PUOLUEKOKOKOUKSEN ESITYSLISTAN 22 § / HYVÄKSYTYT ALOITTEET
PUOLUEKOKOUSALOITE 2

Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

PIRKANMAAN PIIRI: Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi kotihoidon asiakkaiden palveluvalikoimaa
Pirkanmaan piirin kristillisdemokraatit haluavat ottaa kantaa kotihoidon asiakkaille tuotettavien palveluiden
sisältöön.
Kotihoidon asiakkaina on usein henkilöitä, joilla olisi erityinen tarve kotiin vietäville
mielenterveyspalveluille. Kotihoidossa ei juurikaan tällä hetkellä työskentele mielenterveys- ja
päihdetyöhön suuntautuneita alan ammattilaisia. Koronapandemia on vielä erityisesti lisännyt näiden
palveluiden tarvetta.
Kotihoidon asiakkailla ei välttämättä ole olemassa ketään läheistä, puhumattakaan alan ammattilaisista,
joiden kanssa jakaa yksinäisyyttään ja sen mukanaan tuomia mielenterveyden ja päihteiden käytön
haasteita.
Kotihoidon työntekijöillä ei ole osaamista, eikä resursseja tähän työhön. Valitettavasti kyseistä palvelua on
todella vaikea saada asiakkaille. Ennalta ehkäisevien mielenterveyspalveluiden puutteiden vuoksi, monia
kotihoidon asiakkaita joutuu pitkille laitoshoitojaksoille ja pahimmassa tapauksessa he jäävät laitokseen
loppuelämäkseen. Tämä ei ole oikein asiakkaille, eikä heidän läheisilleen. Lisäksi kustannukset tästä jäävät
yhteiskunnan maksettaviksi.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
edellyttää, että 1) kunnan käytettävissä on riittävästi monipuolista asiantuntemusta iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukasta järjestämistä varten (10 §) ja 2) kuntouttamista
edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin on kiinnitettävä erityistä huomiota (13 §).
Pirkanmaan KD esittää, että puolue pitää julkisessa keskustelussa esillä kotihoidon asiakkaiden
mielenterveys- ja päihdepalveluiden tärkeyttä sekä vaikuttaa siihen, että päihde- ja mielenterveyspalvelut
sisällytetään kotihoidon palveluita koskeviin linjauksiin. Lisäksi on huolehdittava siitä, että alan
ammattilaisten koulutuksessa huomioidaan päihde- ja mielenterveysalan osaamisen tarpeet.

PUOLUEKOKOUSALOITE 3

Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

PIRKANMAAN PIIRI: Työskentelyn aloittaminen KD:n viestin kirkastamiseksi
Kristillisdemokraattien kannatus on laahannut jo pitkään 4 %:n tuntumassa. Vaikka puolueen
puheenjohtajaa arvostetaan laajasti suomalaisten keskuudessa yli puoluerajojen, ei tämä valitettavasti näy
KD:n kannatuksessa. Puoluetta on kritisoitu siitä, että sen politiikan keskeiset sisällöt ovat jääneet
epäselviksi. KD:n ajamia asioita kuten lapsiperheiden palveluita ja perheiden valinnanvapautta, ikäihmisten
palveluita ja koko Suomen mukana pitämistä pidetään perinteisesti keskustalaisina arvoina. KD:n tulisi
löytää näihin sinänsä tärkeisiin sisältöihin näkökulma, joka erottaisi sen muista puolueista.
Pirkanmaan KD esittää, että puolueessa aloitetaan työskentely KD:n äänestäjille antaman viestin
kirkastamiseksi. Työskentely olisi aloitettava välittömästi siten, että työ saadaan valmiiksi ennen maakunta-

ja eduskuntavaaleja. Sopiva vastuutaho työskentelyn aloittamisessa voisi olla puoluehallitus. Työskentelyyn
tulisi osallistaa myös piirit ja paikallisosastot.
PUOLUEHALLITUKSEN LISÄPONSI ALOITTEESEEN 3: Puoluehallitus kokoaa kaikki puoluekokouksen
hyväksymät strategiaan liittyvät aloitteet yhteen jatkokäsittelyä varten.

PUOLUEKOKOUSALOITE 5

Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

PIRKANMAAN PIIRI: Koulupsykologipalvelut kuntoon kaikkialla Suomessa
Nuorten mielenterveysongelmat tarvitsevat ennaltaehkäisevää hoitoa. Tällä hetkellä nuorten tilanne on
hyvin huolestuttava ympäri Suomea, kun nuorisopsykiatrian osastot ovat ruuhkautuneet siten, että nuoria
on jouduttu majoittamaan jopa patjoilla lattialle. On selvää, että nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia ei
olla otettu tarpeeksi vakavasti valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.
Yksi tärkeä nuorille suunnattu matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu on koulupsykologi- ja
koulukuraattoripalvelu, johon tulisi panostaa nykyistä enemmän. Nuorten tulee jatkossa saada apua
koulupsykologilta yhtä helposti kuin kouluterveydenhoitajalta. Tällä hetkellä nuori ei välttämättä edes
tiedä, miten tai mistä tavoittaa koulupsykologin tarvittaessa ja jonotus avun piiriin voi olla pitkä. Olisi
tärkeää, että apu olisi saatavilla nopeasti sitä tarvittaessa.
Suomen Psykologiliiton mukaan koulupsykologeja tulisi olla yksi 500 oppilasta kohti jokaisella kouluasteella.
Koulupsykologien määrästä olisi tärkeää saada kirjaus lakiin, jotta jokaisessa kunnassa nuorten ja lasten
olisi mahdollista saada yhdenvertaisesti apua.
Pirkanmaan KD Nuorten aloitteesta Pirkanmaan KD esittää, että puolue alkaa aktiivisesti ajamaan lakiin
kirjausta koulupsykologien ja -kuraattoreiden määrästä Suomen Psykologiliiton suosituksen mukaiselle
tasolle.

PUOLUEKOKOUSALOITE 6 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä muutettuna siten, että KD
esittää lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin arviointia koulupsykologin tai vastaavan
mielenterveyden ammattilaisen tekemänä kiinteäksi osaksi kouluterveydenhuollon säännöllisiä
tarkastuksia.

PIRKANMAAN PIIRI: Mielenterveystarkastus kouluihin
Tällä hetkellä kouluissa tarkastetaan pääasiallisesti nuorten ja lasten fyysistä terveyttä
kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Jokainen nuori ja lapsi löytää tiensä terveydenhoitajan
vastaanotolle, jos käsi venähtää tai tarvitsee buranaa päänsärkyyn. Sen sijaan harvempi oppilas tietää, kuka
tai missä on koulun koulupsykologi.
Koulupsykologilla käymiseen on nuorella ja lapsella myös korkea kynnys. Mielenterveysongelmat ovat
edelleen tabu. Nuoret ja lapset pelkäävät leimaantumista ja siksi koulupsykologin vastaanotolla käynti ei
aina ole vaihtoehto. Jos kuitenkin jokaiselle oppilaalle taattaisiin pakollinen käynti koulupsykologilla, olisi
kynnys huomattavasti matalampi.
Jokaiselle nuorelle ja lapselle tulisi järjestää kouluaikanaan mielenterveyspuolen ammattilaisen kanssa
tapaaminen, jotta nuorten psyykkiseen pahoinvointiin pystyttäisiin tarttumaan yhtä varhaisessa vaiheessa
kuin kouluterveydenhoitajalla fyysisen terveyden ongelmiin.

Pirkanmaan KD Nuorten aloitteesta Pirkanmaan KD esittää, että puolue alkaa ajamaan
mielenterveystarkastuksia kaikille kouluasteille.

PUOLUEKOKOUSALOITE 7

Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

HELSINGIN PIIRI: Pormestarimallissa tulee järjestää kaksi erillistä vaalia
Helsingin piiri esittää, että KD ja KD:n eduskuntaryhmä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin (lakialoite tms.),
jotta jatkossa niissä kaupungeissa, joissa on käytössä / tulossa käyttöön pormestarimalli, tulee järjestää
kaksi erillistä vaalia. Toisessa vaalissa valitaan pormestari ja toisessa valtuusto.
Näin saamme tasa-arvoisen kohtelun myös pienpuolueille.

