kotona asumisen ja
palveluasumisen välille. Esimerkkejä vaihtoehdoista eri puolilta Suomea on senioriasunnot
tavallisissa kerrostaloissa tai rivitaloissa, yhteisasuminen, kokonaiset seniorikorttelit sekä
seniorikerrostalot.
Vanhusten kuntoutus on tärkeää heidän elämänlaatuaan mutta myös hoidon laatua
ajatellen. Ehkäisevää työtä tulee vahvistaa, jotta saamme pidettyä vanhuksemme
hyvinvoivina pidempään. Kolmas sektori on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue: yhdessä
tanssiminen, kuntoileminen, kortin pelaaminen tai vaikka kuorossa laulaminen tuottavat
sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia. Ystävätoiminta on tärkeää.
Kunnioitus vanhuksen omaa tahtoa kohtaan tulee olla vanhustenhoidon lähtökohta.

TYÖMARKKINAT SEKÄ SOSIAALITURVA KAIPAAVAT UUDISTAMISTA
Työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan tulee ottaa paremmin huomioon todellisuus, johon
kuuluvat pätkätyöt ja työttömyysjaksot. Aina pitäisi olla mahdollista opiskella
työttömyysjakson aikana - eikä se aina tarkoita kokonaista tutkintoa, vaan usein pienempi
kokonaisuus riittää täydentämään jo olemassa olevaa osaamista. Sosiaaliturvan ja
työttömyysturvan tulee aina mahdollistaa ja kannustaa myös lyhyempien jaksojen
työllistymiseen ja opiskeluun. Nämä taas mahdollistavat työelämässä kiinni pysymisen.
Meidän tulee panostaa työelämän hyvinvointiin. Ohjaus, kuntoutus ja monipuolinen tuki
ovat tarpeellisia, jotta mahdollisimman moni työtön pääsisi takaisin työelämään.

JATKUVA OPPIMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ USEIMMILLE
Tänä päivänä osaamistarve työmarkkinoilla muuttuu nopeasti. Siksi on tärkeää, että
teemme mahdolliseksi myös jo työelämässä oleville ja työttömille saada joustavasti lisää
tarvittavaa tietotaitoa. Aina ei tarvitse tehdä kokonaista tutkintoa, vaan yksittäiset osaalueet riittävät. Siksi tarvitsemme entistä räätälöidymmän koulutustarjonnan. Kolmikanta
yhteistyötä tarvitaan saadaksemme tämän jatkuvan oppimisen rahoitetuksi ja toimivan
järjestelmän toteutuvaksi. Ammattikoulut sekä korkeakoululaitokset ovat avainasemassa.

HYVINVOINTI TULEE LUODA ENNEN KUIN SITÄ VOIDAAN JAKAA - RAKENNETAAN
MAHDOLLISTAVA YHTEISKUNTA
Elinvoimaisen elinkeinoelämän varmistamiseksi tarvitsemme monia työkaluja. Kannustavan
veropolitiikan lisäksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Tuloverotusta ei tule kiristää vaan
päinvastoin, sitä tulee alentaa työhön kannustamiseksi. Ilman osaavaa työvoimaa kehitys jää
paikoilleen. Monet yritykset Uudellamaalla raportoivat vaikeuksista rekrytoinnissa. Myös
byrokratia on jarruttava tekijä. Arvonlisäveron raja, pitäisi ottaa paremmin huomioon
varsinkin pienet yritykset.
Maahanmuuttajien integrointi edellyttää hyvää kielitaitoa sekä suomalaisen yhteiskunnan
tuntemusta. Meidän tulee panostaa enemmän kielten opetukseen.

TERAPIATAKUU PSYYKKISEN TERVEYDEN TAKAAMISEKSI - IHMINEN ON TÄRKEIN
RESURSSIMME
Joka toinen suomalainen kärsii jonkinlaisesta mielenterveyden häiriöstä elämänsä aikana.
Mielenterveyden häiriöt maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle 11 miljoonaa euroa
vuosittain. Neljä miljoonaa työpäivää jää tekemättä vuosittain mielenterveyden häiriöiden
vuoksi. Meidän tulee luoda terapiatakuu, joka takaa jokaiselle pääsyn tietyn ajan sisällä
omassa terveyskeskuksessaan monipuoliseen ja joustavaan terapia- sekä psykososiaaliseen
hoitoon - ilman vaatimusta lähetteestä tai lausunnosta.

