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32. PUOLUEKOKOUK SEN ESITYS LISTA 18. - 19.8.2017

 
PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 
10 §:N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN
 

1 § AVAUS  Puheenjohtaja Sari Essayah

2 §   PUOLUEKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJISTON VALINTA
 1. Valitaan kolme puheenjohtajaa
 2.  Keskustelu
 3.  Päätös

3 §   PUOLUEKOKOUKSEN SIHTEERISTÖN VALINTA
 1.  Valitaan kolme sihteeriä ja viisi puheenvuorosihteeriä
 2.  Keskustelu
 3. Päätös

4 §   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
 1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. Keskustelu
 3.  Päätös

5 §   ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 1. Valitaan kahdeksan ääntenlaskijaa
 2.  Keskustelu
 3. Päätös

6 §   P U O L U E K O K O U S E D U S T A J IEN TO TEAMINEN (9 §)
 1.  Puoluekokouksen kansliahenkilöstö on yhdessä puolueen järjestöpääl-  
  likön ja toimistoassistentin kanssa suo rittanut puoluekokousedustajien   
  toteamisen.
 2.  Hyväksytään puoluekokousedustajien toteaminen ja sen perusteella laadittu  
  puoluekokousedustajien luettelo sekä todetaan virallisten edustajien määrä.
 3. Keskustelu
 4. Päätös
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7 § PUOLUEKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 1. Sääntöjen 8 §: "Varsinainen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi   
  touko-elokuun aikana. Paikan ja ajan määrää puoluehallitus.
  Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta ennen kokousta puolueen   
  jäsenleh dessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäse nelle postite-   
  tulla kokouskutsulla.
  Puoluekokouksen esityslista sekä puoluekokouksessa kä siteltävät ehdo-  
  tukset ja alustukset on mahdollisuuk sien mukaan kokouskutsun yhtey-  
  dessä toimitettava kirjalli sesti jäsenille ja varsinaisille puoluekokous-  
  edustajille”. Sääntöpykälät löytyy LIITTEESTÄ 1.
  Puoluekokouskutsu on julkaistu KD –lehdessä 18.5.2017.
 2. Todetaan puolueen 32. puoluekokous laillisesti koolle kutsutuksi ja   
  päätös valtaiseksi.
 3. Keskustelu
 4. Päätös

8 § PUOLUEKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 1. Hyväksytään edustajille jaettu esityslista puolueko kouksen työjärjes-  
  tykseksi.
 2.  Keskustelu
 3.  Päätös
 
9 §    TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN
 1. Asetetaan puoluekokoukselle valmisteleviksi toimikunniksi menettely-  
  tapa toimikunta sekä julkilausumatoimi kunta.
 2.  Keskustelu
 3. Päätös

10 § MENETTELYTAPATOIMIKUNNAN VALINTA
 1.  Valitaan menettelytapatoimikuntaan puolueen puheen johtaja ja vara-  
  puheenjohtajat, puoluekokouksen puheenjohtajisto, puoluesih teeri ja   
  järjestöpäällikkö. Toimikunnan puheenjohtajana toimii 2 §:ssä valittu   
  puoluekokouksen 1. puheenjohtaja.
 2. Keskustelu
 3.  Päätös

11 § JULKILAUSUMATOIMIKUNNAN VALINTA
 1. Valitaan julkilausumatoimikuntaan neljä jäsentä.
 2.  Keskustelu
 3.  Päätös
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12 § PUOLUEKOKOUKSEN SÄÄNNÖT                 
 1. Hyväksytään oheisen LIITTEEN 2 mukaiset kokoussään nöt.
 2.  Keskustelu
 3.  Päätös

13 § POLIITTINEN TILANNEKATSAUS
 Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah

14 § KERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN  
  PUOLUEKOKOUKSEN JÄLKEEN
 Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman
 
15 § KERTOMUS PUOLUEEN TOIMINNASTA EDELLISEN
  PUOLUEKOKOUKSEN JÄLKEEN
 Puoluesihteeri Asmo Maanselkä

16 § PUOLUEEN ENNAKKOTARKASTETUISTA SÄÄNTÖMUUTOKSISTA 
  PÄÄTTÄMINEN
 1. Puoluehallitus esittää LIITTEESSÄ 3 olevien puolueen sääntömuutosten   
  hyväksymistä.
  Jos sääntömuutokset hyväksytään kokonaisuudessaan, uusia sääntöjä   
  aletaan noudattamaan heti.
  Esittelijänä järjestöpäällikkö Mikko Rekimies.
 2.  Keskustelu
 3.  Päätös

17 § PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAN VAALI
 1. Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet halukkuutensa   
  ja antaneet suostumuksensa puolueen puheenjohtajaksi. Jo tiedossa   
  olevan puheenjohtajaehdokkaan Sari Essayahin esittely LIITTEESSÄ 4.
 2.  Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia puheenjohtajiksi.
 3.  Päätös

18 § PUOLUEEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 
 1. Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet halukkuutensa   
  ja antaneet suostumuksensa puolueen puheenjohtajaksi. Jo tiedossa   
  olevien varapuheenjohtajaehdokkaiden Pirkka Aallon, Jouni Koskelan,   
  Riitta Kuismasen, Tomi Kuosmasen, Santi Martinezin, Sari Tanuksen ja   
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  Tiina Tuomelan esittelyt LIITTEESSÄ 4.
 2.  Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia varapuheenjohtajiksi. 
 3.  Päätös

19 § PUOLUEEN UUDEN PERIAATEOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA 
  MENETTELYTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
 1. Puoluehallitus esittää LIITTEESSÄ 5 olevan puolueen uuden periaate-  
  ohjelman hyväksymistä. Uusi periaateohjelma korvaa 17.6.2005 hyväk-  
  sytyt periaate- ja yleisohjelman.
 2.  Menettelytapa: Periaateohjelmaan tehtävät muutosesitykset tulee olla   
  toimitettuna kirjallisena perjantaina 18.8 klo 18.30 mennessä kokouk-  
  sen sihteereille. Muutosesitystä pitää kannattaa eli muutosesityksessä   
  tulee olla kahden kokousedustajan allekirjoitus. Jos muutosesityksen   
  tekee perjantaina suullisesti ja sitä kannatetaan suullisesti, muutosesi-  
  tys pitää silti toimittaa kirjallisena, kahden kokousedustajan allekirjoit-  
  tamana. Muuten muutosesitystä ei oteta käsittelyyn.
 3. Keskustelu menettelytavasta
 4. Päätös menettelytavasta
 5. Puoluesihteeri Asmo Maanselkä esittelee periaateohjelman
 6.  Keskustelu periaateohjelmasta ja puolueen politiikasta
 7.  Käsitellään mahdolliset muutosesitykset, mitkä on jätetty kirjallisesti   
  kokouksen sihteereille perjantaihin klo 18.30 mennessä.
 8. Päätös

20 § PUOLUEEN PERIAATTEELLINEN TOIMINTASUUNNITELMA
  2017-2019
 Puoluesihteeri Asmo Maanselkä esittelee.
 
21 § PUOLUEVALTUUSTON VALINTA KAKSIVUOTISKAUDEKSI
 1.  Vaalitoimikunnan ehdotus
 2. Keskustelu
 3. Päätös

22 § PUOLUEVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
  KAKSIVUOTISKAUDEKSI
 1.  Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet halukkuutensa   
  ja antaneet suostumuksensa puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Jo   
  tiedossa olevan puheenjohtajaehdokkaan Aki Ruotsalan esittely
  LIITTEESSÄ 4.
 2. Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia puheenjohtajaksi.
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 3.  Päätös

23 § PUOLUEVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
  KAKSIVUOTISKAUDEKSI
 Jos puolueen sääntömuutokset hyväksytään kokonaisuudessaan 16 §:ssä,   
 tätä valintaa ei tehdä puoluekokouksessa, vaan valinta tehdään puolueval-  
 tuuston syyskokouksessa.
 1. Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet halukkuutensa   
  ja antaneet suostumuksensa puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.
 2. Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia varapuheenjohtajaksi.
 3. Päätös

24 § PRESIDENTIVAALEIHIN OSALLISTUMISESTA JA EHDOKKAAN
  ASETTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN
 1. Puolueen sääntöjen 28 §:n mukaan: Presidentinvaaleihin osallistumisesta   
  ja presidenttiehdokkaan asettamisesta päättää puoluekokous. Puolueko-  
  kous voi siirtää päätöksenteon puoluevaltuustolle.
 2. Keskustelu
 3. Päätös

25 § PUOLUEKOKOUKSEN JULKILAUSUMISTA PÄÄTTÄMINEN
 1.  Julkilausumatoimikunta esittää julkilausumat hyväksyttäviksi.
 2. Keskustelu
 3. Päätös

26 § JÄSENYHDISTYKSILTÄ TULLEET ALOITTEET JA EHDOTUKSET
 Käsitellään jäsenyhdistyksiltä puolueen sääntöjen 10 §:n mukaisessa mää- 
 räajassa saapuneet aloitteet ja ehdotukset (viimeistään 2 kuukautta ennen   
 puoluekokousta kirjallisesti esitetty puoluehallitukselle). LIITE 6
 1. Puoluehallitus esittää aloitteiden 1 ja 2 hyväksymistä suosituksena.
  Puoluehallitus esittää aloitteen 3 hyväksymistä tarkennettuna.
  Puoluehallitus esittää aloitteiden 4, 5 ja 9 hyväksymistä.
  Puoluehallitus esittää aloitteen 7 sisällön huomioimista.
  Puoluehallitus esittää aloitteiden 6 ja 8 hylkäämistä.
     2. Keskustelu
 3. Päätös

27 § PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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PUOLUEEN SÄÄNNÖISTÄ

8. § Puoluekokous
 Varsinainen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi touko-elo kuun 
 aikana. Paikan ja ajan määrää puoluehallitus.
 Ylimääräisiä puoluekokouksia pidetään, jos puoluehal litus niin päättää tai   
 jos vähintään 20 puolueen jäsen tä sitä erityistä asiaa varten kirjallisesti   
 pyytää.
 Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta ennen kokous ta puol u e e n  j ä s e n- 
   leh dessä julk ais t u lla ilmoituk sel la tai jokai sel le jäsenelle posti tetulla   
 kokous kut sulla.
 Puoluekokouksen esityslista sekä puoluekokouksessa kä siteltävät ehdo-  
 tukset ja alustukset on mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä  
 toimitet tava kirjalli sesti varsinaisille puoluekokousedustajille.

9. §   Puoluekokousedustajat
 Jäsenellä on oikeus lähettää puoluekokouksiin äänival taisia edus tajia, jos   
 se on asianmukaisesti suorittanut puoluevaltuuston määräämän jäsen-  
 maksun puoluekousta edeltäneel tä ka lenterivuodelta. Edustajat määräytyvät   
 seuraavas ti:
 1. puolueen perusosasto, jossa on vähintään kolme (3) jäsenmaksunsa   
  maksanutta jäsentä, saa aina yhden (1) edustajan. Lisäksi yksi (1)   
  lisäedustaja, kun on vähintään 10 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.   
  Tämän jälkeen yksi lisäedustaja jokaista 20:tä maksanutta jäsentä koh-  
  den, kuitenkin yhteensä enintään 20 edustajaa.
 2.  piirijärjestö: 3 edustajaa
 3.  valtakunnallinen erityisjärjestö: 25 edustajaa
  Kullekin puoluekokousedustajalle valitaan lisäksi henki lökoh tainen   
  vara edustaja. Puoluekokousedustajien ja varaedustajien tulee olla puo-  
  lueen perusosastojen jäseniä.
 4. Puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä, esittelevillä toimihenki-  
  löillä, puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla ja puolueen euro-  
  parlamentaarikoilla on puoluekokouksessa puheoikeus.

12. § Muita puoluekokouksen säännöksiä
 Puoluekokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipi de, jollei näissä   
 sään nöissä toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjoh-  
 tajan ääni. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee ar pa.

 

 

LI
IT

E 
1
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SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN 
32. SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN PUOLUEKOKOUKSEN SÄÄNNÖT

1. Äänioikeus on ainoastaan Suomen Kristillisdemokraattien jäsenyhdistysten  
 valitsemilla puoluekokousedustajilla.           
2. Puheoikeus on puolueen sääntöjen mukaan varsinaisten kokousedustajien li-  
 säksi  myös puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsenillä, esittelevillä toimi- 
 henkilöillä, puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla sekä europarlamen- 
 taarikoilla.
3.  Puheenvuorot pyydetään kirjallisesti painetuilla lipukkeilla kokouksen puheen- 
 vuorosihteeriltä. Kokouksen puheenjohtaja antaa puheenvuorot siinä järjes-  
 tyksessä kuin ne on pyydetty, paitsi repliikkipuheenvuorot, jotka saa pyytää   
 suullisesti huutaen: ”repliikki” ja esittämällä edustajakorttia. Puheenvuorojen 
  pituus on enintään 3 minuuttia ja repliikkipuheenvuorojen 30 sekuntia.
4.  Samasta asiakohdasta voi käyttää yhden puheenvuoron.
5. Puheenvuorojen pituutta ja repliikkien lukumäärää voidaan edellisestä rajoit- 
 taa kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta, mikäli kokous näin päättää. Myös 
 äänivaltainen puoluekokousedustaja voi ehdottaa edellä mainittuja rajoituksia   
 ”työjärjestykseen” pyynnöllä.
6.  Puheenvuorot esitetään kokoussalin puhujakorokkeelta paitsi repliikkipuheen- 
 vuorot, jotka saa esittää omalta paikaltaan istuntosalissa.
7.  Mikäli keskustelun aikana tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta,  
 tulee seuraavien puheenvuorojen rajoittua kysymykseen pöydällepanosta. Mikä- 
 li  tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä pöydällepanoesitys ei saa enemmistön  
 kannatusta, jatketaan asian käsittelyä.
8.  Puheenvuorojen tulee kiinteästi liittyä kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan.
9.  Puheenvuorojen käyttäjien on vältettävä henkilökohtaisuuk sia muistaen   
 Raamatun ohje: ”Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne”.
10. Päätösehdotukset ja eriävät mielipiteet on jätettävä kir jallisesti kokouksen  
 sihteereille.
11. Äänestys suoritetaan JAA- tai EI -korttia näyttämällä ja vaalit sitä varten pai- 
 netuilla äänestyslipukkeilla.
12. Puheenjohtajan harkinnan mukaan voidaan yksinkertaista enemmistöä vaa- 
 tivissa äänestyksissä käyttää koeäänestysmenettelyä, jolloin puheenjohtaja ar 
 vioi kumpia ääniä on enemmän. Mikäli yksikin äänivaltainen kokousedustaja on  
 eri mieltä puheenjohtajan tulkinnasta, on suoritettava äänten laskenta tavalli- 
 seen tapaan.
13. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa  
 sekä sääntöjen muutoksista äänestettäessä 2/3 määräenemmistö.
14. Varapuheenjohtajavaalissa on vaalilippuun kirjoitettava enintään kolmen   
 keskustelussa ehdotetun eri henkilön nimi. Muutoin vaalilippu hylätään.

LI
IT

E 
2
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PUOLUEEN SÄÄNNÖT / MUUTOSESITYKSET
 

1. MUUTOS:
2. § Puolueen tarkoitus (kohta 2.)
PUOLUEHALLITUKSEN ESITYS: Muutetaan lauseen loppu muotoon: Raamatun il-
moitukseen ja kristillisiin arvoihin perustuva näkemys (pois: Jumalan sanaan 
pohjautuva näkemys)
POHJOIS-KARJALAN PIIRIN ESITYS: Muutetaan lauseen loppu muotoon: Raa-
matun kristillisiin arvoihin perustuva näkemys (pois: Jumalan sanaan pohjautu-
va näkemys)
 
2. MUUTOS:
3. § Puolueen toiminta (viimeinen lause)
Muutetaan sana: yleisohjelmaa muotoon: periaateohjelmaa

 
3. MUUTOS:
7. § Puolue-elimet (ensimmäinen kappale)
Muutetaan numerointi oikeaksi: 10., 11., 31. ja 32. (pois 33. ja 34.)
 
4. MUUTOS:
7. § Puolue-elimet (ensimmäinen kappale)
Poistetaan viimeisestä lauseesta sanat: ja varapuheenjohtajan

5. MUUTOS:
8. § Puoluekokous (ensimmäinen kappale)
Muutetaan lause: Varsinainen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi touko-elo-
kuun. aikana muotoon: Varsinainen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi maa-
lis-elokuun aikana muotoon.

6. MUUTOS:
8. § Puoluekokous (kolmas kappale)
Muutetaan lause: Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta ennen kokousta puo-
lueen jäsenlehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäsenelle postitetulla ko-
kouskutsulla. muotoon: Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta ennen kokousta 
puolueen jäsenlehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle ääni-
valtaiselle puoluekokousedustajalle postitse tai sähköpostitse lähetetyllä koko-
uskutsulla.

LI
IT

E 
3
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7. MUUTOS:
9. § Puoluekokousedustajat (toiseksi viimeinen kappale)
Muutetaan lause: Kullekin puoluekokousedustajalle valitaan henkilökohtainen vara-
edustaja. muotoon: Kullekin puoluekokousedustajalle voidaan valita henkilökohtai-
nen varaedustaja.
Lisätään uusi lause: Kokouksessa äänivaltaa käyttävällä edustajalla ei saa olla 
maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen puo-
luekokouksen alkamista.

8. MUUTOS                                                                               
10. § Puoluekokouksen asiat (kohta 8.)
Poistetaan lauseen lopusta sanat: ja varapuheenjohtaja
Lisätään uudet lauseet: Puoluevaltuustoon valittavien jäsenten ja varajäsenten 
tulee olla puolueen perusosastojen jäseniä ja heillä ei saa olla maksamatta pe-
rusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen valintaa.

Jollei puheenjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, 
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten 
ääniä saanut tulee valituksi.

9. MUUTOS                                                                              
10. § Puoluekokouksen asiat (kohta 9.)
Muutetaan sana: Esitetään muotoon: Käsitellään

 
10. MUUTOS                                                                               
10. § Puoluekokouksen asiat (kohta 10.)
Muutetaan lause: Hyväksytään tarvittaessa puolueen periaate- ja yleisohjelma sekä 
kuntaohjelma. muotoon: Hyväksytään tarvittaessa puolueen periaateohjelma.

 
11. MUUTOS:
14. § Puoluevaltuuston jäsenet (ensimmäinen kappale)
Muutetaan lause: kuitenkin enintään 5 varsinaista ja 5 henkilökohtaista varajäsentä. 
muotoon: kuitenkin enintään 10 varsinaista ja 10 henkilökohtaista varajäsentä.

12. MUUTOS:
14. § Puoluevaltuuston kokoukset (ensimmäinen kappale)
Poistetaan ensimmäisestä lauseesta sana: kirjallisella ja lisätään lauseen loppuun: 
postitse tai sähköpostitse puoluevaltuuston jäsenen ja puheoikeutetun ilmoitta-
maan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.
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13. MUUTOS:
14. § Puoluevaltuuston kokoukset (kolmas kappale)
Muutetaan lause: Puoluevaltuuston kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja 
syyskokous loka-marraskuussa. muotoon: Puoluevaltuuston kevätkokous pidetään 
huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

 
14. MUUTOS:
16. § Puoluevaltuuston syyskokous
Lisätään uusi kohta 3.
3. Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna puoluevaltuusto valitsee keskuu-
destaan varapuheenjohtajan toimimaan seuraavaan sääntömääräiseen puo-
luekokoukseen saakka. Mikäli sääntömääräinen puoluekokous pidetään ennen 
puoluevaltuuston kevätkokousta, varapuheenjohtaja valitaan puoluevaltuuston 
kevätkokouksessa.