PUOLUEKOKOUSALOITE 8

Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

VANTAAN OSASTO: SOTE-uudistuksen yhteydessä sopimusomaishoitajien palkkioiden saannin kriteerit ja
palkkiot yhtenäistettävä koko maassa
Vantaan Kristillisdemokraatit esittää, että SOTE-uudistuksen yhteydessä sopimusomaishoitajien palkkioiden
saannin kriteerit ja palkkiot yhtenäistetään koko maassa.
Omaishoitajat ovat avainasemassa kasvavien terveydenhuoltokustannusten hallinnassa. He tuovat omalla
erittäin vastuullisella ja raskaalla hoiva- ja hoitotyöllä isoja säästöjä kuntien talouteen. Esimerkiksi Vantaa
säästää omaishoitajien avulla 50 miljoonaa euroa vuodessa eli yhden veroprosentin verran. Yhden
sopimusomaishoitajan tuoma säästö kunnalle on noin 12.000 € vuodessa. Omaishoitajan hoitopalkkio on
keskimäärin 500 € kuukaudessa. Säästö syntyy koti- ja laitoshoidon tarpeen vähenemisestä.
Väestön voimakas ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän vaihtoehtoehdon, koska
laitoshoitoa vähennetään ja kotihoito kärsii työvoimapulasta. Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset
kriteerit tuen saannille ja palkkiot vaihtelevat. Nykyinen kirjava käytäntö ei ole oikeudenmukainen eikä
yhdenvertainen. Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää. Oikea ajankohta tälle
parannukselle on SOTE- uudistus. Samassa yhteydessä sopimusomaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät
tulee nostaa nykyisestä 2-3 päivästä viiteen päivään kuukaudessa.
Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta jaksamiseen ja kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Jos omaishoitaja kaatuu taakkansa edessä, niin meillä on silloin kaksi hoitoa tarvitsevaa ja
kunnan kustannukset tuplaantuvat. Omaishoito on kunnille edullinen ja turvallinen vaihtoehto. SOTE uudistuksen yhteydessä omaishoidontuen saannin kriteerit ja palkkioiden määrät tulee yhtenäistää.
Samalla esitämme, että omaishoitajien asemaa parannetaan huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta ja
kuntoutuksesta, jotta omaishoito olisi todellinen hoitovaihtoehto. Koko maassa tulisi Vantaan esimerkin
mukaisesti myöntää sopimusomaishoitajille ilmainen pääsy kunnan uimahalleihin ja kuntosaleihin.

PUOLUEKOKOUSALOITE 9

Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

VANTAAN OSASTO: Vihreä infrastruktuuri

Vihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan yhteiskuntaa ylläpitäviä luonnon perusrakenteita; sekä
luonnontilaisia metsiä, niittyjä ja vesistöjä että ihmisen rakentamia puistoja, viherkattoja, ekologisia
yhteyksiä ja hulevesialueita. Vihreä infrastruktuuri ylläpitää lukuisia ekosysteemipalveluita ja auttaa
yhdyskuntia sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon. Kaupunkivihreä ei ole siis vain esteettinen asia ja
viihtyisyyskysymys. Kysymys on myös terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä.
Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ilmaiseksi tarjoamia ihmiskuntaa hyödyttäviä palveluita, kuten veden ja
ravinteiden kiertokulku, tulvien ja ilmaston säätely, ravintokasvien pölytys ja luonnossa virkistäytyminen.
Osa on olemassaolollemme välttämättömiä. Niiden arvoksi on laskettu monta biljoonaa euroa vuodessa,
joissakin arvioissa jopa enemmän kuin koko maailman bruttokansantuote. Ekosysteemipalveluiden
arvottaminen ja budjetointi ovatkin avainasemassa luonnonvarojen kestävän käytön kannalta.
Kaupunkivihreä ja vihreä infrastruktuuri ylläpitävät tärkeitä ekosysteemipalveluita. Sen takia on
ehdottoman tärkeää, että huolehdimme kaupunkivihreästä ja kaavoitamme puistoja ja muuta uutta vihreää
infrastruktuuria. Luonto ja ihminen voivat elää rinnakkain sopusoinnussa toisiaan tukien.
Kaupunkivihreän ja muun vihreän infrastruktuurin suurimpia positiivisia vaikutuksia ovat viheralueiden
tarjoama tulvien säätely ja tulvariskin väheneminen; puut puolestaan puhdistavat ilmaa haitallisista
hiukkasista ja näin ilmanlaatu paranee. Globaalisti 7 miljoonaa ihmistä kuolee vuodessa ilmansaasteisiin.
Puistojen läheisyydessä ilmanlaatu on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi autoteiden vierellä. Lisäksi
puut viilentävät kaupunki-ilmaa selkeästi, mikä on erittäin tärkeää ihmisen ja luonnoneläinten kannalta
ilmaston lämmetessä. Puut ja kasvillisuus ovat myös tärkeä hiilinielu. Ilmastonmuutos uhkaa koko
nykyisenkaltaisen yhteiskunnan ja ihmiskunnan olemassaolon perusedellytyksiä. Nyt on viimeinen
mahdollisuus toimia ja estää suuri inhimillinen ja ekologinen tragedia. Ilmastonmuutos vaarantaa ihmisten
elämän erityisesti globaalissa etelässä. Meidän valintamme vaikuttavat suoraan kehitysmaihin. Myös
Suomessa ovat esimerkiksi myrskytuhot ja tukalat helteet lisääntyneet.
Luonnon terveysvaikutukset ovat myös hyvin merkittäviä: on tutkittu, että metsässä vietetyn ajan jälkeen
ihmisen stressihormonitaso pysyy pitkään matalana ja immuunipuolustus paranee. Japanissa lääkärit jopa
kirjoittavat potilaille määräyksiä metsäretkeilyyn. Psyykkiselle hyvinvoinnille ja virkistäytymiselle luonto on
ehdottomasti hyväksi. Luonto tarjoaa elämyksiä ja iloa sekä monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Olisi
tärkeää, että jokaisella ihmisellä olisi lähellä luontoa myös kaupungissa. Luonto mahdollistaa myös opetusta
ja tieteellistä tutkimusta. Olisi tärkeää, että oppilaat pääsisivät kaupungissakin helposti tutustumaan
lähiluontoon. On myös tieteellistä näyttöä, että päiväkotien pihalle tuotu metsäpohja ja multa vähentävät
lasten sairastamista.
Luonnosta huolehtiminen on paitsi huolehtimista luomakunnasta myös ihmisestä ja yhteiskunnan
olemassaolosta. Tämän on Luoja antanut tehtäväksemme. Jumala asetti ihmisen Edeniin viljelemään ja
varjelemaan. Meidän tehtävämme on olla viisas tilanhoitaja, joka kaitsee ja huolehtii luomakunnasta.
Mitä voimme siis tehdä? Suojellaan olemassa olevaa luontoa. Se on metsän ja lukuisten muiden
biotooppien eläinten ja kasvien koti. Kaupunkipuistot ovat monille lajeille, kuten linnuille, elintärkeitä.
Metsät ovat suurin hiilinielu ja avainasemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Istutetaan puita.
Lisäksi kaavoitetaan uusia puistoja runsaasti uusien asuinalueiden yhteyteen. Rakennetaan ekologisia
käytäviä ja yhteyksiä, joita pitkin eläimet pääsevät kulkemaan. Rakennetaan teiden yli siltoja ja niiden ali
tunneleita, joita pitkin siilit ja sammakot ja muut voivat kulkea turvallisesti. Tehdään linnunpönttöjä
helpottamaan lintujen pesäpulaa ja lisätään lintujen talviruokintapaikkoja. Lisätään viherkattoja, jotka ovat
välttämättömiä erityisesti elämää ylläpitäville pölyttäjähyönteisille. Nurmialueita voidaan muuttaa
kaupunkiniityiksi tai ainakin säästää voikukkia ja muita kukkakasveja, joita pölyttäjähyönteiset, kuten
mehiläiset ja perhoset tarvitsevat.
Vantaan Kristillisdemokraatit esittävät, että kuten tiedemiesten laskelmien mukaan urbaania vihreää tulisi
olla vähintään 50m2 asukasta kohden, tämä tulisi säätää lakiin ja huomioida kaupunkisuunnittelussa