ELÄVÄ SAARISTO JA MAASEUTU SEKÄ STIMULOIVA KAUPUNKIPOLITIIKKA
Moderni kunta- ja kaupunkipolitiikka pohjautuu alueiden omiin vahvuuksiin. Valtion tulee
mahdollistaa kuntien ja alueiden elinvoimaisuus. Sama malli ei sovi kaikille alueille,
tarvitsemme siis mahdollistavaa politiikkaa.
Kaupungeilla on omat tarpeensa, jotka tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Esimerkkejä
tarpeista on integraatiota parantavat toimenpiteet, päiväkotien ja koulujen positiivisen
diskriminaation mahdollistaminen kaupunginosissa joissa on sosiaaliset haasteet.
Mahdollistava elinkeinopolitiikka lähtee kaupunkien omista tarpeista.
Saaristo on monella tapaa riippuvainen toimivasta saaristoliikenteestä, jonka taso meidän
on turvattava. Perinteiset elinkeinot kuten kalastus ovat suurten haasteiden edessä.
Itämeren rehevöityminen sekä hylje- ja merimetsokantojen kasvu tuottavat yhdessä suuren
ongelman ammattikalastukselle. Meidän tulee tehdä töitä löytääksemme hyvät edellytykset
rannikkokalastukselle.
Maaseutu tarvitsee toimivan infrastruktuurin sekä teiden, että nopeiden verkkoyhteyksien
muodossa. Infrastruktuuri ja tieverkosto takaavat mahdollisuuden työskennellä ja asua
maaseudulla ympärivuotisesti. Erilaiset palvelut joita pystytään viemään ihmisten luokse
mahdollistavat palveluiden saannin myös maaseudulla. Tuottajien tulee saada suurempi
osuus tuotteen hinnasta.

TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS
Turvallisuuskysymyksiä tulee tarkastella monelta kannalta. Ympäristön tuhoutumista ja
pulaa viljelyalueista, ravinnosta ja puhtaasta vedestä tulee ehkäistä monella tavalla, jotta

ihmiset saavat pysyä omilla kotiseuduillaan. Pohjoismainen yhteistyö turvallisuus- ja
puolustuspolitiikassa on tärkeää. NATO-jäsenyys tulisi luoda turvallisuuspoliittista lisäarvoa.
Yksi suurimmista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä on syrjäytymisen ehkäiseminen.
Varsinkin nuoret tarvitsevat tukea ja monipuolista ohjausta syrjäytymisen torjumiseksi.
Uskon yleiseen asevelvollisuuteen maassamme sekä vapaaehtoisen puolustuksen rooliin.
Tarvitsemme poliiseja ja heidän paikallinen läsnäolonsa on tärkeää. Meidän tulee myös
lisätä poliisin läsnäoloa internetissä. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen
netissä on esimerkki asiasta, johon tulee kohdentaa enemmän resursseja.

GLOBAALISTA JOHTAJUUTTA TARVITAAN
Tarvitsemme globaalia johtamista, joka mahdollistaa, että myös tytöt pääsevät kouluun,
saavat opiskella ja voivat työskennellä. Naisten oikeuksien vahvistaminen ja heidän
osallistumisensa päätöksentekoon rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa. Uusin ympäristö- ja
muu teknologia, joka tähtää kestävyyteen, auttaa rakentamaan ilmastoystävällisen
yhteiskunnan. YK:ta ja muita vastaavia järjestöjä tarvitaan enemmän kuin koskaan
turvaamaan ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa ja korruptiosta vapaita yhteiskuntia.

EU:TA TARVITAAN
On hyvä pitää mielessä minkä vuoksi EU perustettiin alun perin: turvatakseen
rauhanomaiset ja vakaat suhteet Euroopan sisällä. EU:ta tarvitaan, jotta saamme aikaiseksi
tehokkaan ilmastopolitiikan, jotta yritykset saavat käydä kauppaa ilman tulleja tai
byrokratiaa ja jotta nuoret saavat joustavasti opiskella EU:n sisällä. EU:n tulee voimakkaasti
puolustaa ihmisoikeuksia sekä rajojensa sisällä, että ulkopuolella sekä ajaa avoimia
yhteiskuntia, joissa on sananvapaus ja puolueeton oikeuslaitos.
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