 
15. MUUTOS:
16. § Puoluevaltuuston syyskokous
Lisätään uusi kohta 4.
4. Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna päätetään puoluevaltuuston pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävänjaosta. Mikäli sääntömääräinen 
puoluekokous pidetään ennen puoluevaltuuston kevätkokousta, tämä päätetään 
puoluevaltuuston kevätkokouksessa.

16. MUUTOS:
16. § Puoluevaltuuston syyskokous (kohta 7.)
Lisätään uusi lause: Puoluehallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee 
olla puolueen perusosastojen jäseniä ja heillä ei saa olla maksamatta perusosas-
ton jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen valintaa.

17. MUUTOS:
16. § Puoluevaltuuston syyskokous (kohta 8.)
Muutetaan lause: Valitaan 2 varsinaista ja 2 varatilintarkastajaa tarkastamaan seu-
raavan vuoden tilejä ja hallintoa. muotoon: Valitaan 1 varsinainen ja 1 varatilintar-
kastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Lisätään lause: Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyh-
teisö, ei varatilintarkastajaa siltä osin valita.

 
18. MUUTOS:
18. § Puoluehallituksen tehtävät (kohta 1.)
Poistetaan lauseesta sanat: työvaliokunnan sekä
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19. MUUTOS:
18. § Puoluehallituksen tehtävät (kohta 3.)
Muutetaan lause: Puoluehallitus ohjaa piiri ja kunnallisjärjestöjen sekä perusosasto-
jen toimintaa. muotoon: Puoluehallitus tukee, ohjaa ja valvoo 4 §:ssä mainittujen 
puolueen jäsenten toimintaa.

20. MUUTOS:
18. § Puoluehallituksen tehtävät (kohta 4.)
Muutetaan lause: Puoluehallitus suunnittelee ja ohjaa puolueen valtiollista ja kun-
nallista toimintaa sekä vaalivalmisteluja. muotoon: Puoluehallitus suunnittelee ja 
johtaa puolueen valtiollista ja kunnallista toimintaa sekä vaalivalmisteluja ja puolu-
een poliittista toimintaa.

 
21. MUUTOS:
18. § Puoluehallituksen tehtävät
Lisätään uusi kohta 5.
5. Puoluehallitus hyväksyy puolueen vaaliohjelmat.

22. MUUTOS:
18. § Puoluehallituksen tehtävät
Lisätään uusi kohta 17.
17. Puoluehallitus edistää puoluekokouksessa hyväksyttyjä aloitteita, jotka 
puolueen jäsenet olivat puoluehallitukselle jättäneet ja jotka puoluekokous on 
hyväksynyt. Puoluehallitus tekee puoluevaltuustolle selvityksen puoluekokouk-
sessa hyväksytyistä aloitteista.

 
23. MUUTOS:
18. § Puheenjohtajat (kolmas kappale)
Lisätään sanat: puheenjohtajan sekä

24. MUUTOS:
25. § Hallitukseen osallistuminen (ensimmäinen kappale)
Lisätään toiseen lauseeseen sanat: puoluehallituksen esityksestä

Lisätään lauseet: Puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä voivat siirtää päätöksente-
on puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiselle kokoukselle.

Puolueen ehdokkaat maan hallituksen jäseniksi nimetään puoluehallituksen esi-
tyksestä puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa. Puo-
luevaltuusto ja eduskuntaryhmä voivat siirtää päätöksenteon puoluehallituksen 
ja eduskuntaryhmän yhteiselle kokoukselle.
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25. MUUTOS:
27. § Eduskuntavaalien ehdokasasettelu
Lisätään loppuun lause:
Näitä sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin muissakin maakunta- ja aluetason 
vaaleissa.

26. MUUTOS:
30. § Kuntavaalien ehdokasasettelu
Lisätään loppuun lause:
Puoluehallitus voi kumota omalla päätöksellään kunnallisjärjestön edustajiston 
tai jos kunnallisjärjestöä ei ole, perusosaston päätöksen palauttamalla asian uu-
delleen käsiteltäväksi kunnallisjärjestölle tai jos kunnallisjärjestöä ei ole, perus-
osastolle.
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SÄÄNNÖT

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) 
r.p. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistystä nimitetään säännöissä puolueeksi. Yhdistyksen jäsenyhdistystä nimitetään piirijär-
jestöksi, jos se käsittää yhden vaalipiirin tai puoluehallituksen määräämän osan vaalipiiristä. 
Kunnallista yhdistystä nimitetään kunnallisjärjestöksi ja paikallista yhdistystä perusosastoksi.

2. § Puolueen tarkoitus
Puolueella on seuraavat kolme tarkoitusta:
1. Puolue osallistuu valtiolliseen toimintaan Suomen itsenäisyyden turvaamiseksi maan etu-
jen mukaisen ulkopolitiikan avulla.
2. Puolue toimii sisäpolitiikassa kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi ja 
yhteiskuntamme rakentamiseksi siten, että yhteiskunnallisen toiminnan perustana on Raa-
matun ilmoitukseen ja kristillisiin arvoihin perustuva näkemys (Jumalan sanaan pohjau-
tuva näkemys). = puoluehallituksen esitys
2. Puolue toimii sisäpolitiikassa kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi ja 
yhteiskuntamme rakentamiseksi siten, että yhteiskunnallisen toiminnan perustana on Raa-
matun kristillisiin arvoihin perustuva näkemys (Jumalan sanaan pohjautuva
3. Puolue pyrkii herättämään kristillisiä arvoja kunnioittavien kansalaisten valtiollista ja yh-
teiskunnallista vastuuntuntoa sekä kokoamaan heidät poliittiseksi puolueeksi ajamaan isän-
maan ja kansan parasta.
3. § Puolueen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue
1. osallistuu valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin
2. osallistuu valtiollisten ja kansainvälisten asioiden hoitoon eduskunnassa, hallituksessa ja 
Euroopan parlamentissa sekä muissa kansainvälisissä elimissä olevien edustajiensa avulla
3. tukee ja ohjaa jäsenistönsä kunnallispoliittista toimintaa
4. harjoittaa kokous-, opinto-, puhe- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi puolue harjoittaa varainhankintatoimintaa sekä ottaa vastaan lah-
joituksia ja testamentteja. Puolue voi myös perustaa ja kartuttaa rahastoja sekä omistaa 
ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tarvittaessa puolue hankkii näitä toimintamuotoja 
varten luvan.
Puolue noudattaa toiminnassaan erikseen hyväksyttyä julkista periaate(yleis)ohjelmaa.

II JÄSENKUNTA
4. § Puolueen jäsenet
Puolueen jäseniä ovat puoluehallituksen jäseniksi hyväksymät rekisteröidyt piirijärjestöt, 
kunnallisjärjestöt, perusosastot ja puolueen valtakunnalliset erityisjärjestöt sekä valtakun-
nallisten erityisjärjestöjen jäsenyhdistykset, jotka käsittävät yhden vaalipiirin tai puoluehalli-
tuksen määräämän osan vaalipiiristä.
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Piirijärjestön jäseniä ovat perusosastot, kunnallisjärjestöt, naispiirit ja nuorisopiirit.
Saman kunnan alueella olevat perusosastot voivat muodostaa kunnallisjärjestön. Perus-
osastoja ovat paikallisosastot sekä muut puoluehallituksen puolueen jäseniksi hyväksymät 
osastot.
Puolueen jäseneksi pyrkivän yhdistyksen tulee lähettää kirjallinen hakemus puoluehallituk-
selle ja alistaa samalla sääntönsä sen hyväksyttäväksi.
Perusosastojen jäsenet ovat henkilöjäseniä. Valtakunnallisilla erityisjärjestöillä sekä niiden 
jäsenyhdistyksillä voi olla yhdistysjäsenten lisäksi henkilöjäseniä. Jäsenjärjestöjen henkilöjä-
senen tulee hyväksyä Suomen Kristillisdemokraattien tarkoitus ja päämäärät, ja hänen tulee 
olla Suomen kansalainen, tai ulkomaalainen, jolla on kotikuntalain tarkoittama kotipaikka 
Suomessa. Henkilöjäsen voi kuulua vain yhteen puolueen perusosastoon.

5. § Jäsenmaksu
Puolueen jäsenet suorittavat puolueelle kalenterivuosittain jäsenmaksun. Perusosastot 
maksavat jäsenmaksun suhteessa henkilöjäsenmääriinsä. Piirijärjestöt, kunnallisjärjestöt ja 
valtakunnalliset erityisjärjestöt maksavat sen summan, joka niille erikseen määrätään. Erik-
seen määrätyn summan maksavat myös ne valtakunnallisten erityisjärjestöjen jäsenyhdis-
tykset, jotka käsittävät yhden vaalipiirin tai puoluehallituksen määräämän osan vaalipiiristä.
Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruuden päättää puoluevaltuusto syyskokouk-
sessaan. Se voi myös puoluehallituksen esityksestä päättää koota puolueen jäseniltä yli-
määräisiä jäsenmaksuja. Edellisen kalenterivuoden jäsenmaksut on tilitettävä puolueelle 
tammikuun loppuun mennessä.

6. § Jäsenen erottaminen ja eroaminen
Puoluevaltuusto voi puoluehallituksen esityksestä erottaa jäsenen puolueesta,
1. jos jäsenen toiminta on puolueen periaatteiden, ohjelman tai sääntöjen vastaista
2. jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen tai
3. jos jäsen muulla tavalla laiminlyö velvollisuutensa jäsenenä eikä noudata puoluevaltuus-
ton tai puoluekokousten päätöksiä.
Jos jäsen päättää erota puolueesta, sen on tehtävä erostaan kirjallinen ilmoitus puoluehal-
litukselle tai sen puheenjohtajalle. Se voi myös antaa edustajansa välityksellä suullisen tai 
kirjallisen eroilmoituksen puoluekokouspöytäkirjaan.

III HALLINTOELIMET
7. § Puolue-elimet
Ylin päätösvalta puolueessa on puoluekokouksella, joka käsittelee periaatekysymykset sekä 
sääntöjen 10., 11., 31. ja 32. (33. ja 34.) pykälissä mainitut asiat. Varsinainen puoluekokous 
valitsee puolueen puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjoh-
tajan. Puoluekokous valitsee myös puoluevaltuuston sekä puoluevaltuustolle puheenjohta-
jan (ja varapuheenjohtajan).
Muissa asioissa päätösvaltaa varsinaisten kokousten välillä käyttää puoluevaltuusto. Se 
myös valitsee vuosittain puoluehallituksen käyttämään toimeenpanovaltaa.
Puolueen hallintoelimiä valittaessa tulee noudattaa tasa-arvolain periaatetta, jolloin sekä 
naisia että miehiä tulee olla vähintään 40 %. Vaatimus ei koske puolueen puheenjohtajien, 
puoluekokousedustajien eikä puoluehallituksen jäsenten vaalia.
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8. § Puoluekokous
Varsinainen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi maalis(touko)-elokuun aikana. Paikan 
ja ajan määrää puoluehallitus.
Ylimääräisiä puoluekokouksia pidetään, jos puoluehallitus niin päättää tai jos vähintään 20 
puolueen jäsentä sitä erityistä asiaa varten kirjallisesti pyytää.
Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta ennen kokousta puolueen jäsenlehdessä tai net-
tisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle äänivaltaiselle puoluekokousedustajalle 
(jäsenelle postitetulla) postitse tai sähköpostitse lähetetyllä kokouskutsulla.

Puoluekokouksen esityslista sekä puoluekokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja alustukset 
on mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä toimitettava varsinaisille puolueko-
kousedustajille.

9. § Puoluekokousedustajat
Jäsenellä on oikeus lähettää puoluekokouksiin äänivaltaisia edustajia, jos se on asianmukai-
sesti suorittanut puoluevaltuuston määräämän jäsenmaksun puoluekokousta edeltäneeltä 
kalenterivuodelta. Edustajat määräytyvät seuraavasti:
1. puolueen perusosasto, jossa on vähintään kolme (3) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, 
saa aina yhden (1) edustajan. Lisäksi yksi (1) lisäedustaja, kun on vähintään 10 jäsenmaksun-
sa maksanutta jäsentä. Tämän jälkeen yksi lisäedustaja jokaista 20:tä maksanutta jäsentä 
kohden, kuitenkin yhteensä enintään 20 edustajaa.
2. piirijärjestö: 3 edustajaa
3. valtakunnallinen erityisjärjestö: 25 edustajaa
Kullekin puoluekokousedustajalle voidaan valita (valitaan) lisäksi henkilökohtainen va-
raedustaja. Puoluekokousedustajien ja varaedustajien tulee olla puolueen perusosastojen 
jäseniä. Kokouksessa äänivaltaa käyttävällä edustajalla ei saa olla maksamatta perus-
osaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen puoluekokouksen alkamista.

4. Puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä, esittelevillä toimihenkilöillä, puolueen 
eduskuntaryhmän kansanedustajilla ja puolueen europarlamentaarikoilla on puoluekokouk-
sessa puheoikeus.

10. § Puoluekokouksen asiat
Puolueen varsinaisessa puoluekokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Asetetaan tarpeelliset valmistelevat toimikunnat.
4. Esitetään poliittinen tilannekatsaus.
5. Esitetään kertomus puolueen toiminnasta edellisen puoluekokouksen jälkeen.
6. Esitetään kertomus eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän toiminnasta edellisen 
puoluekokouksen jälkeen.
7. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluehallituksen puheenjohtaja sekä ensim-
mäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja, joita myös kutsutaan puolueen puheenjohta-
jiksi sekä varapuheenjohtajiksi.
Jollei puheenjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
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Varapuheenjohtajat valitaan yhdessä vaalissa enemmistövaalitapaa käyttäen. Vaalissa eni-
ten ääniä saanut on nimettävä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, toiseksi eniten ääniä 
saanut toiseksi varapuheenjohtajaksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmanneksi vara-
puheenjohtajaksi.
Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.
8. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluevaltuuston jäsenet ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet sekä valitaan puheenjohtaja. (ja varapuheenjohtaja.) Puoluevaltuustoon 
valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla puolueen perusosastojen jäseniä ja heillä ei 
saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen valintaa.

Jollei puheenjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimite-
taan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut 
tulee valituksi.

9. Käsitellään (Esitetään) periaatteellinen toimintasuunnitelma seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi.
10. Hyväksytään tarvittaessa puolueen periaateohjelma. (- ja yleisohjelma sekä kuntaohjel-
ma.)
11. Käsitellään muut puoluevaltuuston tai puoluehallituksen esittämät asiat.
12. Käsitellään asiat, jotka puolueen jäsenet ovat viimeistään 2 kuukautta ennen varsinaista 
puoluekokousta kirjallisesti esittäneet puoluehallitukselle ja jotka varsinainen puoluekokous 
päättää ottaa käsiteltäviksi.

11. § Ylimääräisen puoluekokouksen asiat
Ylimääräisessä puoluekokouksessa käsitellään ne asiat, jotka on ilmoitettu kokouskutsussa.

12. § Muita puoluekokouksen säännöksiä
Puoluekokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, jollei näissä säännöissä toisin 
määrätä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin rat-
kaisee arpa.

13. § Puoluevaltuuston jäsenet
Puoluevaltuustoon kuuluu 60 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jos piiri-
järjestö on tilittänyt jäsenmaksunsa puoluekokousta edeltävältä kalenterivuodelta, sillä on 
oikeus esittää puoluekokouksessa puoluevaltuustoon varsinaisia jäseniä ja näiden henki-
lökohtaisia varajäseniä. Järjestö voi esittää jäseniä sen mukaan, kuinka paljon sillä on jä-
senosastoissaan maksaneita henkilöjäseniä, kuitenkin enintään 10 (5) varsinaista ja 10 (5) 
henkilökohtaista varajäsentä. Valtakunnallisella erityisjärjestöllä on oikeus esittää puolue-
valtuustoon 2 varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Puoluevaltuustos-
sa tulee olla vähintään yksi edustaja jokaisesta vaalipiiristä.
Puoluevaltuuston jäsenten toimikausi kestää 2 vuotta, ja se alkaa heti varsinaisen puolueko-
kouksen toimittaman vaalin jälkeen.
Puoluehallituksen jäsenillä ja valtuustoon kuulumattomilla esittelevillä toimihenkilöillä sekä 
puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla ja puolueen europarlamentaarikoilla on puo-
luevaltuuston kokouksissa puheoikeus mutta ei esitys- ja äänioikeutta.
Henkilö ei voi samanaikaisesti kuulua sekä puoluevaltuustoon että puoluehallitukseen.
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14. § Puoluevaltuuston kokoukset
Puoluehallitus kutsuu puoluevaltuuston koolle (kirjallisella) kutsulla, joka lähetetään kaikille 
puoluevaltuuston jäsenille sekä puheoikeudella läsnäoloon oikeutetuille postitse tai säh-
köpostitse puoluevaltuuston jäsenen ja puheoikeutetun ilmoittamaan osoitteeseen tai 
sähköpostiosoitteeseen. Kutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Puoluevaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 1/3 valtuuston jäsenis-
tä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohta-
jan ääni. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa. Puoluevaltuuston kevätkokous pidetään huh-
ti-toukokuussa ja syyskokous loka-joulu(marras)kuussa.
Puoluevaltuuston ylimääräinen kokous voidaan pitää, jos puoluehallitus pitää sitä poliittisen 
tilanteen vuoksi tai muuten tarpeellisena tai jos vähintään 20 puoluevaltuuston jäsentä tai 
puolueen jäsentä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous voidaan 
kutsua koolle tässä §:ssä mainitulla tavalla 2 päivää ennen kokousta.

15. § Puoluevaltuuston kevätkokous
Puoluevaltuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle 2 sihteeriä, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
3. Esitetään puolueen toimintakertomus ja päätetään siitä.
4. Esitetään puolueen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta edelliseltä 
kalenterivuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä tilivelvollisille.
5. Käydään toimintakertomuksien pohjalta keskustelu eduskuntaryhmän ja europarlament-
tiryhmän toiminnasta.
6. Esitetään poliittinen tilannekatsaus ja käsitellään puolueen politiikkaa koskevia ehdotuksia.
7. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.

16. § Puoluevaltuuston syyskokous
Puoluevaltuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokoukselle 2 sihteeriä, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
3. Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna puoluevaltuusto valitsee keskuudestaan va-
rapuheenjohtajan toimimaan seuraavaan sääntömääräiseen puoluekokoukseen saakka. 
Mikäli sääntömääräinen puoluekokous pidetään ennen puoluevaltuuston kevätkokous-
ta, varapuheenjohtaja valitaan puoluevaltuuston kevätkokouksessa.

4. Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna päätetään puoluevaltuuston puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan tehtävänjaosta. Mikäli sääntömääräinen puoluekokous pide-
tään ennen puoluevaltuuston kevätkokousta, tämä päätetään puoluevaltuuston kevät-
kokouksessa.

5. Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna valitaan puoluesihteeri seuraavaksi kahdeksi ka-
lenterivuodeksi.
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6. Päätetään puoluehallituksen jäsenten lukumäärä.
7. Valitaan puoluehallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajia lukuun 
ottamatta. Puoluehallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla puolueen 
perusosastojen jäseniä ja heillä ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua 
vuotta pidemmältä ajalta ennen valintaa.

8. Valitaan 1 varsinainen ja 1 varatilintarkastaja (2 varsinaista ja 2 varatilintarkastajaa) 
tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi 
valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa siltä osin valita. 
9. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
10. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
11. Päätetään puoluehallituksen jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista.
12. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
13. Esitetään poliittinen tilannekatsaus ja käsitellään puolueen politiikkaa koskevia ehdotuksia.
14. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
15. Käsitellään ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.