miniminä, ja että erityisesti urbaanin vihreän laatuun tulee kiinnittää huomiota, indikaattoreina erityisesti
biodiversiteetti, avainlajit, harvinaiset lajit ja biotoopit, sukkession huippuvaiheet ja eri
ekosysteemipalveluiden toimivuus.
Kristillisdemokraatit esittävät, että vihreä infrastruktuuri tulee huomioida ja sen rakentamista edistää
kaikessa kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa.
Me Vantaan Kristillisdemokraatit arvostamme luontoa ja haluamme suojella, kaavoittaa ja rakentaa vihreää
infrastruktuuria luonnon ja ihmisen tähden, suojellaksemme arvokkaita ekosysteemipalveluita,
biodiversiteettiä ja ihmisyhteiskuntaa. Arvostamme luomakuntaa ja haluamme kaitsea sitä viisaudella.

PUOLUEKOKOUSALOITE 10 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
ESPOON OSASTO: Kaupunkipoliittinen ohjelma
KD:n Espoon paikallisosasto esittää, että puolue ryhtyy tekemään kaupunkipoliittista ohjelmaa ja nimeää
työryhmän esittämään tälle politiikalle tavoitteet ja keinot.
Perustelut: Kaupungistuminen jatkuu kaikkialla länsimaissa. Ilmiön suomalainen toteutuma on ohjautunut
niin, että meillä on pääasiassa vain yksi merkittävästi kasvava alue, pääkaupunkiseutu, ja muutama harva
vähäisemmässä määrin kasvava kaupunkiseutu. Moni kaupunki kärsii väestön vähenemisestä ja
vanhenemisesta. Poliittiset puolueet, joiden tulisi ohjata maan kehitystä, ovat hiljaisesti hyväksyneet
tapahtuvan kehityksen.
Kaupunkipolitiikka on kansallista politiikkaa, jolla vastataan kaupunkien erityistarpeisiin. Sen tavoitteena
tulee olla edellytysten luominen kaupunkiseutujen kehittämiselle ja siten koko Suomen hyvinvoinnin
turvaamiselle. Kaupunkiseutujen kehityksen tulee olla alueellisesti tasa-arvoista ja kestävää ekologisesti,
taloudellisesti kuin myös sosiaalisesti.

PUOLUEKOKOUSALOITE 11 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä muutetussa muodossa:
➔ Oppilas on oikeutettu laadukkaaseen opetukseen. Jokaisen oppilaan yksilöllisyys pitää ottaa
huomioon. Tämä toteutuu, kun ryhmäkoko on riittävän pieni. Kristillisdemokraattien pidemmän
aikavälin tavoite on ryhmäkokomitoituksen pienentäminen huomioiden samalla uuden
opetussuunnitelman tarjoamat mahdollisuudet opetuksen järjestämiselle. Kaikki oppilaat ovat
oikeutettuja osa aikaiseen erityisopetukseen ja monet oppilaat tarvitsevat lisätukea. Vaikka
ryhmämuotoista erityisopetusta on vähennetty, laaja-alaista kaikille tarkoitettua 12 erityisopetusta
antavien erityisopettajien tarve ei ole vähentynyt. Jos opetusryhmässä on paljon tehostetun tai
erityisen tuen oppilaita, erityisopettajan resurssia pitää kohdentaa ryhmälle enemmän.
Kristillisdemokraattien tavoite erityisopetuksen järjestämisen osalta on, että esi- ja
perusopetuksessa yhtä erityisopettajaa kohti on enintään 100 oppilasta. Tavoitteena on myös, että
tulevaisuudessa tehostetun ja erityisen tuen oppilaat tulee huomioida laskennallisilla kertoimilla,
kuten varhaiskasvatuksessakin

VANTAAN OSASTO: Perusopetuksen ryhmäkoot
Esitämme puoluekokoukselle, että perusopetuksen yleisopetuksen maksimiryhmäkoko tulisi säätää
perusopetuslaissa kuntia sitovaksi niin, että yhtä opettajaa kohden olisi enintään 20 oppilasta. Erityisen ja

tehostetun tuen oppilaat tulisi huomioida laskennallisilla kertoimilla yleisopetuksen ryhmää
muodostettaessa.
Yleissivistävän koulutuksen lähtökohtana on taata jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle syntyperän,
taustan ja varallisuuden rajoittamatta yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen
maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edellytyksiin. Perusopetus on osa
yleissivistävää koulutusta. Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on perusopetuslain 2 §:n
mukaan tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä
antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta
yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä
aikana. Perusopetuslain (628/1998) 2 §:ssä opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä
yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Perusopetuslain (628/1998) 30 §:ssä säädetään, että
opetusryhmien tulee olla sellaisia, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut
tavoitteet.
Perusopetuslaissa mainittu opetuksen tavoite turvata riittävä yhdenvertaisuus ja mahdollistaa
opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen on vaarassa olla toteutumatta suurten ryhmäkokojen ja
inkluusion tähden. Suuret ryhmäkoot ja inkluusion toteuttaminen, eli erityisen tuen oppilaiden vahva
integraatio yleisopetukseen, haastaa opettamisen ja oppimisen kentän useassa suomalaisessa kunnassa.
Perusopetuksessa yleisopetuksen ryhmiin integroidaan lähes poikkeuksetta sekä erityistä että tehostettua
tukea tarvitsevia oppilaita. Lähikouluperiaatteesta ja integraatiosta huolimatta kunnille ei ole annettu
sitovia tavoitteita ryhmäkokojen suhteen, vaikka jo pitkään on tiedetty ryhmäkoon vaikutus sekä
koulumenestykseen, -viihtyvyyteen että oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Saman kunnan sisällä
voi olla alle 20 oppilaan ja yli 30 oppilaan yleisopetuksen luokkia. Säätelemättömät ryhmäkoot ovat
vakavasti otettava uhka opetuksen tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle ja oppilaiden oppimiselle ja
hyvinvoinnille. Liian suuret ryhmäkoot voivat estää opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppimisen edellyttämään ohjaukseen ja tukeen. Laadukasta
opetusta on mahdollista antaa vain, jos ryhmät ovat riittävän pienet.
Esitämme, että perusopetuksessa yhtä luokanopettajaa kohden tulisi olla enintään 20 oppilasta.
Suhdeluvun tulisi siis perusopetuksen yleisopetuksen luokilla olla 1:20. Lisäksi erityisen ja tehostetun tuen
oppilaat tulisi huomioida laskennallisilla kertoimilla yleisopetuksen ryhmää muodostettaessa, erityisen tuen
oppilas kertoimella 2 ja tehostetun tuen oppilas kertoimella 1,5.