17. § Puoluehallitus
Puoluehallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjoh-
taja sekä vähintään 10, mutta enintään 20 muuta jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. 
Puoluehallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohta-
jat valitaan varsinaisessa puoluekokouksessa kuitenkin 2 vuodeksi kerrallaan eli sääntömää-
räisten puoluekokousten väliseksi ajaksi.
Jäsenien toimikausi alkaa, puheenjohtajia lukuun ottamatta, valintaa seuraavan kalenteri-
vuoden alusta.
Puoluehallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Jos puheenjohtaja on estynyt se ko-
koontuu hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsusta tai jos tämäkin on estynyt 
hallituksen toisen varapuheenjohtajan kutsusta tai jos tämäkin on estynyt hallituksen kol-
mannen varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun 
läsnä on hallituksen jäsenistä puolet ja näistä vähintään yksi on puheenjohtajistosta. Pää-
tökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen pu-
heenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.
Henkilö ei voi samanaikaisesti kuulua sekä puoluehallitukseen että puoluevaltuustoon.

18. § Puoluehallituksen tehtävät
1. Puoluehallitus nimeää (työvaliokunnan sekä) tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät, ja näi-
hin jäsenet.
2. Puoluehallitus johtaa puolueen toimintaa.
3. Puoluehallitus tukee, ohjaa ja valvoo 4 §:ssä mainittujen puolueen jäsenten (ohjaa piiri 
- ja kunnallisjärjestöjen sekä perusosastojen) toimintaa.
4. Puoluehallitus suunnittelee ja johtaa (ohjaa) puolueen valtiollista ja kunnallista toimintaa 
sekä vaalivalmisteluja ja puolueen poliittista toimintaa.

5. Puoluehallitus hyväksyy puolueen vaaliohjelmat.

6. Puoluehallitus hyväksyy jäsenet puolueeseen.
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7. Puoluehallitus tarkastaa ja hyväksyy jäsenten säännöt sekä niiden muutokset.
8. Puoluehallitus ottaa puolueen palvelukseen järjestöpäällikön, hallintopäällikön sekä muut 
toimihenkilöt, sopii heidän palkoistaan ja määrittelee heidän tehtävänsä.
9. Puoluehallitus päättää puolueen hyväksi tapahtuvista varainkeräyksistä.
10. Puoluehallitus vastaa puolueen varojen ja omaisuuden hoidosta sekä muusta taloudelli-
sesta toiminnasta.
11. Puoluehallitus määrää puoluekokousten ja puoluevaltuuston kokousten ajan ja paikan. Se 
myös kutsuu puoluekokouksen ja valtuuston koolle sääntöjen 8. §:n ja 14. §:n määräysten 
mukaisesti.
12. Puoluehallitus valmistelee puoluekokoukset ja puoluevaltuuston kokoukset.
13. Puoluehallitus laatii ja esittää puoluevaltuuston kevätkokoukselle toimintakertomuksen 
edelliseltä vuodelta.
14. Puoluehallitus esittää puoluevaltuuston kevätkokoukselle tilinpäätöksen ja tilit rahavaro-
jen ja omaisuuden hoidosta sekä tilintarkastajien lausunnon edelliseltä vuodelta.
15. Puoluehallitus esittää puoluevaltuuston syyskokoukselle seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelman ja talousarvion.
16. Puoluehallitus toteuttaa puoluekokouksen ja puoluevaltuuston päätökset.
17. Puoluehallitus edistää puoluekokouksessa hyväksyttyjä aloitteita, jotka puolueen jäse-
net olivat puoluehallitukselle jättäneet ja jotka puoluekokous on hyväksynyt. Puoluehal-
litus tekee puoluevaltuustolle selvityksen puoluekokouksessa hyväksytyistä aloitteista.

18. Puoluehallitus hoitaa muut puolueen toimintaan liittyvät tehtävät.

IV LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT
19. § Puheenjohtajat
Puoluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävänä on johtaa puolueen 
toimintaa ja valvoa, että puoluetta hoidetaan sääntöjen ja puolueohjelmien sekä puolueko-
kousten, puoluevaltuuston ja puoluehallituksen päätösten mukaisesti.
Ensimmäinen puheenjohtaja kutsuu puoluehallituksen koolle, johtaa puhetta puoluehalli-
tuksen kokouksissa sekä avaa puoluekokoukset. Jos puheenjohtaja on estynyt, nämä toimet 
hoitaa ensimmäinen tai toinen tai kolmas varapuheenjohtaja.
Puoluehallitus päättää puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen ja kolmannen varapu-
heenjohtajan tehtävänjaosta.
Puoluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi kestää varsinaisten 
puoluekokousten välisen ajan.

20. § Puoluesihteeri
Puoluesihteerin tehtävänä on ohjata puolueen toimintaa, toimia puoluevaltuuston ja puo-
luehallituksen sihteerinä, hoitaa puolueen asioita hallituksen päätösten mukaisesti ja toteut-
taa puolue-elinten päätökset.

21. § Järjestöpäällikkö ja hallintopäällikkö
Puolueen järjestöpäällikkö hoitaa puolueen järjestötoimintaa. Puolueen hallintopäällikkö 
hoitaa puolueen taloutta ja hallintoa.
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22. § Puolueen tilit
Puolueen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä kalenterivuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa suorittamastaan tilien ja hallinnon tarkas-
tuksesta tarkastuskertomus puoluehallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen puoluevaltuus-
ton kevätkokousta.

V YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
23. § Nimenkirjoittajat
Puolueen nimen kirjoittavat puoluehallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen, toinen tai kol-
mas varapuheenjohtaja joku heistä yhdessä puoluesihteerin, järjestöpäällikön tai hallinto-
päällikön kanssa.

24. § Oikeusasiat
Puolueen puolesta kantaa ja vastaa oikeudellisesti puoluehallitus tai sen valtuuttama henkilö.

25. § Hallitukseen osallistuminen
Puolue voi olla edustettuna maan hallituksessa, jos hallituksen ohjelma ja toiminta ovat puo-
lueen periaatteiden kanssa sopusoinnussa. Hallitukseen osallistumisesta päättävät puo-
luehallituksen esityksestä puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä yhteisessä kokouksessaan. 
Puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä voivat siirtää päätöksenteon puoluehallituksen ja 
eduskuntaryhmän yhteiselle kokoukselle.

Puolueen ehdokkaat maan hallituksen jäseniksi nimetään puoluehallituksen esitykses-
tä puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteisessä kokouksessa. Puoluevaltuusto ja 
eduskuntaryhmä voivat siirtää päätöksenteon puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän 
yhteiselle kokoukselle.

Hallitusneuvotteluista vastaavat puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheen-
johtaja sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja ja puoluesihteeri. Hallitusneuvotteluja johtaa 
puolueen puheenjohtaja ja sihteerinä toimii puoluesihteeri.

VI YLEISIIN VAALEIHIN OSALLISTUMINEN
26. § Vaalisäännökset
Puolue noudattaa sekä lakia että puolueen sääntöjä, kun on kyse oikeudesta asettaa ehdok-
kaita yleisissä vaaleissa sekä kun on kyse muista yleisiin vaaleihin liittyvistä menettelyistä.
Puoluehallitus voi antaa täydentäviä ohjeita menettelystä ehdokkaita asetettaessa.

27. § Eduskuntavaalien ehdokasasettelu
Puolueen ehdokkaat eduskuntavaaleja varten asetetaan piirijärjestöittäin. Mikäli kolme kuu-
kautta ennen vaalipäivää tai puoluehallituksen määrittämää päivää on virallisesti esitetty 
ehdokkaita enemmän kuin ehdokkaita voidaan asettaa, päättää piirin kokous jäsenäänestyk-
sestä tai ehdokkaiden asettamisesta. Puoluehallitus voi kumota omalla päätöksellään piirin 
kokouksen tai piirin kokouksen valtuuttaman piirihallituksen päätöksen palauttamalla asian 
uudelleen käsiteltäväksi piirin kokoukselle tai piirin kokouksen valtuuttamalle piirihallituksel-
le. Oikeus nimetä ehdokkaita jäsenäänestystä varten on jokaisella piirin alueella toimivalla 
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puolueen perusosastolla. Kaikki puolueen perusosastot ovat jäseninä puolueen piirijärjes-
tössä. Piirihallitus painattaa jäsenäänestystä varten vaalilipun, johon piirihallitukselle sen aset-
tamassa määräajassa kirjallisesti esitetyt ehdokkaat on sijoitettava aakkosjärjestyksessä.
Jäsenäänestykseen saavat osallistua kaikki puolueen henkilöjäsenet. Äänestyksen toimitta-
misesta vastaa piirihallitus. Jäsenäänestys voidaan toimeenpanna myös postiäänestyksenä. 
Äänestys suoritetaan puoluehallituksen määrääminä päivinä, ja se on salainen. Oikeus ää-
nestää on jokaisella piirijärjestön jäsenjärjestön äänioikeutetulla henkilöjäsenellä. Äänestää 
saa enintään niin monta ehdokasta kuin puolue asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.
Listoille asettamisen suorittaa piirikokous tai sen valtuuttamana piirihallitus jäsenäänestyk-
sen tuloksen mukaisesti. Piirikokouksella tai sen valtuuttamana piirihallituksella on oikeus 
poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta ja asettaa listoille lisäksi muitakin henkilöitä enintään 
1/4 vaalipiirissä asetettavien ehdokkaiden määrästä. Tähän on kuitenkin saatava puoluehal-
lituksen suostumus.
Jos jäsenäänestystä varten on esitetty ehdokkaita enintään niin paljon kuin puolueella on 
vaalipiirissä oikeus asettaa, ei jäsenäänestystä toimiteta.
Vaaliliitosta yhden tai useamman puolueen kanssa vaalipiirissä päättää puoluehallitus piiri-
järjestöä kuultuaan.
Jos kyseessä on vaaliliitto, voidaan yksi ehdokas asettaa jäsenäänestyksen perusteella ja 
muut ehdokkaat piirikokouksen päätöksellä.
Näitä sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin muissakin maakunta- ja aluetason vaaleissa.

28. § Presidentinvaalien ehdokasasettelu
Presidentinvaaleihin osallistumisesta ja presidenttiehdokkaan asettamisesta päättää puo-
luekokous. Puoluekokous voi siirtää päätöksenteon puoluevaltuustolle.

29. § Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu
Euroopan parlamentin vaalien vaaliliitosta ja ehdokasasettelusta päättää puoluevaltuusto. 
Puoluevaltuusto voi siirtää päätöksenteon puoluehallitukselle.
Ennen päätöksentekoa on kuultava piirijärjestöjä.

30. § Kuntavaalien ehdokasasettelu
Puolueen ehdokkaat kuntavaaleja varten asetetaan kunnittain. Ehdokkaiksi esitetyistä suorite-
taan jäsenäänestys, jos kunnallisjärjestön edustajisto niin päättää tai jos kunnallisjärjestöä ei 
ole, perusosastot sopivat siitä. Samalla tavoin tehdään päätös ehdokkaiden asettamisesta ja 
vaaliliitosta yhden tai useamman puolueen kanssa. Vaaliliiton muodostamisessa ja ehdokkai-
den asettamisessa on otettava huomioon puoluehallituksen ja piirijärjestön antamat ohjeet.
Puoluehallitus voi kumota omalla päätöksellään kunnallisjärjestön edustajiston tai jos 
kunnallisjärjestöä ei ole, perusosaston päätöksen palauttamalla asian uudelleen käsi-
teltäväksi kunnallisjärjestölle tai jos kunnallisjärjestöä ei ole, perusosastolle.

VII SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
31. §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jos varsinaisessa puoluekokouksessa tai sään-
töjen muutosta varten koolle kutsutussa ylimääräisessä puoluekokouksessa vähintään 2/3 
annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.
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Ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta voi tehdä puoluehallitus tai jäsen, jonka tulee toimit-
taa kokouksensa päätöksen mukainen kirjallinen esitys puoluehallitukselle viimeistään 2 
kuukautta ennen sitä puoluekokousta, jossa muutosehdotus halutaan käsitellä.

VIII PUOLUEEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN
32. §
Päätös puolueen purkamisesta on tehtävä kahdessa puoluekokouksessa, jotka pidetään vä-
hintään kuukauden välein ja jotka on kutsuttu koolle nimenomaisesti tätä asiaa varten. Pää-
tös vaatii vähintään 2/3 enemmistön annetuista äänistä kummallakin kerralla.
Jos puolue purkautuu, sen omaisuus on luovutettava puoluekokouksen päätöksen mukai-
sesti jollekin kristillis-yhteiskunnallista työtä tekevälle oikeuskelpoiselle yhteisölle.
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1. Esitä 1-3 käytännön asiaa, mitä tulet itse tekemään, jotta 
 KD:stä tulee 10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?
2. Mikä on Kristillisdemokraattisen puolueen ydin?
3. Mikä on tärkein asia, mihin ensimmäisenä tartut, jos tulet 
 valituksi hakemaasi tehtävään?

1. Puolueen pj. tärkeimpiä tehtäviä on puolueen 
kannatuksen kasvuun tähtäävän strategiatyön ke-
hittäminen edelleen, johon kuuluu mm. politiikas-
ta ja hyvistä ohjelmista viestimisen parantaminen 
ja jäsenistön osaamisen parempi hyödyntäminen 
ja aktivointi sekä onnistunut vaalityö.
2. Puolueen arvopohja ja siihen sitoutunut jäse-
nistö
3. Palaverit puheenjohtajiston, puoluevaltuuston 
puheenjohtajiston sekä erityisjärjestöjen puheen-
johtajien kanssa tulevista suunnitelmista.

SARI ESSAYAH
sari.essayah@eduskunta.fi, puh. 0400 252999

LI
IT

E 
4Kysymykset:

Esittelyt  ja vastaukset vaalitoiminnan laatimiin kysymyksiin seuraavilta jo 
tiedossa olevilta ehdookailta:

 - puheenjohtajaehdokas Sari Essayah

 - varapuheenjohtajaehdokkaat Pirkka Aalto, Jouni Koskela, Riitta Kuis- 
   manen, Tomi Kuosmanen, Santi Martinez, Sari Tanus ja Tiina Tuomela 

 - puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokas Aki Ruotsala
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PIRKKA AALTO
pirkka.aalto@kd.fi, puh. 040 5575346

Olen 48-vuotias kemijärveläinen biologian ja 
maantiedon lehtori. Perheeseen kuuluvat vaimo, 
yksi peruskoulu- ja kaksi lukioikäistä lasta ja kaksi 
kollikissaa. Olen asunut myös Espoossa, Oulussa 
ja Enontekiöllä, joten Suomi on tullut tutuksi mo-
nelta kantilta.
Olen ollut mukana luontoaiheisessa järjestötoi-
minnassa kouluajoista lähtien. Toimintani on tuo-
nut minulle mm. valtakunnallisen Vuoden bonga-
rin arvonimen sekä BirdLife Suomen ja Suomen luonnonsuojeluliiton hopeiset 
ansiomerkit. Minut valittiin vuoden 2011 Lappilaiseksi opettajaksi. Olen toiminut 
Enontekiön ja Kemijärven valtuustoissa, myös molempien valtuustojen puheen-
johtajistossa. Olen nyt kaupunginvaltuutettu, Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen 
jäsen, kirkkovaltuuston jäsen, KD:n puoluevaltuuston jäsen ja toimin Kemijärven 
OAJ:n hallituksessa. KD:ssa olen toiminut aikaisemmin mm. puoluehallituksen 
jäsenenä, Lapin piirin puheenjohtajana ja Itä-Lapin paikallisosaston puheenjoh-
tajana. Kesällä minut nimettiin varakansanedustajaksi.

RIITTA KUISMANEN
riitta.kuismanen@kd.fi, puh. 040 568 7936

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi ja fysioterapeutti. 
Lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. 
Olen toiminut sekä yksityisenä ammatinharjoittajana, 
julkisella sektorilla että yksityisellä. Pekingiin olen pe-
rustanut fysioterapiayksikön kansainvälisen sairaalan 
yhteyteen, jossa myös työskentelin usean vuoden. Vii-
meiset kuusi vuotta olen ollut opettajana, kouluttanut 
lähihoitajia ja koulunkäyntiavustajia. Nyt aloitan 3,5 
vuoden projektin kehityspäällikkönä Stean rahoittamas-
sa työllistämis- ja koulutushankkeessa.
Politiikkaan lähdin 18 vuotiaana, olin mm. Tampereen yliopistolla Tamyn hal-
lituksessa. Opiskelun/työn/miehen mukana asuimme viidessä eri maassa ja 
palattuamme Suomeen lähdin uudestaan politiikkaan.  Olin Pirkanmaan piirin 
puheenjohtajana sekä Pirkanmaan omaishoitajat Pioni ry:n hallituksessa. Nyt 
olen Pirkkalan po:n pj, KD Naisten 1 vpj, kuntavaltuutettu ja valtuuston 2.vpj ja 
lisäksi muita kunnallisia luottamustehtäviä ja lisäksi viime vuonna perustetun 
Pirkanmaan järjestöedustamon pj.
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TOMI KUOSMANEN
tomi.kuosmanen@kd.fi, puh. 040 545 4805

Olen Tomi Kuosmanen (43 v) Jyväskylästä. 
Perheeseeni kuuluvat vaimo, poika (15 v) ja 
maltanterrieri. Olen työskennellyt viimeiset 
puoli vuotta Maahanmuuttoviraston ylitar-
kastajana. Ennen nykyistä tehtävääni toimin 
Saarijärven ja Kyyjärven vastaanottokeskus-
ten johtajana. Koulutukseltani olen teologian 
maisteri ja ammattitaitoani pidän yllä toimies-
sani oto-pastorina Jyväskylän helluntaiseura-
kunnassa. Työurani olen tehnyt pääasiassa ul-
komailla. Noin 11 vuotta asuin Nepalissa, josta 
käsin toimin Fida Internationalin aluepäällik-

könä Etelä-Aasiassa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa. Turkissa 
olin neljä vuotta liike-elämän palveluksessa.
Luottamustehtävät: Jyväskylän kaupunginvaltuusto ja -hallitus, Keski-Suo-
men maakuntavaltuusto, KH:n edustaja Keski-Suomen pelastuslaitoksen joh-
tokunnassa, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varapuheenjohtaja, Suomen 
Helluntaikirkon hallituksen jäsen ja Fidan bisnestiimin johtoryhmän jäsen. 

JOUNI KOSKELA
jouni.koskela@kd.fi, puh. 0400 188 825

Olen 54-vuotias biologi ja filosofian maisteri, naimisis-
sa Marjan kanssa. Asun Savonlinnassa, syntyisin olen 
Joensuusta. Teen töitä Metsähallituksen suojelubiolo-
gina, päätyönä saimaannorpan suojelu.
Olen KD:n Etelä-Savon piirin ja Savonlinnan paikallis-
osaston puheenjohtaja sekä puoluehallituksen jäsen. 
Istun toista kautta Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 
ja Etelä-Savon maakuntavaltuustossa. Kuulun nyt kau-
punginhallitukseen.