PUOLUEKOKOUSALOITE 14 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä siten, että puolue alkaa
selvittää kansalaisrahaston käyttöönottoa Suomessa.
KD NUORET: Kansalaisrahasto käyttöön Suomessa
KD Nuoret esittää puoluekokoukselle, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu kansalaisrahasto
rahastoimalla jokaiselle syntyvälle lapselle verovaroin 2000 euroa, jonka henkilö voi 18 vuotta täytettyään

saada tuottoineen käyttöön kohdatessaan elämässä suurempia vastoinkäymisiä. Aikuistuttuaan kansalainen
saisi halutessaan sijoittaa pesämunaansa hyväksyttyihin rahastoihin valitsemallaan tavalla.
KD Nuoret muistuttaa, että tällä hetkellä vain ne lapset, joiden vanhemmilla on mahdollisuus ja halu
säästää lapsilleen, pääsevät hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä. Rahastoimalla tulevaisuudessa jokaiselle
suomalaiselle syntymäpäivälahjaksi 2000 euroa voisimme pienin yhteisin kuluin huolehtia siitä, että
jokaisella on säästöjä pahan päivän varalle. Valinnanvara sijoituskohteiden välillä ja mahdollisuus seurata
oman rahaston kehittymistä toisi myös paljon kaivattua talouskasvatusta suomalaisten arkeen.
Käytännössä rahastoidusta summasta saisi nostaa käyttöönsä eriä tilanteissa, joissa henkilö joutuu
esimerkiksi pitkäaikaistyöttömäksi, sairaseläkkeelle tai ryhtyy omaishoitajaksi. Nostetusta summasta
maksettaisiin normaalisti pääomaveroa. Jos henkilö jää eläkkeelle eikä ole siihen mennessä joutunut
kajoamaan rahastoonsa, voitaisiin rahastosta maksaa hänelle kuukausittain kohtuullista lisää eläkkeeseen.
KD Nuoret huomauttaa, ettei rahaston tarkoitus ole korvata nykyistä sosiaaliturvaa vaan tarjota vakautta ja
mahdollisuuden uuteen alkuun toivottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen
tarvetta rahasto voisi kuitenkin vähentää.
Sen lisäksi, että kansalaisrahasto luo tasa-arvoa yksilöiden välille, parantaa se myös sukupolvien välistä
taloudellista tasa-arvoa. Rahasto loisi toivoa ja taloudellista vakautta tuleville sukupolville, joiden
maksettavaksi on lankeamassa ennätyssuuri valtion velka.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää kansalaisrahaston käyttöönottoa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 15 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä muodossa, että maksutonta
ehkäisyä tarjotaan 25-vuotiaaksi asti julkisen terveydenhuollon piirissä kaikkialla Suomessa.
KD NUORET: Maksuton ehkäisy kaikille suomalaisnuorille
Elämän suojelu ja kunnioittaminen kohdusta hautaan on aina ollut keskeinen perusperiaate
Kristillisdemokraateille. Jakamattoman ihmisarvon periaatteeseen kuuluu kiinteästi myös tavoite vähentää
tarpeettomia abortteja, jota tulee tehdä rohkeasti keinoja kaihtamatta.
KD Nuoret vaatii, että ilmaista ehkäisyä tarjotaan kaikille suomalaisille nuorille kotipaikasta riippumatta.
Tällä hetkellä maksutonta, pitkäkestoista ehkäisyä tarjotaan nuorille noin neljänneksessä Suomen kunnista,
ja vaihtelevat periaatteet asettavat nuoret kotipaikasta riippuen eriarvoiseen asemaan. Norjassa, jossa
nuorten maksuton ehkäisy on ollut kansallisessa käytössä jo useita vuosia, raskaudenkeskeytysten määrä
on ajautunut jyrkkään laskuun sen jälkeen, kun ehkäisyä alettiin tarjota kansallisella tasolla. Nyt alle 25vuotiaat norjalaiset tekevät kolmasosan vähemmän abortteja, kuin ennen käytännön voimaan astumista.
Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen on myös Suomessa todettu vähentävän raskaudenkeskeytysten määrää
nimenomaan nuorten kohdalla. Maksutonta ehkäisyä tarjoavissa kunnissa on tehty myös taloudellisia
säästöjä aborttimäärien laskiessa. Tuoreessa Frida Gyllenbergin väitöstutkimuksessa käy ilmi, että nuorten
naisten tekemien aborttien määrä on laskenut nopeasti ilmaisen ehkäisyn tarjoamisen alettua: 16–19vuotiaissa nuorissa raskaudenkeskeytysten määrä väheni maksuttoman ehkäisyn myötä 36 % väestötasosta
ja 20–25-vuotiaiden keskuudessa 14 %. KD Nuoret huomauttaa, että maksuttoman, pitkäkestoisen ehkäisyn
tarjoaminen ei vähentänyt syntyneiden lasten määrää kyseisissä äitien ikäluokissa, eli ehkäisyn
tarjoamisella ei todettu olevan vaikutusta syntyvyyteen. Kokonaisuutena maksuttoman ehkäisyn
tarjoaminen nimenomaan nuorille on siis kustannustehokas ratkaisu.

KD Nuoret esittää täten, että maksutonta ehkäisyä tarjotaan 16–25-vuotiaille julkisen terveydenhuollon
piirissä kaikkialla Suomessa. Ehkäisyneuvolassa ammattilaisen kanssa käytävän keskustelun tulee olla
edellytys maksuttoman ehkäisyn saamiseksi ja nuorelle tulee tarjota hänen elämäntilanteeseen parhaiten
sopiva ehkäisymenetelmä. Myös yllätys- ja kriisiraskauksissa tarjottavaan tukeen tulee edelleen panostaa
lisää. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Tampereen NMKY:n Itu-työ.
Lopuksi KD Nuoret muistuttaa, että jokainen vältetty abortti vähentää niin inhimillistä kärsimystä,
hoitohenkilökunnan eettisiä haasteita kuin taloudellisia kustannuksiakin.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää nuorten maksuttoman ehkäisyn laajentamista kaikkialle
Suomeen.

PUOLUEKOKOUSALOITE 16 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä muodossa, että riittävä
ryhmäytyminen on turvattava mutta ei lakisääteisesti.
KD NUORET: Riittävä ryhmäytyminen turvattava lailla
Pienten luokkakokojen ohella ryhmäytyminen on toimiva tapa edistää oppimista ja koulunkäynnin
mielekkyyttä. Sitä ei voida kuitenkaan jättää ainoastaan oppilaitoskohtaiseen harkintaan, vaan siihen tulisi
ohjata suoraan säätämällä perusopetuslailla oikeus kunnolliseen ryhmäytymiseen kouluja ohjaavaksi
velvoitteeksi.
Koulun ensimmäiselle lukukaudelle tulee varata vähintään viiden päivän mittainen jakso luokkakohtaiselle
ryhmäytymiselle. Tämä tukee tietoaineksen oppimista sen sijaan, että veisi aikaa siihen tutustumiselta.
Oppiminen sujuvoittuu, kun yhdessä tekemisen kyky kasvaa. Onnistunut ryhmäytyminen ennaltaehkäisee
myös koulukiusaamista.
Lakisääteinen viiden päivän tavoite ohjaa oppilaitoksia kiinnittämään huomiota ryhmäytymiseen kaikista
keskeisimmässä vaiheessa – 1-3 ensimmäisen kuukauden aikana – jolloin luodaan positiiviset puitteet sille,
miten luokka tulee jatkossa toimimaan. Lisäksi ryhmäytymisen tavoitteita on toteutettava läpi lukuvuoden.
Mitä parempi yhteishenki luokkaan saadaan luotua, sitä vapaammin oppilaat uskaltavat myös tuoda omia
mielipiteitään esille sekä tulevat kaikkien kanssa toimeen. Parhaimmillaan uudistus voisikin johtaa siihen,
että myös kristillinen arvopohja saa enemmän tilaa kouluissa erilaisuuden hyväksymisen ja korkeamman
itsetunnon kautta.