Suomen kielen lisäksi pärjään englannilla, melko hyvin taipuvat myös ruotsi ja 
espanja. Saksaa ja ranskaa ymmärrän jonkin verran, muita kieliä kuuntelen suju-
vasti. Lähes 20 vuotta Itä-Savossa ovat tuoneet myös ymmärrystä savolaiseen 
tapaan ajatella.
Harrastan monipuolisesti urheilua, mm. pöytätennistä, kaukalopalloa, maraton-
juoksua ja pyöräilyä sekä penkkiurheilua, valokuvausta ja postimerkkeilyä. Tyk-
kään liikkua luonnossa, etenkin tarkkailla lintuja, retkeillä ja poimia marjoja. Hen-
gellinen kotini on helluntaiherätys ja toimin aktiivisesti seurakunnassa.
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SANTI MARTÍNEZ
santi.martinez@kd.fi, puh. 050 528 6970

Olen Katalonian Barcelonassa syntynyt 43-vuo-
tias helsinkiläinen. Muutin Pohjantähden alle 26 
talvea sitten. Olen lukenut Helsingin yliopistos-
sa valtiotieteiden maisteriksi ja suorittanut myös 
Helsingin kauppakorkeakoulussa MBA-tutkin-
non. Opetan johtajuutta ja yritysetiikkaa Suo-
messa ja ulkomailla. Erikoisalani on hyvejohta-
juus ja lempiaiheisiini kuuluvat onnellisuuden 
ja vapauden välinen yhteys sekä motivaatioon 
liittyvät kysymyksiin. Kaksi niistä ovat Lappi ja 
Afrikka.
Olen kasvanut kaksikelisessä kulttuurissa ja kak-
sikielisyys on mielestäni rikkaus. Espanjan lisäksi 

osaan suomea, englantia ja katalaania.
Liityin Kristillisdemokraatteihin v. 2001 ja vuosisadan alkuvuosina olin 
KD-nuorten hallituksessa, jossa toimin myös varapuheenjohtajana. Pyrin puo-
lueen varapuheenjohtajaksi, koska haluan kehittää puoluetta varten otettavaksi 
asiapuolueeksi, joka vie kristillisdemokraattisen käsityksen ihmisestä ja yhteis-
kunnasta lähelle suomalaisten sydäntä ja ajattelutapaa. Haluan tehdä kristillis-
demokratiasta kansanliikkeen Suomessa.

SARI TANUS
sari.tanus@eduskunta.fi, puh. 050 512 1303

Olen Kuopiossa syntynyt, 2 aikuisen ja 1 teini-ikäi-
sen pojan äiti, ammatiltani  naistentautien ja synny-
tysten erikoislääkäri. Olen 1. kauden kansanedustaja 
Pirkanmaalta,Tampereelta ja Kd:n 3.vpj.
Olen Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan Osuuskaupan edustajis-
ton jäsen.
Eduskunnassa toimin tulevaisuus- ja sosiaali- ja terveysvaliokunnissa, perus-
koulufoorumin parlamentaarisessa ryhmässä ja useissa eduskunnan muissa 
ryhmissä puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai työvaliokunnan jäsenenä.
Olen evlut-kirkon ja Pelastusarmeijan jäsen.
Harrastuksista musiikki ja poikien aktiiviuran myötä myös jääkiekko on lähellä 
sydäntä.
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TIINA TUOMELA
tiina.tuomela@kd.fi, puh. 050 544 4634

Olen 57v lastenlääkäri Vantaalta, syntyisin Poris-
ta. Kaksi aikuista lastamme asuvat jo poissa kotoa. 
Ria-koirallamme on vastuu lenkittää meitä aamuin 
illoin.
Viime aikoina olen “harrastanut” luennoimista 
sisäilmaongelmista. Olen myös tullut tunnetuksi 
Ylen Aamutv:n Aamutohtorina.
Tulin puolueen toimintaan mukaan syksyllä 2012. 
Olen kaupunginvaltuutettu ja toimin paikallisosas-
tossa, piiri- ja puoluehallituksessa. KD Naisten puheenjohtajana olen kiertänyt 
piirejä ja tutustunut naisjärjestötoimintaan mm. Nytkis ry:ssä (poliittisten nais-
järjestöjen kattojärjestö), jonka puheenjohtajuus vei minut keväällä 2016 YK:n 
naisten asemaa käsittelevään kokoukseen New Yorkiin Suomen delegaatiossa.
Toimin myös VAHTI ry:n (Vantaan Asunnottomien Hyvinvoinnin Tuki) puheen-
johtajana. Jaamme ruoka-apua ja toimimme pääjärjestäjänä vuotuisessa Van-
taan Asunnottomien yö-tapahtumassa.
Erilaiset kirkolliset luottamustoimet, erityisesti diakoniatyössä, laajentavat 
verkostoani.
Olen ahkera ja aktiivinen toimija. KD tarvitsee positiivista näkyvyyttä ja toivon 
sitä puolueelle jatkossakin tuovani.



30

1. kysymys:
Esitä 1-3 käytännön asiaa, mitä tulet itse tekemään, jotta KD:stä tulee 
10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?

Aalto Pirkka: Nostaisin ympäristöasiat ja alkuperäisen luonnon suojelun huo-
mattavasti nykyistä näkyvämpään rooliin puolueemme toiminnassa. Meidän tu-
lee tarjota konservatiivisempi vaihtoehto niille luontoihmisille, joille vihreät on 
arvomaailmaltaan liian liberaali puolue. Maahanmuuttokriittisyydellä ratsasta-
vista puolueista meidän tulee puolestaan erota reilusti inhimillisemmän otteem-
me ansiosta. Pohjois-Suomessa asuvana varapuheenjohtajana nostaisin puo-
lueemme näkyvyyttä ja tunnettavuutta alueella, missä kannatuksemme on tällä 
hetkellä Suomen alhaisinta. Meidän tulee myös päästä eroon ”uskontopuolueen” 
imagosta - kuitenkin arvoistamme tinkimättä! KD on poliittinen puolue, jonka 
ajamalla politiikalla on kysyntää myös ”seurakuntaväen” ulkopuolella. Me emme 
tavoita noita ihmisiä, jos suuntaamme sanomamme vain pienelle sisäpiirille. 
Keskittyisin tekemään työtä sen eteen, että olisimme houkutteleva vaihtoehto 
kaikille niille ihmisille, joita puolueohjelmamme, politiikkamme ja edustamamme 
arvot kiinnostavat - ja sellaisia ihmisiä löytyy Suomesta huomattavasti enem-
män kuin mitä nykyinen kannatuksemme antaa ymmärtää.

Kuismanen Riitta: Pyrkisin luomaan puolueesta todenmukaisemman kuvan ak-
tiivina, asiantuntevana ja inhimillisenä.  Emme saa vaikenemalla siunata hallituk-
sen kovaa linjaa, joka on tapahtunut vahvojen ehdoilla. Eli rakentavaa kritiikkiä 
omilla vaihtoehdoillamme.
Jatkaisin aktiivista mielipidekirjoittelua ja perustaisin mielipidekirjoitus/some-
tiimejä kentälle. Joillakin on kyky tarttua ajankohtaisiin, keskustelua herättäviin 
teemoihin, toiset osaavat etsiä tietoja ja kolmannella pysyy kynä kädessä. Yh-
teistyönä voivat sellaisetkin jäsenet saada äänensä kuuluville jotka eivät vielä 
ole riittävän harjaantuneita sujuvaan tekstiin tai ei ole kertynyt omaa asiantun-
temusta.
Puolueen yksi rikkaus on eri alojen asiantuntijat ja sopivasti erilaiset näkökulmat 
päätöksentekoon – rakentavalla ja runsaalla dialogilla saamme kattavan käsityk-
sen eri vaihtoehdoista. Kentän tietotaito on saatava hyödynnettyä.
Edelläkävijät ovat voittajia, joten meidän tulee olla aloitteentekijöitä ja haastaa 
muita eikä niitä jotka reagoivat toisten aloitteiseen – valitettavan usein alta-
vastaajana kun arvojamme haastetaan.

Kuosmanen Tomi: Puolueen profiili tulisi saada entistä selvemmäksi. Monet 
suuret poliittiset kysymykset kaipaavat mielestäni selkeämpää linjavetoa. Puo-
lueen johdon lisäksi linja pitää olla selvänä niillekin, jotka seuraavat politiikka 
etäämmältä. Suurelle yleisölle jää yhä epäselväksi, mitä KD ajattelee monista 
tärkeistä ulko- ja sisäpoliittisista asioista. Puolueen linja ei saisi vaihdella sen 
mukaan, ollaanko menossa hallitukseen vai tulossa sieltä. Haluaisin nähdä tule-
vaisuudessa KD:n, joka olisi enemmän tuotantoketjun alkupäässä luomassa uut-
ta, työpaikkoja, yrityksiä, innovaatioita eli olla istuttamassa omenapuita.
KD profiloituu vahvasti arvopuolueeksi. KD:n arvot (6-8) tulisi määrittää sel-
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keästi. Ne pitäisi olla aina esillä ja kaikkien tiedossa. Näiden arvojen ympärille 
toiminta, puolueohjelma ja linjaukset olisi helppo rakentaa. Selkeästi määritetyt 
ja markkinoidut arvot olisivat jokaisen puolueen jäsenen helposti muistettavissa.
Potentiaalisen kannattajakunnan tarkka määrittäminen olisi todella tärkeää. Sen 
jälkeen lähtisin selvittämään potentiaalisten äänestäjien keskuuteen heidän nä-
kemyksiään KD:sta ja politiikasta. KD:n tulisi olla sellainen puolue, josta jokai-
nen kristitty voisi löytää poliittisen kodin, ikään, ammattiin, rotuun tai tulota-
soon katsomatta. Kaikkien ääni olisi saatava kuulluksi. Kärkihankkeena haluaisin 
kuitenkin saada puoluetoimintaan uutta potkua ja osaamista laajasta korkeasti 
koulutettujen kristittyjen ja yrittäjien joukosta. Mielestäni näitä ryhmiä on saatu 
toimintaan mukaan huonosti.

Koskela Jouni: Puolueellamme on mainioiden ohjelmien ja periaatteiden lisäk-
si myös erinomainen ja asiantunteva eduskuntaryhmä ja puoluetoimiston väki. 
Meidän on mahdollista saavuttaa kymmenen prosentin kannatus hylkäämättä 
perusperiaatteitamme, jos KD:tä äänestävät ne suomalaiset, jotka pystyvät yh-
tymään arvoihimme ja periaatteisiimme.  
Kannatuksen kasvattamiseksi käyn läpi KD:n jäsenrekisterin ja kartoitan piiri- 
ja erityisjärjestöjen sekä paikallisosastojen tarpeet ja kipupisteet. Puolueemme 
suuremmalle kannatukselle luodaan pohja paikallisella tasolla. Kolme pointtia 
kannatuksemme nostamiseksi kymmeneen prosenttiin ovat: töitä, töitä ja töitä.
Periaateohjelmassamme toteamme, että yhteiskunnan arvot näkyvät siinä, miten 
se kohtelee heikoimpia jäseniään. Näinhän me toimimmekin sekä valtakunnan 
että paikallisella tasolla, mutta mökkien mummot, lähiöbaarien äijät ja Helsingin 
punasinivihreässä urbaanikuplassa elävät toimittajat on saatava ymmärtämään 
sanomamme. Edesautan sitä, että KD profiloituu entistä hanakammin köyhien ja 
vähäosaisten puolestapuhujaksi. 
Viljele ja varjele! Meillä on vastuu ympäristöstä ja luonnonvarojen kestävästä 
käytöstä. Sitran tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista 
ajattelee, että ympäristön puolesta kannattaa toimia, vaikka muut eivät näin te-
kisikään. Aion toimia siten, että KD on etunenässä luomassa edellytyksiä luon-
nonvarojen kestävälle käytölle ja uusiutuvan energian käytölle. Tällöin inhimilli-
sen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville.

Martínez Santi: Tutustun kenttään perusteellisemmin, jotta saamme puoluejä-
senteet uskomaan, että tavoite on mahdollinen. Keskustelen jokaisen piirin kans-
sa, jotta saamme suoran kosketuksen niihin. Seuraavaksi asetan jokaisen piirin 
kanssa konkreettisia tavoitteita ja seuraan niitä säännöllisesti: vaaleja ei voite-
ta neljän vuoden välein vaan joka päivä. Samalla kun tutustun kenttään, haluan 
kuulla ensikädeltä, mitkä asiat koskevat jäseniämme sekä muita äänestäjiä eri 
puolilla Suomea, haluan kuulla eri näkökulmia, eri mielipiteitä.
Kehitän ja terävöitän entisestään sanomaamme, kehitän argumentteja, jotka 
auttavat perustelemaan meille tärkeitä asioita tavalla, jotka mahdollisimman 
moni voi hyväksyä ja joihin mahdollisimman moni voi samaistua. Haluan tehdä 
kristillisdemokratiasta kansanliikkeen. Tässä yhteydessä pidän Kompassi-ajatus-
hautomon työtä erittäin tärkeänä ja haluan myötävaikuttaa sen kehittämiseen ja 
sisällön tuottamiseen.
Olen yhteydessä mediaan, jotta puoluettamme koskeva uutisointi ja uutisten 
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sävy muuttuvat sekä saavat jatkossa enemmän palstatilaa.

Tanus Sari: Haluaisin nostaa ensin mietittäväksi, miten toisia arvostava, innos-
tava, lämpimän inhimillinen ja osallistava ote saadaan paremmin Kd:n käytännön 
toimintaan niin oman väen keskuudessa kuin Kd:n / kd-läisten toimesta muiden 
keskuudessa, eri järjestöissä, yhteisöissä ja mediassa.
Jokainen on tärkeä, jokaisella on annettavaa.  Haluan kentän tiedot ja osaamisen 
paremmin esiin ja käyttöön, osallistaa yhteistyöhön ja kannustan entistä ja uutta 
väkeä mukaan toimimaan.
Asioiden puolustaminen (asioiden vastustamisen sijaan), positiivinen kuva 
on saatava Kd:tä leimaavaksi kansalaisten keskuudessa ja mediassa. Kannus-
tan puolustamaan tärkeitä asioita sitkeästi, myös tunteella, ollen aidosti läsnä, 
elämässä mukana siellä, missä on inhimillisyyttä, muutosta kaipaavia ihmisiä. 
Käytännön toimintaa kärsivien, heikompiosaisten, yksinäisten, perheiden, ikäih-
misten... puolesta. Miettisin rohkeasti uusia alueita ja keinoja kontaktipintojen 
lisäämiseksi. Kd:n / Kd-läisten on tultava inhimillisesti lähelle ihmisiä. Herkkä 
sosiaalinen omatunto faktojen rinnalla on saatava näkyviin ja tuntuviin. Muutos 
on kohtaamisissa. Aitoja, välittäviä, toiminnallisia kohtaamisia myös Kd:n julkai-
suihin ja muuhun mediaan.
Viestintää on parannettava niin oman väen keskuudessa kuin kansalaisiin ja eri 
medioiden suuntaan. Viestintä- mediaosaamista haluan vahvistettavan.
Kansalaisille on saatava selkeää tietoa Kd:stä ja sen peruslinjauksista.  Esimer-
kiksi Kd:n peruspilarit – jakamaton ihmisarvo, perhe hyvinvointiyhteiskunnan 
perusyksikkönä, sosiaalinen markkinatalous ja lähipäätösperiaate – ja niiden 
merkitys on saatava paljon paremmin välitettyä ihmisten, niin oman väen kuin 
muidenkin suomalaisten tietoisuuteen.
Kd:n linjauksia pitää selkeyttää, napakoittaa.  Esim. EU-iin liittyen ei riitä ilmoi-
tus, että vastustamme liittovaltiokehitystä, vaan mielestäni pitää napakammin, 
selkeämmin tuoda esiin, ettemme hyväksy liittovaltiota emmekä halua olla sel-
laisessa mukana. On mietittävä ja tuotava selkeämmin esiin, miten toimimme, 
jotta kansallinen päätösvalta, lähipäätösperiaate toteutuu riittävästi.
On saatava suuremmat joukot ymmärtämään, että kristillisille arvoille alkuaan 
rakentuneen länsimaisen demokraattisen yhteiskunnan ja sen hyvinvoinnin säi-
lyttämiseksi ja parantamiseksi, kristillisten arvojen säilyttäminen ja niiden esillä 
pitäminen – ts. keskeisten elämää, lähimmäistä, perhettä, työtä ja luontoa kun-
nioittavien arvojen säilyttäminen - on hyvinvointiyhteiskunnan elinehto myös 
Suomessa.
Heikompiosaisten, yksinäisten ja ikäihmisten asiat, samoin luonto-, uusiutuvan 
energian ja kestävän kehityksen teemat on saatava vahvemmin esille Kd:ssä. Jär-
kevästi luontoa hyödyntäen ja suojellen, sen ainutlaatuisuutta ja rikkauksia vaali-
en - Kd tarjoaa konservatiivisen vaihtoehdon.

Tuomela Tiina: Positiivisen näkyvyyden parantaminen. Ihmisten tulee mieltää, 
että KD osaa ja uskaltaa ottaa kantaa. Pieni populismikaan ei ole pahaksi, kun-
han se on rakentavaa. Ei-puolueen leima on saatava karistettua ja tilalle saatava 
ihmisläheisyyden ja asiantuntijuuden leima. Näkyvyyttä parannetaan aktiivisella 
mielipidekirjoittelulla ja kommentoinnilla. Pitää myös mennä foorumeille, jot-
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ka ovat mukavuusalueemme ulkopuolella. On uskallettava avata suunsa, mutta 
myös kunnioittaen kuulla ja kuunnella toisinajattelevia. Yhteistyö ja luottamuk-
selliset suhteet eri puolueiden toimijoiden kanssa ovat tärkeitä. Välillä peruside-
ologioiden erot tuleekin unohtaa ja puhaltaa yhteen hiileen, vain täten saamme 
asioita ajettua.
Kentän aktivoiminen on äärimmäisen tärkeää. Koko puolue toimii kentän varas-
sa. Varapuheenjohtajana haluaisinkin kiertää tutustumassa kenttään. On tärkeää 
kohdata, kuulla ja kuunnella toimijoitamme, mutta myös kansan syviä rivejä to-
reilla ja turuilla eri puolella Suomea.
Kansankielisesti puhuminen. On puhuttava politiikasta ymmärrettävästi. On 
kosketettava eri ikäisiä ja muutenkin erilaisia ihmisiä. Lähtökohtana on oltava 
kansan syvien rivien tarpeet.

2. kysymys:
Mikä on Kristillisdemokraattisen puolueen ydin?

Aalto Pirkka: Kristillisdemokraattisen puolueen ydin ovat kristilliset arvot. Kris-
tilliseen arvopohjaan taas kuuluvat mielestäni kaikkein oleellisimmin lähimmäi-
sen puolesta toimiminen ja ympäristön suojelu. Lähimmäiseksi tulee käsittää 
kaikki ne ihmiset, joiden hyvinvointiin voimme vaikuttaa - oli heidän syntyperän-
sä, taustansa tai uskonnollinen vakaumuksensa mikä hyvänsä. KD:n toiminnan 
painopisteen tulee olla toimiminen heikoimpien puolesta - oli kyse sitten ihmi-
sistä tai meitä ympäröivästä luonnosta.

Kuismanen Riitta: Kristillisiin arvoihin perustuvan yhteiskunnan ylläpitäminen, 
johon kuuluu oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino sekä vastuu omasta ja lä-
himmäisen elämästä. Ihmisarvo on markkina-arvoa tärkeämpää, joten eriarvois-
tumista ja syrjäytymistä pitää estää turvaamalla tasapuoliset lähtökohdat kaikil-
le. Elämää on suojeltava sen kaikissa vaiheissa, myös luontoa.
Olemme vastapaino liberaaleille arvoille, joissa pyritään eroon säännöistä, ra-
joituksista ja normeista jotka on kehitetty suojelemaan heikompia. Sääntöihin 
perustuva yhteiskunta ylläpitää tasa-arvoa ja turvallisuutta.
Tehtävämme on myös poliittisin päätöksin pyrkiä säilyttämään vapaus kristilli-
seen kasvatukseen ja uskonnon harjoittamiseen. Päätöksentekomme on moraa-
lisesti ja oikeudenmukaisesti perusteltavissa.

Kuosmanen Tomi: Ytimessä on kristityt naiset ja miehet, jotka haluavat vaikut-
taa yhteiskunnan asioihin kristillisen elämänkatsomuksen mukaisesti. Kristin-
uskon oppi, etiikka ja arvot vaikuttavat kristillisdemokraattisen puolueen edus-
tajien päätöksenteossa. Kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkaus tuovat 
päättäjille oikean sosiaalisen ulottuvuuden. Kristillinen työetiikka antaa pohjan 
työn arvostamiselle, yrittäjyydelle ja innovatiivisuudelle.
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Koskela Jouni: Kristillisdemokraatit on arvopuolue. Nykyisessä periaateohjel-
massamme sanotaan osuvasti, että haluamme rakentaa yhteiskuntaa kristilli-
siin arvoihin perustuvana demokratiana. Nämä arvot nousevat Raamatun ilmoi-
tuksesta ja kristillisestä perinteestä. Tämä on ydin, joka erottaa meidät muista 
puolueista, eikä näistä periaatteista pidä luopua. Jokainen ihminen on arvokas 
ja ainutlaatuinen taustastaan riippumatta. Kunnioitamme myös elämän pyhyyt-
tä hedelmöityksestä luonnolliseen kuolemaan. Olemme edelleen perhepuolue, 
jonka periaatteiden mukaan perhettä koskevat ratkaisut on parasta tehdä kotona 
oman keittiön pöydän äärellä. Kristillisdemokraattisen ajattelun ydintä on, että 
vaikka toivomme ihmisen voivan vaikuttaa elämäänsä omilla valinnoillaan, niin 
pidämme kuitenkin huolta yhteiskunnan heikoimmista jäsenistämme rakasta-
malla lähimmäistämme niin kuin itseämme.

Martínez Santi: Kristillisdemokraattisen puolueen erottava tekijä on kristillis-
demokraattinen sanoma. Kristillisdemokraattinen puolue on ainoa eduskunta-
ryhmä, joka ei ole eturyhmäpuolue. Toisin kuin muut puolueet puolueemme ajaa 
kakkien suomalaisten etua: se ajaa koko yhteiskunnan yhteishyvää. Kristillisde-
mokratian ihmis- ja perhekäsitys on se, joka parhaiten takaa yhteiskunnan kes-
tävyyttä ja kehitystä.
Ihminen on kuitenkin aatetta tärkeämpi ja se muodostaa puolueemme aidon yti-
men. Puolueemme ei puolusta tiettyä ideologiaa vaan ihmistä. Siksi kristillisde-
mokraattisen puolueen ydin on jokaisen suomalaisen sydän, jokaisen suomalai-
sen tarpeet, jokaisen suomalaisen unelmat: jokaisen suomalaisen koti.
Jos minun pitää valita yksittäinen aihe kristillisdemokraattisessa ideologiassa, 
joka nykysuomessa pitää erityisesti korostaa, valitsen perheen. Aatteen perus-
teella ei mikään puolue pysty ajamaan perheen etua paremmin kuin kristillisde-
mokraatit.

Tanus Sari: Kd:n ydin on  Raamattuun perustuva kristillinen arvopohja, josta 
nousee lähimmäisistä välittävä käytännön toiminta.

Tuomela Tiina: Lähimmäisenrakkaus on oltava politiikantekomme perustana. 
Ja myös vähäosaisista huolehtiminen. On oltava niiden äänenä, jotka itse eivät 
osaa, jaksa tai uskalla.
Tärkeää on, miten kohtaamme ihmisiä. Omalla käytöksellämme voimme vakuut-
taa ihmisiä, mutta valitettavasti myös karkottaa. Tarvitsemme viisautta ja taitoa 
sanoissamme ja teoissamme.

3. kysymys:
Mikä on tärkein asia, mihin ensimmäisenä tartut, jos tulet valituksi hake-
maasi tehtävään?

Aalto Pirkka: Minkäänlaisiin vaalilupauksiin en ole koskaan sortunut, vaan olen 
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aina luvannut ”vain” tehdä parhaani. Enempää on kuitenkaan paha luvata, enkä 
kyllä osaisikaan nostaa mitään yksittäistä asiaa muita tärkeämmäksi. Mielestä-
ni varapuheenjohtaja on tiimipelaaja, jonka on tärkeää toimia linkkinä kentän, 
eduskuntaryhmän, puoluetoimiston ja puoluejohdon välillä. Koko varapuheen-
johtajiston olisikin tärkeä olla paikalla esim. puoluehallituksen ja -valtuuston ko-
kouksissa, jotta kentän ääni välittyisi eteenpäin. Myös vierailut piireissä ja pai-
kallisosastoissa olisivat tärkeitä, sillä kenttäväen on puolestaan hyvä olla kartalla 
siitä, mitkä ovat päivän polttavia aiheita ajamassamme politiikassa. Tärkeää on 
myös omistamme huolehtiminen. Liian moni KD -aktiivi on kadonnut toiminnas-
tamme liian aikaisin. Meidän tulee tukea toisiamme tehokkaammin, jotta esim. 
erilaisissa vaaleissa koetut pettymykset eivät saisi arvokkaita toimijoitamme 
laittamaan hanskoja naulaan tai vaihtamaan puoluetta. Tähänkin pyrkisin puut-
tumaan - tavalla tai toisella. Olen tottunut toimimaan eri medioissa ja pärjään 
hyvin toimittajien kanssa, joten esiintyisin mielelläni julkisuudessa KD:n vara-
puheenjohtajan roolissa. Mielestäni voin tarjota KD:lle puolueemme kaipaamaa 
hieman rennompaa julkisuuskuvaa.

Kuismanen Riitta: Vuoropuhelulle puolueen johdon ja kentän kanssa on järjes-
tettävä aikaa. Pienenä puolueena olemme hajallaan kuin varpusparvi taivaalla. 
Joten kun tulemme yhteen, pitää antaa aikaa keskustelulle, kysymyksille ja roh-
kaista verkostoitumaan eri piirien välillä. Puoluekokouksen tms. yhteyteen pien-
ryhmiä, paneeleja jne.
Luottamustehtävien lisääntyessä pitää kyetä luopumaan jostakin toisesta – näin 
sitoutetaan useampia toimijoita ja saamme laajempaa näkyvyyttä. Valtaa ja vas-
tuuta tulee hajasijoittaa laajemmalle väelle, muuten osa porukasta vieraantuu 
samalla kun toiset nääntyvät taakkansa alla.
Yhdessä suunnittelu ja sopiminen sitouttavat jäsenistöä, syntyy kokemus meidän 
puolueesta. Jostakin sellaisesta, minkä eteen olemme valmiita tekemään töitä.
Opettajana olen rutinoitunut koulutustehtäviin ja mieluusti siirtäisin esiintymis- 
ja kirjoitustaitoa kentän halukkaille.  Miten olisi ”headline-hunterit” jotka bon-
gaavat ajankohtaisia asioita, tekevät niistä lyhyen yhteenvedon jonka pohjalle jä-
senistö voisi ketterästi rakentaa aloitteellisia, asiantuntija mielipidekirjoituksiaan 
eri teemoista?

Kuosmanen Tomi: Haluan löytää hyvän yhteistyön koko puolueen päätöksente-
osta vastuussa olevien kanssa. Minulla on aluksi paljon opittavaa valtakunnan 
politiikasta ja sen monimuotoisuudesta. Haluan olla nostamassa puolueen pro-
fiilia työnteon, innovatiivisuuden, viennin ja yrittäjyyden osalta. Kansainvälisyys 
on toinen laajempi asiakokonaisuus, josta minulla on laajaa kokemusta. Tähän 
kansainvälistymiseen liittyy vahvasti maahanmuuttoasiat, jossa uskon kykene-
väni tuomaan selkeyttä puolueen linjauksiin.

Koskela Jouni: Käyn läpi KD:n jäsenrekisterin, pyrkimyksenä jäsenten ja kannat-
tajien määrän kasvattaminen. Kehitän puolueen toimintaa siten, että joku hen-
kilö puolueorganisaatiosta ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen puolueen 
jäseneen. Paikallisosastoille sekä piiri- ja erityisjärjestöille on taattava myös 
resurssit tähän työhön. Urheilutermein sanottuna laitamme ruohonjuuritasolla 
omat rivit entistä parempaan järjestykseen ja pelaamme oman pelin mahdolli-
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simman hyvin. Tällä tavalla tuemme puolueen nykyisten jäsenten toimintaa ja 
positiivisen tekemisen ilmapiirin kautta saamme uusia jäseniä ja sitä kautta kan-
nattajia.

Martínez Santi: En tiedä, onko tärkein mutta se on ainakin ensimmäinen. Jos 
tulen varapuheenjohtajaksi, haluan oppia ja omaksua nopeasti puheenjohtajis-
ton työtapoja niin, että minusta tulee hyvä ja tehokas yhteistyökumppani. Sitten 
ryhdyn tutustumaan kenttään, kuten mainitsin ensimmäisessä vastauksessani. 
KD-nuorten työn tukeminen on minusta myös ensisijaisen tärkeä: KD-nuoret 
muodostavat olennaisen osan kenttäämme ja he ovat avainasemassa.

Tanus Sari: Yhteistyön ja strategian linjaaminen selkeän sisällön ja laajemman 
positiivisen näkyvyyden saavuttamiseksi.

Tuomela Tiina: Kartoitan kentän tarpeita ja sitten kerään hihat ja ryhdyn hommiin.

AKI RUOTSALA
aki.ruotsala@kd.fi, puh. 050 546 3576

Olen Aki Ruotsala, 32, isä ja aviomies. Asuu 
Porissa, kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Olen 
toiminut KD:ssa lukuisissa eri tehtävissä, 
kuten kaupunginvaltuutettuna, eduskun-
ta-avustajana, puoluehallituksen ja työvalio-
kunnan jäsenenä, suunnittelijana Sisäministe-
riössä, nuorisojärjestön puheenjohtajana jne..  
Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta puolue-
valtuuston puheenjohtajana, johon haen nyt 
jatkopestiä. Koulutukseltani olen hallintotie-
teiden maisteri ja viittä vaille kauppatieteiden 
maisteri. Työskentelen Merikarvian kunnan 
kehittämispäällikkönä.
Olen tiimipelaaja, jonka unelmana on saada KD:n kannatus kasvu-uralle ja ima-
go houkuttelevaksi tavallisille suomalaisille. Näen, että KD voisi tulevaisuudessa 
olla ammattitaitoinen, uskottava, houkutteleva ja yhteistyökykyinen; arvo-orien-
toitunut yleispuolue, joka perustaa arvopohjansa kristilliseen ihmiskäsitykseen.
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1. Esitä 1-3 käytännön asiaa, mitä tulet itse tekemään, jotta KD:stä tulee  
 10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?
Katson, että puolueen kannatuksen nousuun vaikuttaa sekä puolueen brändi, toi-
mivat rakenteet, terve talous, vaalitaktinen osaaminen, että aktiivinen paikallis-
toiminta. Koen olevani esiintymiskykyinen päättäjä ja olen valmis täydentämään 
puheenjohtajan hyvää brändipotentiaalia omilla kasvoillani puolueen ulospäin 
suuntautuvassa toiminnassa. Haasteenamme on erityisesti 25-50-vuotias ää-
nestäjäkunta, joka loistaa poissaolollaan KD:n tukijoiden joukossa.  Tavoitteenani 
on edelleen jatkaa työtä kehittäen puolueen rakennetta suuntaan, jossa jäsen-
ten on helpompi osallistua päätöksentekoon liittyvään keskusteluun ja madaltaa 
toimintaan mukaan tulemisen kynnystä. Näiden lisäksi median käytössä täytyy 
haistaa ja tarttua niihin tilanteisiin oikein ja viisaasti, jotka luovat KD:sta kuvaa 
uskottavana ja houkuttelevana poliittisena vaihtoehtona.

2. Mikä on Kristillisdemokraattisen puolueen ydin?
Kristillisdemokraattisen ideologian kovassa ytimessä ovat mielestäni ihminen 
(persoona), perhe (koti), lähimmäinen (lähiyhteisö). Näen Kristillisdemokra-
tiassa luovuttamattomana kristillisten arvojen inspiraation politiikan tekemisen 
taustavireenä, joka näkyy parhaiten ihmisarvon kunnioittamisessa, yhteiskunnan 
heikoimpien (erityisesti lasten) suojelussa, perheiden ja lähiyhteisöjen keskei-
sessä roolissa yhteiskunnan perustana, sekä vapauden, vastuun ja kohtuuden 
periaatteiden vaalimisena yhteiskunnassa sen kaikilla sektoreilla.

3. Mikä on tärkein asia, mihin ensimmäisenä tartut, jos tulet valituksi   
 hakemaasi tehtävään?
Ensimmäisenä asiana aion istua puolueen puheenjohtajan, sekä puoluesihtee-
rin kanssa alas ja suunnitella tulevia vaaleja, poliittista toimintaa ja puoluetyötä 
tulkiten puoluekokouksen tahtotilaa. Tämän jälkeen järjestämme kauteni ensim-
mäisen hyväksi havaitun kaksipäiväisen puoluevaltuuston seminaarikokouksen 
Tampereella loka-marraskuussa.



38

KD:N PERIAATEOHJELMA 
 
JOHDANTO

Suomen Kristillisdemokraatit on poliittisiin keskiryhmiin lukeutuva kristillissosiaalinen 
kansanliike. Rakennamme Suomesta oikeudenmukaista, perheystävällistä, yritteliäs-
tä ja taloudellisesti menestyvää lähimmäisyhteiskuntaa, jossa jokaisen ihmisen arvo 
tunnustetaan ja kaikilla on turvallista elää ilman köyhyyttä, syrjintää tai eriarvoisuutta. 
Puolustamme jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä ja vakaumuksensa. Kan-
nustamme yritteliäisyyteen ja itsensä kehittämiseen sekä vastuunottoon myös lähim-
mäisistä ja luonnosta. 
Yhteiskunnan rakentamisessa tarvitaan uudenlaista ajattelua, uudistettuja rakenteita ja 
uusimman tekniikan hyödyntämistä. Uudistaminen lähtee vahvasta arvopohjasta pe-
rinteitä kunnioittaen. Perinteisistä suomalaisista arvoista kumpuava ahkeruus, välittävä 
yhteisöllisyys ja lähimmäisyys ovat kansakuntamme voimavara myös tänään. Oma ko-
tiseutu on meille tärkeä. Arvostamme Suomen kulttuurisia erityispiirteitä, isänmaan-
rakkautta ja vaalimme Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta moniarvoistuvas-
sa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Samalla teemme kansainvälistä yhteistyötä 
ja tahdomme auttaa maailman hätää kärsiviä.
Suomen Kristillisdemokraatit on osa laajaa ja monimuotoista kristillisdemokraattis-
ta liikettä. Liikkeen juuret ulottuvat 1800-luvun Saksaan, jossa kansalaiset nousivat 
puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta sekä ihmisten tasavertaista kohtelua. 
Maailmansotien jälkeen liike järjestäytyi ja saavutti johtavan aseman Euroopassa. 
Norjan kautta välittynyt esimerkki innoitti nousemaan Suomessakin 1900-luvun puo-
livälin kulttuurimurroksessa puolustamaan vallan keskittämisen sijaan perinteisiä kestä-
viä arvoja, itsenäisyyttä ja kansanvaltaa.

1.ARVOT
Rakennamme yhteiskuntaa kestävien kristillisten perusarvojen varaan, jotka ovat ihmi-
selämän arvo kaikissa olemassaolon vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeu-
denmukaisuus, rehellisyys, lähimmäisyys ja lähipäätösperiaate. Kristillinen ihmiskuva 
on arvojen lähtökohta. Arvot ohjaavat poliittista toimintaamme ja vievät Suomea kohti 
lähimmäisyhteiskuntaa.

IHMISARVO
Puolustamme ihmisoikeuksia sekä jokaisen ihmisen täyttä arvoa. Jokainen ihminen on 
ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö. Ihmisarvo perustuu ihmisen olemiseen, ei hänen 
tekoihinsa, kykyihinsä, syntyperäänsä tai muihin ominaisuuksiin. Yksilön ihmisarvoa on 
kunnioitettava hedelmöityksestä jatkuen aina luonnolliseen kuolemaan asti. Ihmisarvon 
tunnustaminen päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että elämisen perustarpeet, kuten ruo-
ka, asunto, lääkkeet, hoiva, terveydenhuolto, koulutus ja turvallinen elinympäristö sekä 
mahdollisuus työhön ja toimeentuloon turvataan jokaiselle. Ihmisyyteen kuuluvaa luo-
vuutta ilmentävät elävä kulttuuri, tiede ja taide, jotka rikastavat ihmiselämää ja vahvis-
tavat niin aineellista kuin henkistä kehitystä.
 
VAPAUS JA VASTUU
Ihmisen vapaus ja vastuu nivoutuvat erottamattomasti yhteen. Jokaisella on oikeus ke-
hittää itseään, ajatella ja uskoa vapaasti, tuoda julki mielipiteensä sekä parantaa omaa ja 
yhteisönsä hyvinvointia. Vapaus tuo mukanaan vastuun itsestä ja muista ja lopulta koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnista. Kenenkään ei pidä riistää tai rajata toisten vapautta eikä 
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loukata toisen ihmisarvoa.
Rakennamme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, joka 
edistää ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Huolehdimme yhteisvastuullisesti 
yhteiskunnan heikoimmista jäsenistä. Yhteisvastuun periaate ulottuu myös kotimaan 
rajojen yli. Tahdomme vähentää köyhyyttä myös kehitysmaissa ja auttaa ihmisiä, jotka 
kärsivät sotien ja luonnonkatastrofien keskellä.
 
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Toimivan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan keskeisimpiä lähtökohtia on ihmisten tasa-
vertaisuus. Se tarkoittaa sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa että eri ihmisryhmien 
yhdenvertaisuutta. Naisten ja miesten tasa-arvo-ongelmat ovat erilaisia. Naiset koke-
vat syrjintää työelämässä, miehille kasautuu huono-osaisuus ja syrjäytyvät helpommin 
yhteiskunnasta. Jokaista on kohdeltava yksilönä. Tuemme kansalaisten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia hyvään elämään, terveyteen ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Jokaisel-
le on taattava yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua, yrittää ja menestyä taustastaan 
riippumatta. Alueellinen eriarvoistuminen ja periytyvä huono-osaisuus on estettävä.
 
OIKEUDENMUKAISUUS
Kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu taataan varmimmin, kun yhteiskuntaa kehite-
tään oikeusvaltioperiaatteen pohjalta. Viranomaistoiminnan ja päätöksenteon läpinäky-
vyys ovat edellytyksiä sille, että oikeusvaltioperiaatteen toteutumista voidaan arvioida. 
Korruptiota vastaan on työskenneltävä johdonmukaisesti. On uudistettava käytäntöjä 
ja lainsäädäntöä niin, että mahdollisuus rakenteelliseen korruptioon heikkenee. Kansa-
laisten on voitava luottaa oikeuslaitokseen. Oikeusturva on taattava jokaiselle tuloista 
riippumatta.
 
TOTUUDELLISUUS JA REHELLISYYS
Poliittisen toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä arvoja. Edistämme 
demokratian toimivuutta ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa sekä kansalaisten vaikutus-
mahdollisuuksia.
Käytämme toimintamme ja päätöstemme pohjana tutkittua tietoa ja arvioita päätösten 
vaikutuksista. Etsittäessä ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin on oltava ennakko-
luuloton, yhteistyökykyinen ja luova, arvioitava asioita kokonaisvaltaisesti ja eri kansa-
laisryhmien yhteisen hyvän kannalta.
 