PUOLUEKOKOUSALOITE 17 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

KD NUORET: Työmatkapyöräilyyn kannustettava korottamalla kilometrikorvausta
KD Nuoret vaatii, että työmatkapyöräilyn verovapaata kilometrikorvausta ja pyöräilyn
verovähennysoikeutta korotetaan tuntuvasti. Nykyiset korvaukset pyöräilijöille ovat työmatkoja autolla
kulkevien korvauksiin verrattuna naurettavia.
Pyöräilijöille maksettavat kilometrikorvaukset ovat 11 senttiä kilometriltä. Autoilijat voivat saada jopa 42
senttiä kilometriltä, mutta keskimääräisesti korvauksia maksetaan 20-30 senttiä kilometriltä.
Kilometrikorvauksen lähes kaksinkertaistaminen nykyisestä 20 snt/km on valtiolle pieni kuluerä, mutta

kannustaa terveelliseen elämäntapaan ja päästöttömään liikkumiseen. Korotettu kilometrikorvaus
kannustaisi heitä, joille etäisyyksien puolesta on siihen mahdollisuus, vaihtamaan työmatka-autoilun
pyöräilyyn, jolloin ympäristö, terveys ja veronmaksajan kukkaro kiittää.
Verovähennyksiä laskettaessa autolle matkakustannuksia lasketaan 25 senttiä kilometriltä, mutta pyörästä
maksetaan kertakorvauksena nyt 85 euroa vuodessa. Pyöräilyn todelliset kilometrikustannukset ilman
pyörän hankintakustannusta ovat noin 11 000 kilometrin seurannan perusteella 12 senttiä kilometriltä, eli
nykykorvauksia enemmän. KD Nuorten kustannusarviossa huollot tehdään itse. KD Nuoret näkee tärkeänä,
että työmatkapyöräilyyn kannustetaan luomalla siihen insentiivejä verovähennyksin.
KD Nuoret huomauttaa, että Marinin hallitus on edistänyt työsuhdepyörien hankintaa erityisesti
sähköpyörien osalta, mutta kilometrikorvauksiin ja verovähennysoikeuteen ei ole koskettu.
KD Nuoret esittää, että työmatkapyöräilyn kilometrikorvaus ja työmatkojen verovähennystaso nostetaan 20
senttiin/km.

PUOLUEKOKOUSALOITE 21 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
KD NUORET: KD:n edistettävä anonyymiä rekrytointia

Tutkimusten mukaan vähemmistöt kohtaavat syrjintää työnhaussa. Syrjintä voi näkyä työtä hakiessa
esimerkiksi siten, että ihmistä ei oteta töihin kielletyn syrjintäperusteen nojalla. Tästä syrjinnästä voidaan
joutua kärsimään esimerkiksi poliittisen suuntautumisen, vamman, seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin,
etnisyyden tai vakaumuksen perusteella.
Anonyymi rekrytointi on aidosti yhdenvertaisuutta edistävä tapa rekrytoida ihmisiä, jossa olennaisimmat
hakijoiden henkilötiedot ovat peitettynä hakemuksia käsittelevältä henkilöltä rekrytointiprosessin
alkuvaiheessa. Työhakemuksissa ei siis rekrytointijärjestelmän automaattisen käsittelyn tai tietojen käsin
poiston jälkeen näkyisi työnhakijan nimeä, osoitetta, ikää, sukupuolta, äidinkieltä tai kansallisuutta. Myös
valokuva voitaisiin poistaa hakemuksesta.
Anonyymin rekrytoinnin puolesta puhuu myös se, että rekrytoijan on jatkuvasti helpompaa löytää
työnhakijasta tietoa sosiaalisesta mediasta ja muualta internetistä. Näin esimerkiksi nettiin kirjoitetuilla
mielipiteillä tai puoluetaustalla voi olla alitajuisesti merkittävä rooli rekrytointiprosessissa. Samoin
sosiaaliseen mediaan lisätty kuva esimerkiksi Pride-kulkueesta tai yksi harkitsematon twiitti voi olla omiaan
viemään mahdollisuudet työpaikkaan. Anonyymi rekrytointi lisäisi työntekijöiden monimuotoisuutta. Yksi
konkreettinen tavoite onkin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisessä auttaminen. Toinen
konkreettinen tavoite on kaikenlaisten ihmisten kannustaminen työnhakuun. Anonyymi rekrytointi voisi
siten nostaa työllisyysastetta.
Anonyymin rekrytoinnin käyttöönoton julkisen puolen työpaikkojen haussa ei pitäisi muodostua
ongelmaksi, sillä se on jo nyt mahdollista kotimaisilla palveluntarjoajilla, joista esimerkkeinä Kuntarekry ja
Laura-rekrytointijärjestelmä. Valmiudet laajaan uudistukseen siis ovat. Esimerkiksi Vaasan kaupungin
anonyymin rekrytoinnin kokeilussa ei myöskään havaittu anonyymin rekrytoinnin lisäävän työmäärää
merkittävästi. Anonyymi rekrytointi on perinteisesti anonyymiä rekrytoinnin alkuvaiheessa, jonka jälkeen
työnhaku muuttuu perinteiseksi työhaastattelujen muodossa.
Anonyymistä rekrytoinnista on jo suomalaista tutkimusta esimerkiksi Vantaalta. Laaja anonyymin
rekrytoinnin kokeilu olisi kuitenkin tarpeen, jotta sen tuloksia päästäisiin tarkastelemaan julkisella sektorilla
entistä laajemmin.

KD Nuoret esittää, että KD alkaa edistämään anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoa julkisen sektorin
työnhaussa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 22 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
KD NUORET: Kunniaväkivaltaan puututtava Suomessa
KD Nuoret katsoo, että lainsäädännölliset uudistukset kunniaväkivallan osalta olisivat Suomessa tarpeen,
koska nykyään myös täällä esiintyy kunniaväkivaltaa. Suomen lainsäädäntö ei vielä turvaa kunniaväkivallan
uhreja riittävällä tavalla. Viranomaisilla ei ole riittäviä keinoja puuttua tietämättömyytensä vuoksi. Tilanne
on toistaiseksi ongelmallinen. Suomessa on väitetty tapahtuneen jopa kunniamurhia, vaikkakaan virallista
varmuutta asiasta ei ole. On kuitenkin ainoastaan ajan kysymys, milloin niitä tapahtuu tai tulee
päivänvaloon. Toimia tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Kunniaväkivallalla on monet kasvot. Henkinen väkivalta, kuten sosiaalinen kontrolli ja jatkuva valvonta ovat
vain jäävuoren huippu. Sen lisäksi kunniaväkivalta pitää sisällään taloudellista väkivaltaa, tappouhkauksia,
fyysistä väkivaltaa, pakkoavioliittoja sekä vakavimpina tekomuotoina pakotettuja itsemurhia ja
kunniamurhia. Kunniarikosten uhreiksi voivat joutua erityisesti naiset ja sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen edustajat. Syitä voivat olla esimerkiksi neitsyyden menettäminen avioliiton
ulkopuolella, avioliiton ulkopuolinen suhde tai pakkoavioliitosta kieltäytyminen.
Muissa Pohjoismaissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa pakkoavioliitot ovat lailla kriminalisoituja. Suomessa
ollaan heräämässä aiheen vakavuuteen jopa yli kymmenen vuotta myöhemmin kuin toisaalla. Olisikin
toivottavaa, että myös täällä rikoslakiin tuotaisiin erillinen rikosnimike koskien pakkoavioliittoja. Ihmiskaupan
kriminalisoiva lainkohta ei ole itsessään tarpeeksi kattava. Toimiin pakkoavioliiton suhteen velvoittaa myös
Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, jonka
Suomi on ratifioinut. Sama sopimus velvoittaa kriminalisoimaan myös houkuttelun toiseen maahan, jotta
henkilö voitaisiin pakottaa avioliittoon.
Esimerkiksi Norjassa pakkoavioliittotapausten vuoksi avioeroprosessia on helpotettu siten, että avioliitto
voidaan mitätöidä tarvittaessa, mikäli henkilö on pakotettu siihen. Istanbulin sopimus velvoittaa
samansuuntaisesti mitätöimisen, purkamisen tai kumoamisen mahdollistamiseen lainsäädännöllä.
Ihmisoikeusliitto katsoo vuoden 2016 selvityksessään koskien kunniaväkivaltaa, että Suomessa tulisi arvioida
perusteellisesti mahdollisuudet avioeroprosessin helpottamiseen ja nopeuttamiseen tällaisissa tilanteissa.
Sanna Marinin hallitus on edistänyt asiaa ja KD Nuoret toivoo KD:n tukevan hallitusta tässä asiassa.
Samoin on nähty tarpeelliseksi, että Suomen rikoslainsäädännön soveltumista kunniakäsityksiin liittyviin
rikoksiin olisi syytä selvittää. Erityisesti näiden rikosten yhteisöllinen luonne olisi tärkeää huomioida aina
esitutkinnasta tuomioistuimeen saakka. Lisäksi viranomaisten tietämystä ja osaamista kunniaväkivallan
osalta tulee edistää koulutuksin, sillä tällä hetkellä tiedon puute estää tilanteisiin puuttumisen.
KD Nuoret esittää, että KD puuttuu Suomessa esiintyvään kunniaväkivaltaan ajamalla esimerkiksi
pakkoavioliiton kriminalisointia, avioeroprosessin helpottamista pakkoavioliittotilanteissa, vaatimalla
selvitystä rikoslainsäädännön soveltumisesta kunniakäsityksiin liittyviin rikoksiin ja lisäämällä viranomaisten
koulutusta aiheesta.