LÄHIMMÄISYYS
Yhteiskunnan arvot näkyvät siinä, miten se kohtelee heikoimpia jäseniään. Lähimmäi-
syys on yksilön asenne ja elämäntapa mutta myös yhteiskunnan kehittämisen lähtö-
kohta. Lähimmäisyys toimii ihmisten ja kulttuurien välisiä luonnollisia eroja yhdistävänä 
tekijänä. Lähimmäisyys vähentää yksinäisyyttä. Kaikkia yhteiskunnan jäseniä tarvitaan 
inhimillisen yhteisön rakentamiseen.

LÄHIPÄÄTÖSPERIAATE
Kansalaisia koskevat päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä heitä, joita ne kos-
kevat. Vallankäyttöä pitää hajauttaa aina, kun se on mahdollista. Yhteisen hyvän edistä-
mistä koskeva vastuu tulee jakaa tasapainoisesti julkisen vallan, kansalaisyhteiskunnan 
sekä perheen ja yksilöiden välillä. Yhteiskunnan on tuettava kansalaisiaan ottamaan 
vastuuta itsestä ja läheisistä sekä luonnosta.
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2. LÄHIMMÄISYHTEISKUNTA
Lähimmäisyhteiskunnan rakentamisessa tarvitaan uudistusmieltä sekä kestäviä perus-
arvoja. Perhe, lähiyhteisöt ja kotiseuturakkaus luovat juuret, joiden avulla on helpompi 
ymmärtää maailmaa. Ihmisten arvostus, kanssakäyminen, luottamus ja lähimmäisyys 
luovat pohjaa hyvinvoinnille. Lähimmäisyys on tekoja toisen ihmisen eteen ja puolesta.
 
2.1. Perhe
Perhe on jokaisen ihmisen ensimmäinen yhteisö – paikka, jossa kasvetaan yhteiskunnan 
jäseneksi, vastuuseen itsestä ja toisista ihmisistä. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, 
jonka hyvinvointi tai pahoinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Vanhemmuuden tuke-
minen on tärkeää, jotta vanhemmat onnistuvat kasvatustehtävässään.
Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta ja perheille on 
taattava mahdollisimman laaja valinnanvapaus lapsia koskevissa palveluissa. Erilaisilla per-
he-etuuksilla luomme edellytyksiä lasten tasapainoiselle kasvulle.
Suomen väestö vanhenee vauhdilla. Tarvitsemme lisää lapsia, jotta voimme turvata hy-
vinvointiyhteiskunnan palvelut ja tulevaisuuden eläkkeet. Perhepoliittisilla toimenpiteil-
lä tulee luoda nykyistä paremmat edellytykset perheen perustamiselle ja lasten hankin-
nalle.
Perheen perustaminen on pariskunnan henkilökohtainen päätös, jota yhteiskunnan tu-
lee tukea. Pidämme naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuvaa avio-
liittoa parhaana kasvuperustana lapsille.

2.2. Sivistys
Jokaiselle tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja oppimiseen 
varallisuudesta riippumatta. Näin jokaisen potentiaali realisoituu yhteiseksi hyväksi. 
Koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen ja sen kehittämiseen on turvattava riittävät 
resurssit.
Tarvitsemme sekä yleissivistävää opetusta että käytännön taitoja. Uusi tekniikka ja so-
vellukset auttavat oppimisessa, mutta ne eivät voi kokonaan korvata laadukasta lähi-
opetusta. Oppimisympäristön on oltava terve, viihtyisä ja oppimiseen kannustava. Kou-
lurauha on taattava sekä oppilaille että opettajille, eikä koulukiusaamista pidä hyväksyä 
missään muodossa.
Koulun ja kodin yhteistyö rakentaa pohjan tiedon, taidon ja arvojen kehittymiselle. Po-
liittisen tai uskonnollisen korrektiuden nimissä ei pidä kitkeä suomalaisia perinteitä. 
Puolustamme kristillisen kulttuuriperinnön sekä kansakuntaa yhdistävien arvojen välit-
tämistä tuleville sukupolville. Koulujen ja päiväkotien on taattava oppilailleen myöntei-
nen uskonnonvapaus. Uskonnonvapauden takaavaa ja tasa-arvoista katsomusopetusta 
palvelee parhaiten oman uskonnon / elämänkatsomustiedon opettamisen malli.
Suomen tärkein menestystekijä on tasokkaan koulutuksen ja tutkimuksen avulla saavutet-
tu korkea osaaminen. Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen tuovat oikein kohdennet-
tuina itsensä moninkertaisesti takaisin. Kilpailukykyämme ja tieteellistä potentiaaliamme 
uhkaava aivovuoto pysäytetään turvaamalla pitkäjänteisesti resurssit korkeatasoiseen tut-
kimukseen. Ihmiselämän kunnioittamisen ja suojelun tulee olla periaatteena määriteltäes-
sä rajat tieteellisen tutkimukselle ja sen soveltamiselja toiminnalle.
Korostamme aktiivisen kansalaistoiminnan keskeistä merkitystä osana toimivaa hyvin-
vointiyhteiskuntaa. Kansalaisten ja heidän yhteisöjensä aloitteellisuutta ja vastuullista 
vapautta on edistettävä. 
Yhteiskunnan on huolehdittava kulttuuripalvelujen monipuolisuudesta. Kansallisten 
kulttuuri- ja taidelaitosten elinvoimaisuus on turvattava. Kulttuurilla on yhä suurempi 
rooli taloudessa, työllisyydessä ja myös matkailussa.
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Monikulttuurisuuspolitiikassa on noudatettava rakentavaa, integraatiota ja kulttuuris-
ta tasapainoa tukevaa linjaa. Maahanmuuttajia tulee kohdella kunnioittavasti ja arjessa 
voimme auttaa heidän kotoutumistaan. Myös eri kulttuurien kielteisistä piirteistä on 
avoimesti puhuttava. Lain on oltava kaikille sama.
Pidämme arvossa maamme kaksikielisyyttä ja kaksikielistä kulttuuritaustaa. Jokaisen kansa-
laisen on saatava kielilain turvaamat peruspalvelut suomeksi tai ruotsiksi.
Poliittisena puolueena emme ota kantaa kristillisten seurakuntien emmekä muidenkaan 
uskontokuntien opillisiin katsomuksiin. Arvostamme kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen 
osallistumista yhteiskuntaeettiseen keskusteluun sekä niiden ja poliittisten toimijoiden 
keskinäistä vuoropuhelua.
 
2.3. Hyvinvointi
Hyvinvointi luodaan lähiyhteisöissä. Yhteiskunnan perimmäisenä päämääränä on tur-
vata olosuhteet, jossa voimme sosiaalisesti, taloudellisesti, henkisesti, hengellisesti ja 
fyysisestikin hyvin.
Hyvinvointipalveluiden ja perusturvan riittävyys on taattava kaikkialla maassa. Panos-
tamme lisää perustason palveluihin, luomme sujuvat hoitoketjut ja lisäämme ennalta-
ehkäisevää työtä. Panostamme nuorisotyöttömyyden hoitoon ja syrjäytymisen ennalta-
ehkäisyyn.
Palveluiden on oltava helpommin saavutettavissa ja niitä on tuotettava entistä laaduk-
kaammin ja edullisemmin. Säästöä syntyy kun arjen sujuvuus ja ihmisten kokema hyvin-
vointi paranee.
Elinympäristö on suunniteltava terveyttä edistäväksi panostamalla liikuntapaikkoihin, puis-
toihin ja ulkoilureitteihin. Tavoitteena on arkiliikunnan lisääntyminen. Korostamme jokaisen 
omaa vastuuta terveytensä edistämisestä. Päihteettömät elintavat suojaavat niin yksittäisen 
ihmisen kuin hänen lähipiirinsä terveyttä ja hyvinvointia.
Ikäihmisten palveluista on pidettävä huolta. Palvelut on saatava sellaiselle tasolle, ettei 
vanhenemista tarvitse pelätä. Ihmisarvoinen elämä kuuluu meille kaikille. Sukupolvien 
välinen vuorovaikutus on tärkeää. Ikäihmisten osaamista on hyödynnettävä.
 
2.4. Sosiaalinen markkinatalous
Kannatamme sosiaalista markkinataloutta, jossa markkinatalouden ja kilpailun periaat-
teet yhdistyvät sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ympäristön suojeluun sekä luon-
non resurssien hyödyntämiseen kestävällä tavalla. Yksityisomistus ja perintöoikeus ovat 
tärkeä osa yksilön ja perheen itsenäisyyttä.
Sosiaalisessa markkinataloudessa ihmisten annetaan vapaasti tehdä töitä, yrittää ja me-
nestyä. Julkinen sektori tasaa hyvinvointi- sekä varallisuuseroja verotuksen avulla. Ve-
rovaroilla järjestämme koulutuksen, sosiaaliturvan ja muut hyvinvointipalvelut. Julkisen 
sektorin on toimittava tehokkaasti. Verotus ei saa viedä pohjaa talouden kehitykseltä ja 
työnteon kannattavuudelta.
Edistämme yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä elämäntapaa yhteiskunnassa. Vain yrittäminen 
ja työnteko luovat pohjan yhteiskunnan palveluiden rahoitukselle. Yrittäjyyden yhteis-
kunnallista arvostusta on lisättävä, yrittäjäksi ryhtymistä helpotettava ja yrittäjien so-
siaaliturvaa parannettava. Työmarkkinarauhaa ylläpidetään sopimuskulttuuria paranta-
malla. 
Jokaisella tulee olla oikeus työhön ja toimeentuloon. Työstä on saatava kunnon palkka, 
jolla on mahdollista tulla toimeen. Lainsäädäntömme edellyttämästä työturvallisuudes-
ta ja työhyvinvoinnista tulee työpaikoilla huolehtia. Työnteon on oltava merkittävästi 
kannattavampaa kuin yhteiskunnan tuilla eläminen.
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Työttömyyden hoitoon on panostettava ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ehkäise-
miseksi on löydettävä keinoja. Kehitetään nuorten työllistymismahdollisuuksia syrjäy-
tymisen estämiseksi. Turvataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus perusopetuksen jälkei-
seen jatkokoulutuspaikkaan.
Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Tämä on mahdollista vain 
panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen, sekä teknologisen kehityksen aktiiviseen 
hyödyntämiseen.  Julkisen sektorin omistajapolitiikan ja hankintojen on edistettävä työl-
lisyyttä ja kasvua.
Ekologinen markkinatalous ottaa huomioon luonnon kestokyvyn ja toimii sen ehdoilla.
Pyrimme etenemään kohti hiilineutraalia taloutta ja yhteiskuntaa.
 
2.5. Turvallisuus
Suomen itsenäisyyden, alueellisen loukkaamattomuuden ja demokraattisen yhteiskun-
tajärjestyksen turvaaminen ovat valtiovallan ensimmäisiä ja tärkeimpiä velvollisuuksia. 
Ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintakykyä tulee 
parantaa.
Sisäisestä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille pitää osoittaa riittävät resurssit. 
Terrorismin vastainen työ, kansainvälisen rikollisuuden torjuminen ja hybridisodankäyn-
nin uhkiin varautuminen ovat yhä keskeisemmässä roolissa sisäisen turvallisuuden yl-
läpitämisen kannalta. Päihteiden käytön lisääntyminen on myös rikski kansalaisten syr-
jäytymiselle.
Ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää kansainvälinen yhteistyö sekä puo-
lustuskyvyn jatkuva kehittäminen. Maanpuolustuksen pitää perustua yleiseen asevel-
vollisuuteen, uskottavaan ja itsenäiseen puolustukseen sekä alueelliseen maanpuolus-
tusjärjestelmään. Asevelvollisuutta tulee kehittää siten, että reserviläisjoukot pystyvät 
vastaamaan nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin ja hybridisodankäyntiin nykyis-
tä paremmin
Syvenevä puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on luontevaa, samoin yhteistyö muiden 
pohjoismaiden, Naton ja EU-maiden kanssa. Kattavaa yhteistyötä ja hyviä naapurisuh-
teita tulee ylläpitää myös Baltian maiden ja Venäjän kanssa.
 
2.6. Ympäristömme
Tahdomme turvata puhtaan ympäristön tuleville sukupolville. Luonnon monimuotoisuu-
den heikkeneminen ja ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Luonnonvaroja säästä-
vän tekniikan kehittämistä ja käyttöönottoa on edistettävä.
Ehtyvien luonnonvarojen käytöstä on siirryttävä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön, 
kiertotalouteen sekä energian ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Lisäksi kansalaisia 
ja yhteisöjä on kannustettava välttämään tarpeetonta ja tuhlailevaa kulutusta.
Suomen perinteinen vahvuus on energiajärjestelmän monipuolisuus, energiapolitiikassa 
on pyrittävä kohti energiaomavaraisuutta.
Suomen liikenneinfrastruktuuria on kehitettävä kokonaisvaltaisesti koko maan tarpeet 
huomioon ottaen. Painopisteemme liikenneinvestoinneissa on korjaus- ja parantamis-
hankkeissa, sillä infrastruktuurin korjausvelka on kasvamassa vaarallisen suureksi. Lii-
kenteen ympäristövaikutuksia on vähennettävä hyödyntämällä uusia innovaatioita ja 
vähäpäästöisiä kulkuneuvoja. Sähköautojen kasvavaan määrään tulee varautua.
Elinvoimainen maaseutu ja monipuolinen maa- ja metsätalous ovat maallemme elintär-
keitä.  Huolehdimme suomalaisen maataloustuotannon turvaamisesta ja maatalousyrit-
täjien toimeentulosta. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia ratkaisuja, joiden avulla 
maa- ja metsätalouden potentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Parhaimmillaan 
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maa-ja metsätalous voi tarjota merkittävästi lisää työpaikkoja ja uusia vientimahdolli-
suuksia ja samalla parantaa maamme energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.
Asumisen kustannuksia on alennettava ja asumisen laatua parannettava. Sisäilmaon-
gelmiin on puututtava aktiivisesti. Kotimaisten raaka-aineiden, erityisesti puun, käyttöä 
tulee lisätä rakentamisessa.
 
2.7. Kansainvälisyys
Talouden maailmanlaajuinen yhdentyminen luo edelleen uusia markkinoita ja taloudellisen 
yhteistyön muotoja, mutta lisää myös uudenlaista kilpailua. Työskentelemme sen puolesta, 
että Suomi menestyy osana kaikkien maiden hyvinvoinnin nousua. Kannatamme maailman-
talouden vapauttamista, mutta tarvitsemme reilut pelisäännöt vapaakaupalle.
Yritysten on maksettava veronsa oikeaan osoitteeseen. Erilaiset veronkiertojärjestelyt lisäävät 
palkansaajien verotaakkaa. Veroparatiisit on suljettava ja estettävä veronkierto.
Suomen roolia rauhanvälittäjänä ja kriisien liennyttäjänä on vahvistettava. Rauha on oi-
keudenmukaisuuden hedelmä. Epäoikeudenmukaisuus, elinympäristön tuhoutuminen ja 
köyhyyden tuoma näköalattomuus johtavat sotiin ja levottomuuksiin. Tahdomme auttaa 
kehitysmaiden ihmisiä koulutuksen ja oman yritystoiminnan kautta kohti taloudellista oma-
varaisuutta ja tasavertaista kumppanuutta kansainvälisessä kaupassa.
Maailmassa tulee pyrkiä vähentämään äärimmäistä köyhyyttä. Kannatamme YK:n tavoi-
tetta nostaa kehitysyhteistyömäärärahojen osuus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. 
Toimimme kehitysyhteistyössä tasa-arvon, koulutuksen, työn ja toimeentulon sekä ihmis-
oikeuksien edistämiseksi.
Terve isänmaallisuus, aiempien sukupolvien työn ja oman kristillisen kulttuuriperinnön ar-
vostaminen luovat hyvän pohjan kohdata kunnioittavasti erilaisista kulttuureista tulevia 
ihmisiä.
 
2.8. Euroopan unioni
Haluamme kehittää Euroopan unionia itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä, joka 
edistää toimivien sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Vastustamme 
EU:n kehittymistä liittovaltioksi.
On pitäydyttävä tiukasti lähipäätösperiaatteeseen. Sen mukaisesti unionille saa siirtää 
toimivaltaa ja se saa käyttää toimivaltaansa vain, jos sen toiminta tuottaa merkittävää 
lisäarvoa jäsenmaiden kansalliseen toimintaan. Jokaisen EU:n jäsenmaan on huoleh-
dittava itse veloistaan ja talousongelmistaan, eikä niitä pidä siirtää yhteisvastuullisesti 
muiden maksettaviksi.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. lukeutuu Euroopan Kansanpuolueen (EPP):n ryh-
mään. Tällaisessa kristillisdemokraattien ja keskustaoikeiston kansainvälisessä yhteis-
työssä edistämme kristillisdemokraattista osuutta ja vaikutusvaltaa. Teemme yhteistyö-
tä erityisesti Pohjoismaiden kristillisdemokraattisten sisarpuolueiden kanssa.
 

Hyväksytty KD:n XXXII sääntömääräisessä puoluekokouksessa 2017
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PUOLUEKOKOKOUKSEN ESITYSLISTAN 26 §

 
PUOLUEKOKOUSALOITE 1
Puoluehallitus esittää hyväksymistä suosituksena, että piirijärjestöt ottavat huo-
mioon paikat erityisjärjestöille piirihallituksissa sekä mahdollisimman tasapuoli-
sen sukupuolijakauman piirihallituksissa.

KD Naisten aloite mandaattipaikoista piirihallituksiin ja sukupuoli- 
jakauma piirihallituksiin
KD Naisten liittohallitus vaatii erityisjärjestöille (KD Naiset, KD Nuoret ja KD 
Svenska organisation, niissä piireissä, joissa se toimii) mandaattipaikkaa kaik-
kiin piirihallituksiin. Täten saamme toteutettua sekä parannettua demokratiaa 
ja tiedonvälitystä puolueen eri toimijoiden kesken. Vaadimme myös, että nou-
datetaan tasa-arvon mukaista 60/40 periaatteen mukaista sukupuolijakaumaa 
piirihallituksien jäseniä valittaessa. 

 
PUOLUEKOKOUSALOITE 2
Puoluehallitus esittää hyväksymistä suosituksena, että sitoutumattomat 
ehdokkaat pyritään saamaan jäseniksi.

KD Naisten aloite sitoutumattomien ehdokkaiden saamiseksi 
jäseniksi
Kuntavaaleissa 2017 listoillamme oli runsaasti sitoutumattomia ehdokkaita. 
KD Naiset vaatiikin, että sitoutumattomat ehdokkaat voivat olla ehdokkaina vain 
yhden vaalikauden, jonka jälkeen heidän edellytetään liittyvän puolueen jäsenek-
si. Tällä toimella haluamme sitouttaa henkilöt puolueen toimintaan ja samalla 
yhdenvertaisuus puolueen toimijoiden kesken toteutuu.

 
PUOLUEKOKOUSALOITE 3
Puoluehallitus esittää hyväksymistä siten, että Vaasan vaalipiirin alueella kahden 
piirijärjestön aluejaot tarkistetaan vastaamaan paremmin maakuntavaalien rajo-
ja. Muuten kukin piirijärjestö katsoo oman vaalipiirinsä sisällä omalle alueelleen 
parhaiten sopivan organisaation.

Lapuan paikallisosaston aloite piiriorganisaation tarkistamisesta 
maakuntajaon mukaiseksi
Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosasto ry esittää, että puolueen alueellis-
ta toimintaorganisaatiota muokataan maakuntajaon mukaiseksi. 
Mikäli SOTEMAKUuudistus toteutuu, maakunnasta tulee alueensa kuntien itse-
näinen hallinnollinen toimintayksikkö. Puolueen edustajat edustavat omaa maa-
kuntaansa ja tulevat toimimaan jatkossa paikallistason ohella oman maakuntan-
sa toimielimissä.
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Tällä hetkellä piirijärjestöt ja erityisjärjestöt toimivat usean maakunnan alueella 
eikä toiminta ole ollut omiaan lisäämään tasapuolisesti eri maakuntien sisäistä 
aktiivisuutta ja edunvalvontaa.
Kunta- ja valtiotason politiikan ohella puolueen on huolehdittava jokaisen maa-
kunnan kristillisdemokraattisen politiikanteon edellytyksistä eikä tämä onnistu 
ilman alueen omaa ja toimivaa organisaatiota.
 
 
PUOLUEKOKOUSALOITE 4
Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

Helsingin piirin aloite: Isien ja äitien yhdenvertaisuus on taattava 
huoltoriidoissa
Suomessa noin 30 000 lasta kokee vanhempiensa eron. Huoltoriitoihin päätyy 
noin 2500 tapausta vuosittain. Eron yhteydessä moni lapsi menettää yhteyden 
toiseen vanhempaan joko kokonaan tai osittain huoltokiusaamisen tai vieraan-
nuttamisen kautta.
Lapsen huoltolakia uudistetaan juuri nyt. Oikeusministeriö on asettanut työryh-
män pohtimaan miten lakia tulisi täsmentää jotta lapsen etu parhaiten toteu-
tuisi. Uudistetun lain tulee ennaltaehkäistä vanhempia toimimasta lapsen edun 
vastaisesti. Työryhmän mietintö valmistuu elokuun lopussa. Helsingin Kristil-
lisdemokraatit pitävät tärkeänä, että molempia vanhempia kohdellaan yhden-
vertaisesti lapsen asioista päätettäessä.  Isien mielipiteet tulee ottaa paremmin 
huomioon päätöksiä tehtäessä. Lapsen oikeutta tuntea ja pitää yhteyttä molem-
piin vanhempiin ja sukulaisiin tulee tukea. Lakiin tulee ottaa säännöksiä joissa 
täsmennetään vieraantumista koskevaa lainsäädäntöä ja annetaan konkreettisia 
keinoja puuttua vieraannuttamiseen.
Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän tulee lähteä viemään asiaa ponnek-
kaasti eteenpäin.

 
PUOLUEKOKOUSALOITE 5
Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

Keski-Suomen piirin aloite: Perhepoliittisen ohjelma tulee päivittää ja 
saattaa yleisölle nähtäväksi
Kristillisdemokraattien periaatteisiin kuuluu perheen merkityksen korostaminen. 
Se näkyy periaate- ja yleisohjelmien perhepoliittisissa linjauksissa sekä lapsi-
myönteisen perhepolitiikan neljässä teesissä ja Taapero-bonuksessa. Perhetee-
maa on pidetty ansiokkaasti esillä myös vaaleissa.
Edellä mainittujen lisäksi on tärkeää, että puolueella on käyttökelpoinen perhe-
poliittinen erityisohjelma pohjana perhepoliittiselle päätöksen teolle ja tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Se luo myös omalta osaltaan uskottavuutta puolueen 
perhepolitiikalle.
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Perhepoliittinen ohjelma on olemassa, mutta se ei ole yleisön nähtävissä. Ohjel-
ma on 40-sivuinen ja vuodelta 2010. Se sisältää paljon hyviä tavoitteita, mutta ei 
vastaa tätä päivää ja tarkoitustaan, vaan kaipaa kattavaa päivittämistä.
Puolueen perhepoliittinen ohjelma tulee päivittää ja päivittämisen pohjana tulee 
käyttää yleis- ja periaateohjelmien perhepoliittisia linjauksia sekä lapsimyöntei-
sen perhepolitiikan teesejä. Perhepoliittisessa ohjelmassa tulee erityisesti nos-
taa esille lapsen etu ja vanhemmuuden tukeminen, lapsen lähtökohtainen oikeus 
äitiin ja isään, kriisien ennaltaehkäiseminen, lastenhoidon valinnan vapauden ja 
osa-aikatyön mahdollistaminen, perhevapaakustannusten jakaminen työnanta-
jien kesken, laadukas varhaiskasvatus ja opetus, sekä syntyvyyden nostaminen 
väestön uusiutumiseksi.
KD:n Keski-Suomen piiri esittää, että puolueen johto ottaa perhepoliittisen oh-
jelman päivityksen agendalle yhteistyössä perhepoliittisen teematyöryhmän 
kanssa ja saattaa päivitetyn ohjelman yleisölle nähtäväksi.

 
PUOLUEKOKOUSALOITE 6
Puoluehallitus esittää hylkäämistä, koska aloite on vanhentunut. 

Pirkanmaan piirin aloite: Aikalisä Sote-uudistukseen
Sote-uudistus on suurin uudistus suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Uudistus pyritään viemään läpi nopealla aikataululla ja asiantuntijoiden näke-
mykset sivuutetaan. KD Pirkanmaan piirin mielestä sote-uudistuksen suunnitte-
luun ja täytäntöönpanoon tulee ottaa aikalisä.
KD Pirkanmaan piiri katsoo, että sote-uudistusta sinänsä tarvitaan, mutta se tulee 
rytmittää eri tavoin ja vaiheittain uudistuksen tuovan aidosti mukanaan lisäarvoa. 
Nykyisellä aikataululla ja suunnitellulla etenemisellä on vaarana jopa kalliimpi ja 
monimutkaisempi tapa palvelujen tuottamiseen. Suunniteltu rahoituksen luomi-
nen houkuttaa myös nykyisiä kuntia säästämään sosiaali- ja terveydenhuollon 
menoista liikaa, sillä suunnitelman mukaan nyt käytetty rahamäärä sosiaali- ja ter-
veysmenoihin vähennetään kunnan budjetista sote-uudistuksen myötä.
KD Pirkanmaan mielestä sote-uudistuksessa tulee ensin tulee saada valmiiksi 
asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jossa tietoja voidaan tarpeen mukaan siirtää 
taholta toiselle asiakkuuksien mukaan. Samassa tietojärjestelmässä tulee olla 
kuitenkin mahdollisuus salata tarkoin salassa pidettävät tiedot, kuten lastensuo-
jeluasiakkuuden tiedot.
Digitalisaation myötä tulisi myös kehittää sellainen digijärjestelmä, joka osal-
taan tukee laadunvarmistusta ja valvontaa. Tällaiseen digijärjestelmään voisi 
esimerkiksi kirjata paikalla olevien työntekijöiden määrän, jonka avulla valvova 
viranomainen voisi valvoa henkilöstömitoitusten noudattamista. Samalla järjes-
telmällä voitaisiin kerätä asiakaspalautetta asiakkailta, potilailta, omaisilta sekä 
työntekijöiltä. Näin epäkohtiin voitaisiin puuttua ja myönteisen palautteen myötä 
löytää toimivat hyvät käytänteet, jotka tulisi levittää muidenkin käyttöön. Muu-
toinkin laadunvarmistus ja valvonta tulee suunnitella huolella järjestämisvastuun 
siirtymisen sekä palvelujen tuottajatahon moninaistumisen myötä.
Isojen kaupunkien ja erilaisten seutukuntien tulisi ensin pilotoida sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen aitoa integraatiota. Mikäli integraatio onnistuu, voidaan uudis-
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tusta laajentaa laajemmalle alueelle. Mikäli kuitenkaan isot kaupungitkaan eivät 
kykene integraatiota toteuttamaan – miten tähän kyetään maakunnan tasolla? 
Myös valinnanvapautta tulee ensin kokeilla ja testata erilaisilla asiakasryhmillä 
ennen kuin valinnanvapautta voidaan laajentaa koskemaan näin laajaa kokonai-
suutta.
KD Pirkanmaan piiri on erityisen huolissaan haavoittuvassa asemassa olevien 
asemasta tulevassa sote-uudistuksessa. Heitä koskevien palvelujen siirtäminen 
osaksi valinnanvapautta, henkilökohtaista budjettia sekä monituottajamallia 
kohti tulee suunnitella tarkoin.
KD Pirkanmaan piiri ehdottaa KD:n ottavan puolueena yhtenäisesti tiukan julki-
senkannan suunnitellulle sote-uudistuksen aikataululle

PUOLUEKOKOUSALOITE 7
Puoluehallitus esittää aloitteen sisällön huomioimista sen jälkeen, kun tiedetään, 
miten hallituksen esityksen sisältö on muuttunut perustuslakivaliokunnan lau-
sunnon jälkeen.

Pirkkalan paikallisosaston aloite: Organisaatiomuutos ei ratkaise 
sote-uudistukseen johtaneita ongelmia
Uudistuksesssa oli tarkoitus korjata se, mikä ei toimi. Nyt kuitenkin ollaan rik-
komassa toimivia rakenteita. Lisäksi Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet, 
kuten hoidon sujuva integraatio, säästöt ja terveyserojen kaventaminen ovat jää-
neet valinnanvapauden jalkoihin ja vaarana on, että ne jopa vaarantuvat.
Tehokas ja nopea perusterveydenhuolto pystyy pitämään myös erikoissairaan-
hoidon kulut kurissa. Kansantaloudellisesti olisi siis järkevintä palata uudistuk-
sen alkuperäisiin tavoitteisiin ja panostaa ennaltaehkäisyyn ja perusterveyden-
huoltoon.
Vaihtoehto valinnanvapaudelle, hallinnon uudistamiselle ja toiminnan markki-
noistamiselle on korjata syyt, jotka johtivat uudistamistarpeeseen.

 Mitkä tekijät ovat johtaneet uudistustarpeeseen?

1. Lääkäriin ei pääse. Lääkäripulaan ovat johtaneet monet tekijät, joihin pitää  
 ensin puuttua. Iso osa lääkäreiden ajasta kuluu toimimattomien tietojärjes- 
 telmien parissa ja kirjaamisessa.
2. Suurten ikäluokkien ikääntyessä tarve lääkäripalveluihin tulee kasvamaan.  
 Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Lääkäriliitto kuitenkin vastustaa lisä- 
 koulutusta ja tämä estää terveen hintakilpailun. Täyttämättömien terveyskes- 
 kusvirkojen vuoksi kunnat ovat pakotettuja palkkaamaan kalliita keikkalääkäreitä  
 tuplapalkalla.
3.  Lääkärit hakeutuvat pois terveyskeskuksista erikoissairaanhoitoon ja yksityi- 
 selle sektorille. Erikoislääkäreiden virkoja on lisätty + 21 % samalla kun perus- 
 lääkärin virkoja +5 % (1996 - 2009).
 Lääketieteen opiskelijat harjoittelevat julkisella puolella ja valmistuttuaan   
 siirtyvät ansaitsemaan yksityiselle sektorille. Harjoittelijoiden vaihtuminen  
 estää pysyvien hoitosuhteiden syntymistä, ohjaa tarpeettomiin erikoissai-  
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 raanhoidon lähetteisiin ja vaikuttaa laatuun.
4. Vaihtuvat ammattilaiset estävät pysyvien hoitosuhteiden syntymisen. Tämä  
 kuormittaa sekä ammattilaista että potilasta ja syntyy tarve toisen ammatti- 
 laisen konsultaatioon, varmuuden vuoksi.
5.  Ongelma on myös rahoituksen epätasainen jakautuminen. Kela-korvaus on  
 käytännössä valtion subventoimaa tukea yksityiselle sektorille ja siitä on tul- 
 lut terveydenhuoltoa vääristävä tekijä. Etenkin suuret terveystalot ovat saa- 
 neet Kela-korvausten kautta tulonsiirron verovaroista itselleen. Sen sijaan yk- 
 sittäiset ammatinharjoittajat ovat tarvinneet Kela-korvausta voidakseen toimia  
 kilpailussa isojen talojen kanssa.
6.  Yksityisen sektorin komplikaatiot kaatuvat usein julkisen puolen hoidettaviksi.  
 Nämä ovat heikentäneet kuntien taloutta ja sitä kautta rapauttaneet peruster- 
 veydenhuollon tasoa ja ovat yksi syy miksi lääkäriin ei pääse riittävän nopeasti.
7. Erikoissairaanhoidon paisuminen perustuu osin sen ansaintalogiikkaan.  Sai- 
 raanhoitopiiri hoitaa asiakkaan ja lähettää laskun kuntaan. Ja kunta maksaa.  
 Perusterveydenhuollossa terveyskeskukset sen sijaan ovat joutuneet sopeut- 
 tamaan toimintaansa kurjistuvan kuntatalouden raameihin.
8. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamiseen ja kilpailuttamiseen on ajaudut- 
 tu mm. heikon työvoiman saatavuuden tai tiukan kuntatalouden vuoksi. Mo- 
 nikansalliset suuryritykset usein voittavat tilapäisellä alihinnoittelulla. Harmaan 
 talouden vuoksi Suomi menettää 13 miljardia vuodessa (EU:n laskelma).

Miten ongelmia pitäisi ratkaista?

1.  Työn delegoiminen muille ammattilaisille on osoittautunut kustannustehok- 
 kaaksi, esimerkkinä ns. suoravastaanotot fysioterapeutille tai sairaanhoitajalle.   
 Näin lääkärin aikaa vapautuu vaativampiin töihin.
2.  Erityisesti geriatrien, psykiatrien ja yleislääketieteen koulutusta on lisättävä. 
   Työ terveyskeskuksessa on haasteellista, sillä on hallittava laajoja kokonai-  
 suuksia. Sen vuoksi terveyskeskuksiin pitää saada enemmän yleislääketieteen  
 erikoislääkäreitä. Palkkojen harmonisointi julkisen ja yksityisen välillä sekä pe- 
 rusterveydenhuollon arvostusta nostettava.. Syrjäseutulisä vähentäisi tarvet- 
 ta keikkalääkäreihin.
3. Yksi ratkaisu olisi vastikkeellisuus yhteiskunnan kustantamiin koulutuksiin eli  
 tietty vuosimäärä suoritetaan julkisella puolella – samalla kertyisi arvokasta  
 työkokemusta perusterveydenhuollosta ja toimisi hyvänä pohjana erikois-  
 tumiselle. Vaihtuvien harjoittelijoiden aiheuttamia ongelmia pitää tasata – 
 harjoittelujaksot myös yksityiselle puolelle.
4.  Esimerkiksi Tanskassa yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat omalääkärit  
 kantavat kokonaisvastuun joka johtaa hyvään laatuun ja säästää kustannuksia.
5.  Eniten palveluja tarvitsevat 10 % väestöstä kerryttää 80 % kustannuksista.  
 Todellisia säästöjä syntyy kohdentamalla ennakoivaa terveydenhoitoa riski- 
 ryhmiin. Uudistuksen kärjen pitäisi kohdistua tähän väestöön eikä asutuskes- 
 kusten hyvinvoivaan väestöön, joka maksukykyisenä ei julkista tukea tarvitse.
6. Hoidolle on asetettava takuu.
7. Keskeistä on, että järjestäminen, tuotanto ja rahoitus säilyvät pääosin samalla  
 toimijalla. Palvelun järjestämisvastuussa olevan pitäisi ostaa ennalta sovitulla  
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 hinnalla palvelun tuottajalta. Näin kustannuksia pystytään hallitsemaan.
8. Kuntien hankinta- ja kilpailutusosaamisen tasoa on nostettava. Kuntien bud- 
 jeteista noin puolet on julkisia hankintoja ja niihin sisältyy sekä riskejä että  
 mahdollisuuksia. Osto-osaamisen puute saattaa johtaa siihen, että koko-  
 naistaloudellisuutta ei osata tai haluta nostaa hinnan edelle. Hankinnoissa  
 tulee muutoinkin soveltaa kokonaistaloudellisuutta eikä pelkkää hintaa.

Edellä mainitun perusteella Pirkkalan paikallisosasto esittää, että KD pyrkii so-
siaali- ja terveydenhuollossa olevien ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että 
myöntyisi tukemaan yhteiskuntaamme ratkaisevasti muuttavaa sote-uudistusta.

 
PUOLUEKOKOUSALOITE 8
Puoluehallitus esittää hylkäämistä.

KD Nuorten aloite: EU:lle uusi perussopimus
Tiedostaa:
•  Euroopan unionin tulevaisuus on tärkeässä murroskohdassa.
•  Populistiset ääriliikkeet ovat lisänneet kannatustaan ympäri Eurooppaa.
•  Euroopan komissio julkaisi valkoisessa kirjassaan unionille vaihtoehtoiset   
 tulevaisuuden skenaariot.
•   Nyky-EU:ssa komissio on saanut huomattavan paljon valtaa unionin sisällä.

Tunnustaa:
• Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen kuu-  
 luvat Euroopan unionin perusarvoihin.
•  EU on sitoutunut kansanvallan edistämiseen kaikessa toiminnassaan, ja unio- 
 ni on globaalissa mittakaavassa tärkeä demokratian edistäjä ja puolestapuhuja.
•  Euroopan unionia vaivaa demokratiavaje, koska valta on keskittynyt komissi- 
 olle, jota ei ole valittu demokraattisilla kansanvaaleilla.

Esittää:
•  EU tarvitsee uuden perussopimuksen, joka vahvistaa unionin asemaa.
•  EU:n tulee jatkossa keskittyä toimimaan olennaisten sektorien parissa 
 (tekemällä vähemmän mutta tehokkaammin)
•  EU:n päätöksenteko saatava lähemmäksi kansalaisia.
• Komission toimivaltuuksia supistettava (ministerineuvoston ja kansallisten  
 parlamenttien hyväksi), jolloin komissio säilyy hallinnollisena elimenä.
•  EU:n sisämarkkinat on saatava toimivammaksi unionin taloudellisen vaiku- 
 tusvallan vahvistamiseksi.
•  Lisääntyneen terrorismiuhkan myötä EU:n turvallisuutta tulee vahvistaa   
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 muun muassa tehostamalla viranomaisyhteistyötä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 9
Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

KD Nuorten aloite: Huumausainetestit pakollisiksi ammattikuskeille
Tiedostaa:
• Huumausaineiden käyttö on kaikkialla Euroopassa kasvussa, Suomi on kärki- 
 maita etenkin amfetamiinin käytössä.
• Nykyään työnantajalla on oikeus ja mahdollisuus vaatia huumausainetes- 
 tausta uudelta työntekijältä.

Tunnustaa:
•  Saataville tulee jatkuvasti uusia muuntohuumeita.
•  Huumeiden käyttäjien joukko on hyvin moninainen eikä käyttö näy kaikista  
 aina päällepäin. Käyttö myös aloitetaan yhä nuorempana.
•  Huumekuskien määrä on noussut räjähdysmäisesti viime vuosina, mutta   
 heistä kiinni jää poliisin arvion mukaan vain 5-10 %.
• Rattijuopumusten määrä on ollut vähentymään päin, mutta kuskit näyttävät  
 siirtyneen huumeisiin, koska ne eivät näy normaalissa puhallustestissä.
• Poliisien tutkimuspyynnöistä rattijuopumuksesta epäillyille huumaus- ja lää- 
 keainetestausten määrä ylitti alkoholitestausten määrät ensimmäistä kertaa  
 viime vuonna (2016).