PUOLUEKOKOUSALOITE 24 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksyttäväksi muodossa, että puolue
selvittää minitöiden käyttöönottoa Suomessa.

KD NUORET: Verovapaat “minityöt” käyttöön Saksan malliin
Suomen työttömyysaste on Euroopan huippuluokkaa ja erityisesti matalapalkka-aloilla on pulaa
työntekijöistä. Työmarkkinoilla on laajan tukiviidakon luomia kannustinloukkuja, jotka tekevät työttömän
hakeutumisesta osa-aikaiseen, matalapalkkaiseen työhön epäkannustavaa ja usein täysin kannattamatonta.
Yhdeksi ratkaisuksi vallitsevaan tilanteeseen KD Nuoret esittää minitöiden (“minijobs”) käyttöönottoa
Suomessa Saksan malliin.
Käytännössä minityö tarkoittaisi sitä, että työtön voisi työskennellä 15 tuntia viikossa tienaten verovapaasti
korkeintaan 450 euroa kuukaudessa sosiaaliturvan päälle: näissä rajoissa tehty työ ei siis vaikuttaisi
työnhakijan tukiin. Saksassa vastaava reformi toteutettiin osana nk. Hartz-reformeja ja vaikka järjestelmä
on saanut myös kritiikkiä, ei voida kiistää minitöiden aktivoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta.
Minityöt tarjoavat myös pitkäaikaisesti sosiaaliturvan armoille joutuneelle mielekkään tavan kohentaa
elintasoaan.
KD Nuoret huomauttaa, että minityöt sisältyvät myös KD:n ajamaan kannustavan perusturvan malliin, ja
minitöiden konkreettinen edistäminen olisi siten askel kohti KD:n ylistettyä perusturvamallia.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa konkreettisesti edistää minitöiden käyttöönottoa Suomessa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 25 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä

KD NAISET: Ikäihmisen tai muistisairaan tutkimuksiin osallistuvalle omaiselle lääkärissä käynnin ajalta
Kelan korvaus menetetystä palkasta
Omaisia tarvitaan ikäihmisten ja muistisairaiden mukaan lääkärikäynneille. Ikäihmisten tutkimukseen
osallistuvat omaiset ovat mukana parantamassa vanhusten palveluja niin, että myös iäkkään toiveet ja
kokemukset otetaan huomioon. Myös kuntoutumissuunnitelma tulee laatia mahdollisimman pian
diagnoosin jälkeen yhdessä sairastuneen, omaisen ja hoitohenkilöstön kanssa. Jos potilas ei kykene itse
päättämään hoidostaan, täytyy ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuulla potilaan edustajaa, omaisia
tai läheisiä.
Nykyään omainen joutuu ottamaan palkattoman vapaapäivän lähtiessään mukaan lääkärikäynneille.
KD Naiset ehdottavat, että omainen saa Kela-korvauksen siitä ajasta, kun hän on ikäihmisen tai
muistisairaan mukana tutkimuksissa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 26 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
KD SVENSKA: Ersättare för partikongressdelegater
Ordinarie delegater och ersättare till partikongressen väljs enligt ett system där ersättarna är personliga
ersättare. Systemet har visat sig vara onödigt komplicerat. Dels för att det kan vara svårt att hitta tillräckligt
antal ersättare, dels för att valda ersättare inte alltid kan träda till, eftersom de är personliga ersättare,
trots att behov kan föreligga..
Vi ber partistyrelsen utreda möjligheten att förändra valsystemet så att ersättarna som väljs att
representera lokalavdelningarna, kretsarna och särorganisationerna kunde väljas så, att de tillträder i
löpande ordning.

Puoluekokouksen varaedustajat
Puoluekokouksen varsinaisten edustajien ja varaedustajien valinta tapahtuu niin, että varaedustajat ovat
henkilökohtaisia varaedustajia. Järjestelmä on osoittautunut tarpeettoman monimutkaiseksi. Osittain siksi,
että voi olla vaikeaa löytää riittävä määrä varaedustajia Sekä osittain siksi, että valitut varaedustajat eivät
aina voi osallistua kokoukseen, vaikka heitä tarvittaisiin, koska he ovat henkilökohtaisia varaedustajia.
Pyydämme puoluehallitusta tutkimaan mahdollisuutta muuttaa vaalijärjestelmää siten, että
paikallisosastoja, piirejä ja erityisjärjestöjä edustamaan valitut jäsenet voidaan valita siten, että he astuvat
tehtävään juoksevassa järjestyksessä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 27 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
KD SVENSKA: Svenska språkets ställning i KD
En stor andel av KD:s medlemmar har svenska som modersmål. Inom Kristdemokraternas svenska
organisation finns en målsättning att KD ska bli Finlands mest tvåspråkiga parti. Detta möjliggör att KD kan
växa i svenskspråkiga regioner.
KD bör stärka det svenska språkets ställning genom att den information som sänds ut ifrån partikansliet per
brev och e-post skickas ut samtidigt på både finska och svenska, i samma utskick. KDS kan tillhandahålla
översättningen förutsatt att texten förmedlas i god tid. Därför bör partikansliet ta det som kutym att alltid
räkna med att utskick ska översättas och tillräcklig tid avsätts till det. För svenskspråkiga medlemmar och
kandidater i val skulle det vara mycket betydelsefullt och det skulle skapa en känsla av att också
svenskspråkiga är fullvärdiga medlemmar i partiet.
Ruotsinkielen asema KD:ssä
Suurella osalla KD:n jäsenillä äidinkieli on ruotsi. Kristillisdemokraattien ruotsinkielisen järjestön (KDS)
tavoitteena on, että KD:stä tulisi Suomen kaksikielisin puolue. Tämän ansiosta KD voisi kasvaa
ruotsinkielisillä alueilla.
KD:n tulisi vahvistaa ruotsinkielen asemaa lähettämällä puoluetoimistosta tiedot kirjeenä ja sähköpostina
samanaikaisesti sekä suomen- että ruotsinkielellä samassa postituslistassa. KDS voi tarjota käännöksen
edellyttäen, että tekstit välitetään hyvissä ajoin. Siksi puoluetoimiston tulisi pitää tapana aina odottaa, että
postitukset käännetään ja että niille varataan riittävästi aikaa. Ruotsinkielisille jäsenille ja ehdokkaille tämä
olisi vaaleissa erittäin tärkeää ja se loisi tunteen, että myös ruotsinkieliset ovat puolueen täysjäseniä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 29 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
KD SVENSKA: Nödvändig invandrarvänlig attityd
Invandrare/asylsökande som vistats i vårt land 4-5-6 år har så gott som alla upplevt väntan olidligt lång och
upplever depression av olika grad. Dessa väntar bara på startskottet då de får börja sitt egentliga liv i
Finland, inkluderande studier, arbete och familjebildning.
Om de asylsökandena har uppfört sig väl - och t.o.m. exemplariskt - bör vi komma emot med ett humant
bemötande, vilket innebär att asylprocessen går till sitt slut och dessa får stanna och bygga upp vårt land.
Integreringen av invandrarna bör bli ännu effektivare och sikta klart mot målet, att alla nyanlända i vårt

land skall inom en rimlig tid inlemmas fullständigt i vårt samhälle. Detta innebär delaktighet i samhällslivet,
inkludering och stolthet över sitt nya hemland. Att man lär sig landets språk är A och O.
Vi önskar att KD som parti aktivt arbetar för att nämnde målsättningar skall uppnås.
Välttämätön maahanmuuttajaystävällinen asenne
Maahanmuuttajat / turvapaikanhakijat, jotka ovat asuneet maassamme 4-6 vuotta, ovat melkein kaikki
kokeneet odottamisen sietämättömän pitkäksi ja kokeneet eriasteista masennusta. Ne odottavat vain
lähtömerkkiä, että he voivat aloittaa todellisen elämänsä Suomessa, opinnot, työt ja perheen
muodostamisen.
Jos turvapaikanhakijat ovat käyttäytyneet hyvin - ja jopa esimerkillisesti - heidän pitäisi saada inhimillinen
kohtelu, mikä tarkoittaa, että turvapaikkaprosessi päättyy ja että he saavat jäädä rakentamaan maatamme.
Maahanmuuttajien kotouttamisesta tulisi tehdä entistä tehokkaampaa, ja sen tulisi selkeästi pyrkiä siihen
tavoitteeseen, että kaikki uudet maahamme saapuvat tulisi kohtuullisessa ajassa kotouttaa täysin
yhteiskuntaamme. Tämä tarkoittaa osallistumista yhteiskuntaan, osallisuutta ja ylpeyttä uudesta
kotimaastaan. Maan kielen oppiminen on välttämätöntä. Haluamme KD:n toimivan aktiivisesti mainittujen
tavoitteiden saavuttamiseksi.

PUOLUEKOKOUSALOITE 30 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
ÄÄNEKOSKEN OSASTO: Päihdeongelmiin puuttuminen ja niiden hoitaminen
Huumeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Ongelma ei koske ainoastaan
suurkaupunkeja, vaan käyttö on levinnyt pieniin kuntiinkin. Huumeidenkäytön seurauksena vuosittain 1100
alle kaksivuotiasta lasta otetaan huostaan, yliannostukseen kuoli 234 henkilöä vuonna 2019 ja
moottoriajoneuvolla ajamisesta huumeiden vaikutuksen alaisena jäi kiinni 10 000 henkilöä. Lisäksi 5 000
huumeriippuvaista suorittaa väkivalta-, omaisuus- tai huumausainerikoksista saamaansa tuomiota
vankilassa. Rikosseuraamuslaitoksen raporttien mukaan suurimmalla osalla vangeista ei ole ammattia eikä
asuntoa ja vain harvalla on päästötodistus 2. asteelta. Useimmilla heistä on pistohuumeiden käyttäjille
tyypillinen c-hepatiitti.
Moni päihdeongelmaisen läheinen on yrittänyt saada päihteiden käyttäjää pakkohoitoon. Psykoosit ovat
hyvin yleisiä, jolloin päihdeongelmainen näkee ja kuulee harhoja sekä on erittäin arvaamaton ja vaarallinen.
Useita varoittavia esimerkkejä on jo nyt. Aikuista lasta ei suostuttu laittamaan pakkohoitoon äidin
pyynnöstä huolimatta. Äiti näki seuraavan kerran lapsensa vankilassa, kun tämä oli tappanut täysin vieraan
ihmisen. Toinen tapaus oli syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn, mutta hänet päästettiin vapaalle
odottamaan käräjäkäsittelyä. Tämä tapaus syyllistyi tappoon ennen käräjiä. Vastaavanlaisia tapauksia on
lukemattomia.
Päihdehuoltolain 2. luvussa annettu mahdollisuus päihdeongelmaisen hoitoon tahdosta riippumatta on
otettava käyttöön. Tällaiseen toimintaan sopivia hoitopaikkoja on perustettava pikaisesti. Osa
päihdeongelmaisista haluaisi saada apua, heille on tällöin järjestettävä heti hoitopaikka eikä vasta viikkojen
tai kuukausien päästä. Hoitopaikkojen valinnassa on painotettava hoitotuloksiin, ei hintaan.
Poliisien resursseja tulee lisätä, ne eivät ole riittävät huumausaineiden myynnin/valmistuksen/kasvatuksen
suhteen. Tällä hetkellä poliisit pystyvät puuttumaan pääasiassa vain isoihin huumausainemääriin, jolloin
katukauppaa tekevät saavat jatkaa melko vapaasti toimintaansa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 31 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
UUDENMAAN PIIRI: Strategian luominen Kristillisdemokraattien kannatuksen kasvattamiseksi
Alustukseksi: Kristillisdemokraateilla on selkeä ja hyvä puolueohjelma sekä erinomaisia erilaisia alakohtaisia
ohjelmia. Sisältöä siis löytyy, mutta alhainen kannatus on ollut vuosien ajan jatkuva haaste. Kuntavaalien
tulos osoitti jälleen kerran, että enemmistö äänestäjistä antoi äänensä oikeistolaisemmalle politiikalle. Se
satoi kokoomuksen ja perussuomalaisten laariin mutta ei kristillisdemokraattien.
- Miksi ei?
Puolueellamme on ollut aikanaan tulevaisuustyöryhmä, on tehty myös tutkimuksia mielikuvista ja syistä
miksi KD:ta ei haluta äänestää. Tietoa on siis paljonkin olemassa, mutta missä ovat toimenpiteet tämän
kerätyn tiedon pohjalta? Mihin tulevaisuustyöryhmän työ on hautautunut? Missä ovat konkreettiset nostot
puolueen arkeen? Onko työ jäänyt kesken?
Jos halutaan muutosta, pitää tehdä "jotain" asettaa konkreettisia tavoitteita ja tehdä määrätietoisesti työtä
joka tasolla asetettujen tavoitteiden eteen.
Jos puolueelta puuttuu ylätason strategia on epärealistista olettaa että kaikki piirit saisivat ponnistettua
omillaan toimintasuunnitelman, jota lähteä toteuttamaan ja viemään paikallistasoille vielä niin, että koko
puolue näyttää samalta koko maassa.
Yhteinen strategia ja konkreettiset osastotasoille asti ulottuvat tavoitteet puuttuvat. Tarvitaan siis selkeä ja
konkreettinen pelisuunnitelma miten ja millä kärjillä lähdemme tavoittelemaan ihmisiä KD:n riveihin ja sitä
kautta samaan ansaittua kannatuksen kasvua.
Ilman työtä ei tule kasvua.
Ilman konkretiaa huidomme ilmaan ja hukkaamme energiaa.
Puolueessamme on jo nyt sukupolven vaihdos tapahtumassa ja se vahvistuu edelleen lähivuosina. Viestin
terävöittämisen aika on nyt.
Puoluekokousaloite: Strategian luominen Kristillisdemokraattien kannatuksen kasvattamiseksi
Perustetaan syksyn 2021 aikana strategiatyöryhmä, jonka tehtävänä on miettiä ja määrittää konkreettisesti:
•
•
•
•
•

KD:n valtakunnalliset poliittiset kärkitavoitteet (1-4kpl)
markkinointistrategia, jonka tavoitteena mainonnan ja viestinnän terävöittäminen
selkeät stepit miten piiri- ja osastotasolla osallistutaan kasvutavoitteen savuttamiseksi
miten saisimme meitä lähellä olevia siirtymään KD:n äänestäjiksi (kynnyksen madaltaminen,
mielikuvat)
työkaluja piireille oman alueensa osastojen poliittisen työn tukemiseksi

Ryhmään valitaan henkilöt ydinosaamisen sekä puolueessa olevan aseman perusteella.
Hyödynnetään strategiatyöryhmän työssä jo olemassa olevaa tietoa (tulevaisuustyöryhmän raportti,
tutkimustulokset).
Selkiytetään puolueen isoja teemoja, kuten mikä yhdistää ja mikä on leimallista KD:lle, mihin me kutsumme
ihmisiä, kun kutsumme heitä mukaan KD:n.
Puoluehallitus seuraa ja tukee ryhmän työtä tiiviissä yhteistyössä.
Ryhmän esitykset toteutetaan määrätietoisesti ja strategiatyöskentely otetaan osaksi jatkuvaa puolueen
kehittämistyötä.
PUOLUEHALLITUKSEN LISÄPONSI ALOITTEESEEN 31: Puoluehallitus kokoaa kaikki puoluekokouksen
hyväksymät strategiaan liittyvät aloitteet yhteen jatkokäsittelyä varten.

PUOLUEKOKOUSALOITE 32 Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä
HELSINGIN NAISPIIRI: Kaupungeissa ratkaistaan vaalipeli: on pelattava tosissaan, voitosta!
Esitämme, että puolueen johto ja hallitus terävöittää kiireesti puolueen strategiatyöskentelyä puolueen
suunnan korjaamiseen ja julkisuuskuvaan vaikuttamiseksi. Puoleen tulevaisuus on jo uhattuna erityisesti
isommissa kaupungeissa.
Puolueen on kiireesti vahvistettava varainhankintaa ja viestintää, jos se aikoo pystyä luotettavaan
vaalityöskentelyyn seuraavissa eduskuntavaaleissa kiristyneessä kilpailutilanteessa erityisesti
kaupungeissa. Vaikka kuntavaaleissa puolue otti torjuntavoiton, monilta äänestäjiltä tulleen palautteen
perusteella Kristillisdemokraatteja ei koeta varteenotettavana puoluevaihtoehtona joko heikon
julkisuuskuvansa tai pienuutensa vuoksi. Kilpailu ehdokaslistojen määrässä on myös lisääntynyt.
Puolueen julkisuuskuvaan ovat vaikuttaneet sekä yleinen arvokehitys että puolueen osittainen
uudistuskyvyttömyys, joka heijastuu myös nuorten KD-ehdokkaiden vähäisessä määrässä. Viestinnän osalta
on vahvistettava jatkuvasti puolueen jäsenten ja ehdokkaiden sosiaalisen median, yhteiskunnallisen
viestinnän ja kampanjaosaamista. Myös sponsoriyhteistyö vaatii koulutusta.
Erityisesti isoissa kaupungeissa poliittinen työ ja kampanjointi on myös ammattiosaajien tukea vaativaa
työtä. Kampanjointi kaupungeissa vaatii myös taloudellista panostusta jo kuntavaalitasolla. Tästä syystä
puolueen toimesta tehtävä varainhankinta ja tuki ehdokkaille on olennaisessa roolissa menestyksen
vauhdittamiseksi. Esimerkiksi Oulusta, Helsingistä, Vantaalta ja Jyväskylästä ei ole eduskunnassa KDkansanedustajia kuten ei myöskään koko Lapista.*
Esitämme että Kristillisdemokraatit ottaa strategiseksi tavoitteekseen ottaa johtavan keskustaoikeistolaisen puolueen paikan Suomessa vuoteen 2033 mennessä. Vain riittävän kirkas päämäärä voi
motivoida vaikeassa tilanteessa. Katsokaamme esimerkkiä Suomen jalkapallomaajoukkueilta: harjoittelulla
ja valmennuksella myös suuret jättiläiset voidaan lopulta haastaa. Tai, ”sinapinsiemenkin uskoa voisi siirtää
vuoren”.
*Lähde: IL-selvitys: "Näin eduskunnan paikkajako muuttuisi, jos se tehtäisiin kuntavaalituloksen perusteella –
kokoomus +10, perussuomalaiset -9, SDP -3"; IL nettilehti 19.6.2021

PUOLUEHALLITUKSEN LISÄPONSI: Puoluehallitus kokoaa kaikki puoluekokouksen hyväksymät strategiaan
liittyvät aloitteet yhteen jatkokäsittelyä varten.

PUOLUEKOKOUSALOITE 33 Puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä. Puoluehallitus esittää, että
puolue edistää toimenpiteitä, joilla esteettömät ja saavutettavat pankkipalvelut turvataan jokaiselle
tarvitsevalle.
HELSINGIN NAISPIIRI: Pankki- ja muissa virallisissa palveluissa digipalvelujen rinnalla
pitää säilyä myös kasvokkain palvelu
Pankkipalvelut (kuten monet muutkin palvelut) on pikkuhiljaa viety monien ihmisten ulottumattomiin, kun
on siirrytty digitaalisiin järjestelmiin. Se on tapahtunut kylmästi asiakkailta kysymättä. Pientä painostusta

käyttäen puhutaan palvelujen parantamisesta. Mutta palvelua ei ole se, että digitaaliset toiminnot ovat
monien "muurien" ja esteiden takana salasanoineen jne. Lisäksi niiden sisältöjä ja toimintoja muutetaan
aika ajoin, jolloin ajan tasalla pysyminen on haasteellista. Digiloikan jalkoihin jäävät erilaisten
vammaisryhmien edustajat, sekä suuri joukko vanhuksia. Vammaisryhmät ja vanhukset ovat hyvin
heterogeenisia, toiset pystyvät selviytymään nipin napin, toiset eivät lainkaan. Tosiasia on myös se, että
kaikki eivät opi digipalveluja riittävästi.
Aatteellisten yhdistysten toimintoja digiloikat ovat myös hankaloittaneet kohtuuttomasti.
Helsingin KD naispiirin johtokunta esittää, että puolue edistää toimenpiteitä, joilla esteettömät
ja saavutettavat pankkipalvelut turvataan jokaiselle tarvitsevalle.
Digitaalisten palvelujen rinnalla on oltava kasvokkain tapahtuva henkilökohtainen palvelu kaikkina pankin
aukiolopäivinä. Ei ole oikein, että osa ihmisistä tietoisesti jätetään ulkopuolelle yhteiskunnan toiminnoista.
Se sotii ihmisyyttä vastaan. Yhdenvertaisuuslaki jo velvoittaa meitä pitämään huolta kaikista!

PUOLUEKOKOUSALOITE 35 Puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä. Puoluehallitus esittää, että
aluevaalien, kuntavaalien ja eduskuntavaalien yhdistämistä samaan ajankohtaan selvitetään.
LIEKSAN OSASTO: Vaikuttamismahdollisuuksien ja yleisten valtakunnallisten vaalien ajankohtien
arviointi
Nettiäänestyksen käyttöönotto on uudelleen arvioitava pikimmiten, etä-äänestämisen
mahdollisuus huomioiden. Ajankohtaan, jolloin sähköistä äänestystä on pilotoitu ei voida täysin rinnastaa
digitalisaation osalta tapahtuneiden muutosten vuoksi.
Konkreettisesti etä- ja nettiäänestystä voisi pilotoida tulevissa maakunta-, eduskunta- ja kuntavaaleissa,
jonka jälkeen olisi arvioitavissa ajantasaisesti äänestystapojen moninaistamisen tarve sekä vaikutukset
väestön äänestysaktiivisuuteen. Äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi pitäisi vaaleja yhdistää esimerkkinä
maakunta- ja kuntavaalit.
Vaaleja on liian tiheään, mikä kuormittaa puolueaktiiveja sekä puoluetoimistojen työntekijöitä. Säästyisi
rahaa, voimavaroja ja ympäristöäkin, kun toimikaudet valtuustoilla ja eduskunnassa pidennettäisiin viiteen,
jopa kuuteen vuoteen. EU-vaalit hoituisivat ilman kansanvaaleja eduskuntapuolueista valitsemalla esim.
yhden europarlamentaarikon puolueestaan. Jos valittu on istuva kansanedustaja, hänen varaedustajansa
nousisi kansanedustajaksi.