Esittää:
•  Ammattiautoilijoita palkattaessa kaikkiin kuljetusalan tehtäviin, myös har- 
 joitteluun, huumausainetestit on oltava pakollisia.
• Työnantajalla on oltava nykyistä matalampi kynnys oikeuteen vaatia työnte- 
 kijän huumausaineiden käytön testausta. Työnantajan on huolehdittava esi- 
 miehille tarjottavasta koulutuksesta huumausaineiden käytön vaikutuksista.
• Poliisin on saatava nykyistä enemmän resursseja valvoa päihteiden käyttöä  
 liikenteessä, myös ammattikuskien osalta.
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32. PARTIKONGRESSENS
FÖREDRAGNINGSLISTA  18. - 19.8.2017

PARTISTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTAN 
ENLIGT STADGARNAS 10 §

1 §  ÖPPNING
 Partiordförande Sari Essayah

2 §  VAL AV PRESIDIUM FÖR PARTIKONGRESSEN
 1. Val av tre ordförande
 2. Diskussion
 3. Beslut

3 §  VAL AV SEKRETERARE FÖR PARTIKONGRESSEN
 1.  Val av tre sekreterare samt fem mötessekreterare
 2.  Diskussion
 3.  Beslut

4 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 1. Val av två protokolljusterare
 2. Diskussion
 3.  Beslut
 
5 §  VAL AV RÖSTRÄKNARE
 1.  Val av åtta rösträknare
 2.  Diskussion
 3.  Beslut

6 § FASTSTÄLLANDE AV PARTIKONGRESSENS DELEGATER (9 §)
 1. Partikongressens kanslipersonal har tillsammans med partiets orga-  
  nisationschef och byråassistent fastställt samt konstaterat antalet när- 
  varande partikongressdelegater. 
 2.  Listan över partikongressdelegaterna godkänns och antalet närvarande  
  officiella partikongressdelegater konstateras.  
 3.   Diskussion
 4.  Beslut
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7 § PARTIKONGRESSENS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
 1. Enligt stadgarnas 8 §: "Ordinarie partikongress hålls vartannat år mel- 
  lan maj-augusti månad. Partistyrelsen besluter om tid och plats.
    Kallelsen till partikongress meddelas en månad före kongressen ska   
  hållas genom annons i medlemstidningen, alternativt genom personlig  
  kallelse som postas till varje medlem. ”Partikongressens föredragnings- 
  lista samt motioner och ärenden som ska tas upp till behandling bifogas  
  i mån av möjlighet till den kongresskallelse som postas till medlemmarna  
  och de officiella kongressdelegaterna”.     
  Nämnda paragrafer ur stadgarna finns i BILAGA 1.  
  Kallelse till partikongressen har publicerats i KD-tidningen den           
  18.5.2017.
 2. Den 32:a Partikongressen konstateras vara lagligen sammankallad och  
  beslutsför.
 3.  Diskussion
 4.  Beslut
 
8 §  PARTIKONGRESSENS ARBETSORDNING
 1.  Föredragningslistan som utdelats till kongressdelegaterna godkänns  
  som arbetsordning för partikongressen.
 2.   Diskussion
 3.  Beslut
 
9 §  TILLSÄTTANDE AV UTSKOTT
 1. Partikongressen tillsätter ett utskott för beredande av resolutioner,   
  samt ett utskott för förfaringssätt under partidagen.
 2. Diskussion
 3. Beslut

10 § VAL AV UTSKOTT FÖR FÖRFARINGSSÄTT
 1.  Till utskottet för förfaringssätt väljs partiets ordförande och viceord-  
  förande, partikongressens presidium, partisekreteraren, samt organi- 
  sationschef. Till utskottets ordförande väljs den som under den 2 § valts  
  till ordförande för partikongressen.
 2. Diskussion
 3.   Beslut

11 § VAL AV RESOLUTIONSUTSKOTT
 1.   Fyra medlemmar väljs till resolutionsutskottet
 2.  Diskussion
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 3.  Beslut

12 § REGLER FÖR PARTIKONGRESSEN
 1.  Godkännande av mötesregler enligt BILAGA 2
 2.  Diskussion
 3.  Beslut

13 § POLITISK ÖVERSIKT
 Partiordförande Sari Essayah

14 § REDOGÖRELSE ÖVER RIKSDAGSGRUPPENS VERKSAMHET
 EFTER SENASTE PARTIKONGRESS         
 Riksdagsgruppens ordförande Peter Östman
 
15 § REDOGÖRELSE ÖVER PARTIETS VERKSAMHET EFTER
 SENASTE PARTIKONGRESS           
 Partisekreterare Asmo Maanselkä

16 § BESLUT GÄLLANDE DE STADGEÄNDRINGAR VILKA
 GENOMGÅTT FÖRHANDSGRANSKNING
 1. Partistyrelsen föreslår att ändringarna gällande partiets stadgar ändras  
  enligt BILAGA 3. Ifall att stadgeändringarna godkänns som en helhet  
  träder de nya stadgarna genast ikraft. Ändringarna presenteras av or- 
  ganisationschef Mikko Rekimies.
 2. Diskussion
 3. Beslut  

17 § VAL AV PARTIORDFÖRANDE
 1. Valutskottet presenterar vilka kandidater som gett sitt medgivande att  
  ställa sig till förfogande i partiets ordförandeval. Presentationen av Sari  
  Essayah, som redan gett sitt medgivande till kandidatur, finns i 
  BILAGA 4.
 2. Diskussion. Under diskussionen finns möjlighet att också föreslå andra  
  personer till kandidater i ordförandevalet.
 3.  Beslut
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18 § VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR PARTIET
 1. Valutskottet presenterar vilka kandidater som gett sitt medgivande att  
  ställa sig till förfogande i partiets viceordförandeval. Presentationen av  
  Pirkka Aalto, Jouni Koskela, Riitta Kuismanen, Tomi Kuosmanen, Santi  
  Martinez, Sari Tanus och Tiina Tuomela, vilka redan gett sitt medgivande  
  till kandidatur, finns i BILAGA 4.
 2. Diskussion. Under diskussionen finns möjlighet att också föreslå andra  
  personer till kandidater i viceordförandevalet.
 3.  Beslut
 
19 § GODKÄNNANDE AV PARTIETS NYA PRINCIPPROGRAM SAMT 
 BESLUT OM BEHANDLINGSSÄTT 
 1.  Partistyrelsen föreslår att partiets nya principprogram godkänns enligt 
  förslaget i BILAGA 5. Det nya principprogrammet ersätter princip- och  
  partiprogrammet som antagits 17.06.2005.
 2. Behandling: Ändringsförslag till det föreslagna principprogrammet bör  
  meddelas skriftligt till partikongressens sekreterare senast fredagen  
  den 18.08. kl. 18.30. Ändringsförslagen bör även understödjas av en  
  annan kongressdelegat. Således bör ändringsförslaget undertecknas av  
  2 kongressdelegater. Trots att ändringsförslagen framförs och under-  
  stöds i den muntliga diskussionen på fredagen bör förslaget inlämnas  
  skriftligt undertecknat av två kongressdelegater. I annat fall förkastas   
  ändringsförslaget.
 3.  Diskussion angående behandlingen
 4.  Beslut angående behandlingen
 5. Partisekreterare Asmo Maanselkä presenterar principprogrammet
 6. Diskussion om principprogrammet och partiets politik
 7. Behandling av eventuella änrdringsförslag, vilka inlämnats skriftligen  
  till kongressekreteraren senast fredagen 18.8 kl 18.30 
 8. Beslut

20 § PARTIETS PRINCIPIELLA VERKSAMHETSPLAN 2017-2019
 Partisekreterare Asmo Maanselkä presenterar.

21 § VAL AV PARTIFULLMÄKTIGE FÖR FÖLJANDE TVÅ ÅRS PERIOD 
 1. Valutskottets förslag
 2. Diskussion
 3. Beslut
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22 § VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PARTIFULLMÄKTIGE FÖR
 FÖLJANDE TVÅ ÅRS PERIOD
 1. Valutskottet presenterar vilka kandidater som gett sitt medgivande att 
  ställa sig till förfogande i valet av ordförande för partifullmäktige. Pre- 
  sentationen av Aki Ruotsala, som redan gett sitt medgivande till kan - 
  didatur, finns i BILAGA 4.
 2.  Diskussion. Under diskussionen finns möjlighet att också föreslå andra  
  personer till kandidater i valet av ordförande till partifullmäktige.
 3. Beslut
 
23 § VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR PARTIFULLMÄKTIGE
 FÖR FÖLJANDE TVÅ ÅRS PERIOD
 Ifall ändringarna av partistadgarna godkänns som en helhet under den 
 16:e §, förrättas inte detta val av partikongressen, utan valet förrättas av  
 partifullmäktige på hösten.
 1. Valutskottet presenterar vilka kandidater som gett sitt medgivande att  
  ställa sig till förfogande i valet av viceordförande för partifullmäktige.
 2. Diskussion. Under diskussionen finns möjlighet att också föreslå andra  
  personer till kandidater i valet av viceordförande till partifullmäktige
 3.  Beslut
 
24 § BESLUT OM DELTAGANDE OCH NOMINERING AV KANDIDAT 
 FÖR PRESIDENTVALET
 1. Enligt partistadgarnas 28 §: partikongressen fattar beslut angående   
  partiets deltagande i presidentvalet samt besluter om nominering av  
  kandidat i presidentvalet. Partikongressen kan delegera beslutsfattan- 
  det till partifullmäktige.
 2. Diskussion
 3. Beslut

25 § BESLUT ANGÅENDE PARTIKONGRESSENS RESOLUTIONER
 1. Resolutionsutskottet presenterar förslag till resolutioner.
 2. Diskussion
 3.  Beslut

26 § MOTIONER OCH FÖRSLAG VILKA INLÄMNATS FRÅN
 MEDLEMSFÖRENINGARNA                             
 Behandling av motioner och förslag vilka inlämnats inom utsatt tid av med- 
 lemsföreningar, i enlighet med partiets stadgars 10 § (vilka skickats skrift- 
 ligen till partistyrelsen senast 2 månader före partikongressen). BILAGA 6
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 1. Partistyrelsen rekommenderar att motion 1 och 2 godkänns.
  Partistyrelsen rekommenderar att godkänna motion 3 med korrigeringar. 
  Partistyrelsen rekommenderar att godkänna motion 4, 5 och 9.
  Partistyrelsen rekommenderar att innehållet i  motion 7 beaktas.
  Partistyrelsen föreslår att förkasta motion 6 och 8.
        2. Diskussion
 3. Beslut

27 § PARTIKONGRESSEN AVSLUTAS

 

 

 

 



57

UTDRAG UR PARTIETS STADGAR

8 § PARTIKONGRESSEN
Ordinarie partikongress hålls vartannat år mellan maj-augusti månad. Partisty-
relsen besluter om tid och plats.
Extra partikongress hålls ifall partistyrelsen så besluter, eller ifall minst 20 parti-
medlemmar skriftligen kräver att partikongressen sammankallas för att behand-
la någon särskild fråga. 
Kallelsen till partikongress meddelas en månad före kongressen ska hållas ge-
nom annons i medlemstidningen, alternativt genom personlig kallelse som pos-
tas till varje medlem.
Partikongressens föredragningslista samt motioner och ärenden som ska tas upp 
till behandling bifogas i mån av möjlighet till den kongresskallelse som postas till 
medlemmarna och de officiella kongressdelegaterna.

9 § DELEGATER TILL PARTIKONGRESSEN
Medlemsföreningarna har rätt att skicka röstberättigade kongressdelegater ifall 
föreningen, för föregående kalenderår, betalat den medlemsavgift som partifull-
mäktige fastställt. Delegaterna utses enligt följande kriterier: 
 1.  Partiets lokalavdelningar, vilka har minst tre (3) betalande medlemmar 
  har rätt att skicka en (1) delegat. Lokalavdelningar med minst tio (10)  
  betalande medlemmar har rätt att skicka två (2) delegater. Därefter har  
  lokalavdelningarna att ytterligare skicka 1 (1) delegat till per var 20:e  
  betalande medlem, dock högst 20 delegater. 
 2. Kretsorganisationer: 3 delegater
 3. Nationell särorganisation: 25 delegater
  För varje kongressdelegat får man välja en personlig ersättare. Kon- 
  gressdelegaterna och ersättarna bör vara medlemmar i någon av  
  partiets lokalavdelningar. 
 4.  Medlemmar av partistyrelsen och partifullmäktige, föredragande  
  funktionärer inom partiorganisationen, partiets riksdagsledamöter  
  ur riksdagsgruppen och partiets europarlamentariker äger yttran- 
  derätt på partikongressen.

12 § ANDRA REGLER FÖR PARTIKONGRESSEN
Beslut på partikongressen fattas som majoritetsbeslut, ifall inte annat framkom-
mer i dessa regler. Ifall rösterna utfaller jämt i omröstningar avgör ordförandens 
röst. Personval avgörs genom lottning ifall röstetalen utfaller jämnt. 
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KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND 32. ORDINARIE PARTIKONGRESS
REGLER FÖR PARTIKONGRESSEN
 1. Rösträtt äger endast kongressdelegater vilka representerar någon av  
  Kristdemokraterna i Finlands lokalavdelningar.
 2. Medlemmar av partistyrelsen och partifullmäktige, föredragande funk- 
  tionärer inom partiorganisationen, partiets riksdagsledamöter ur riks- 
  dagsgruppen och partiets europarlamentariker äger yttranderätt på   
  partikongressen.
 3.  Talturer begärs skriftligen via kongressens mötessekreterare genom att  
  använda sig av de förhandstryckta blanketterna. Mötesordföranden   
  beviljar talturer I den ordning talturerna inlämnats, förutom när det gäller  
  en repliktaltur. En repliktaltur beviljas ifall man lyfter upp sitt delegatkort  
  och ropar “replik”. Tiden för ordinarie talturer är 3 minuter och för en rep- 
  pliktaltur 30 sekunder.
 4. En taltur får användas per sakfråga. 
 5. Tiden för talturer och repliker kan förkortas från nämnda exempel, på  
  mötesordförandens förslag, ifall mötet så godkänner. En kongressdele- 
  gat kan också föreslå begränsningar av dito genom att begära en taltur  
  gällande mötesordningen.
 6. Ordinarie talturer hålls från kongressalens talarstol, förutom repliktal- 
  turer som hålls från den plats där man sitter. 
 7. Ifall någon under diskussionens gång föreslår bordläggning av ett ären- 
  de och förslaget om bordläggning understöds, bör man i den fortsatta  
  diskussionen endast diskutera bordläggningsförslaget. Ifall bordlägg-  
  ningsförslaget inte vinner majoritet i en omröstning fortsätter ärendets  
  behandling i normal ordning.  
 8.  Under diskussionen bör man i talturerna hålla sig till det ämne som är  
  under behandling. 
 9. I diskussionen och debatten bör varje talare respektera varandra så att  
  man inte går till personangrepp. Det är bra att minnas Bibelns råd:   
  “Överträffa  varandra I ömsesidig aktning”. 
 10. Beslutsförslag eller anmälan om avvikande åsikt bör inlämnas skriftligt  
  till mötessekreteraren.
 11. Röstning genomförs genom att visa upp JA- eller NEJ - kort och om- 
  röstningar genom att använda för ändamålet förhandstryckta blanketter.
 12. Mötesordföranden kan, efter eget omdöme, bestämma om provröst- 
  ning  i ärenden som kräver endast enkel majoritet. Mötesordföranden  
  bedömer vilket förslag som vinner omröstningen. Ifall någon röstberät- 
  tigad kongressdelegat är av annan åsikt, än ordförandens bedömning av  
  hur rösterna utfallit, utförs rösträkning i normal ordning. 
 13. Ifall rösterna utfaller jämnt avgör ordförandens röst, förutom vid val då  
  lotten avgör, eller när det gäller ändringar till partiets stadgar när det  
  krävs 2/3 delars majoritet. 
 14. I viceordförandevalet bör man skriva högst tre namn bland de kandida- 
  ter som under diskussionen vunnit understöd för sin kandidatur. Annars  
  förkastas valsedeln.
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PROGRAMMET FÖR PARTIKONGRESSEN 
SEINÄJOKI 2017 (Östermyra 2017)

PREMILINÄR TIDTABELL

Anmälan vid Idrottshallen (Kyrkogatan 15), ankomstkaffe, öppningsceremoni, 
möte och eftermiddagskaffe. Vid Arenan (Kyrkogatan 23) lunch och på fredag festmiddag.

Fredag18.8.

8.30-11.00  Partikongressens delegater och andra gäster anmäler sig

9.00-10.00  Publiktillfälle på Seinäjokis  torg (bl.a. med riksdagsledamöterna)

9.00-11.00  Seinäjoki stad bjuder på ankomstkaffe vid mötesplatsen

11.00    Öppningsceremoni

12.00        Öppnande av partikongressen och dess konstituerande

12.00-14.00 Lunch

12.15  Politisk översikt, partiordförande Sari Essayah

12.45   Översikt av riksdagsgruppens verksamhet, riksdagsgruppens ordförande Peter Östman

13.00 Verksamhetsberättelsen för åren 2015 - 2017, partisekreterare Asmo Maanselkä

13.15 Godkännande av partiets stadgeändringar

ca. 13.45   Val av ordförande och viceordföranden

 (under rösträkningen eftermiddagskaffe och intervju av riksdagsledamöterna)

ca. 16.00  Presentation av partiets nya principprogram allmän debatt angående principprogrammet                  

ca. 18.00  Avslutande av mötet

Middag med program:

19.00 Middag med kvällsprogram i Arenan

Lördag 19.8.

9.00  Morgonandakt

9.15   Särorganisationernas talturer (KD kvinnoorganisationen, KD unga, KD Svenska)

9.30   Fortsättning av den allmänna diskussionen samt godkännande av  principprogrammet

ca. 11.30 Behandling av verksamhetsplanen för 2017 - 2019

11.30-13.30  Lunch

ca. 12.30  Val av partifullmäktige

ca. 13.30 Deltagande i presidentvalet

14.30-16.00 Eftermiddagskaffe                                                                                                         

ca.14.30  Partikongressens resolutioner

ca. 15.30 Behandling av de motioner som medlemsföreningarna har skickat in

ca. 17.00 Avslutande av partikongressen

Söndag  20.8. klo 9.30 – ca. 15 päivä: “rekreationsdag”



PUOLUEKOKOUSOHJELMA                       

SEINÄJOKI 2017 ALUSTAVAT KELLONAJAT
Tervetuloa Pohojammaan syrämmehen Komiahan kaupunkihin Seinäjoelle!

Urheilutalolla (Kirkkokatu 15) ilmoittautuminen, avajaiskahvit, avajaisjuhla, kokous 
ja iltapäiväkahvit. Areenalla (Kirkkokatu 23) lounaat ja perjantain iltajuhla.

Perjantai 18.8.

8.30-11.00 Puoluekokousedustajien ja muiden vieraiden ilmoittautuminen

9.00-10.00  Toritapahtuma Seinäjoen torilla (mukana mm. kansanedustajat)

9.00-11.00   Seinäjoen kaupungin tarjoamat tulokahvit kokouspaikalla

11.00          Avajaisjuhla

12.00   Puoluekokouksen avaus ja järjestäytyminen

12.00-14.00 Lounas

12.15  Poliittinen tilannekatsaus, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah

12.45 Katsaus eduskuntaryhmän toimintaan, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman

13.00 Kertomus puolueen toiminnasta vuodelta 2015 – 2017, puoluesihteeri Asmo Maanselkä

13.15    Puolueen sääntömuutoksien hyväksyminen

n. 13.45  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit

 (ääntenlaskujen aikana iltapäiväkahvit sekä kansanedustajien  tentti)

n. 16.00  Puolueen uuden periaateohjelman esittely ja yleiskeskustelu periaateohjelmasta

n. 18.00 Puoluekokous keskeytetään

Ohjelmallinen illallinen:

19.00 alkaen  Illallinen ja iltaohjelma Areenalla

Lauantai  19.8.

9.00    Aamuhartaus

9.15  Erityisjärjestöjen puheenvuorot (KD Naiset, KD Nuoret, Svenska Organisation)

9.30 Yleiskeskustelu jatkuu ja uuden periaateohjelman hyväksyminen 

n. 11.30   Toimintasuunnitelman 2017 - 2019 käsittely

11.30-13.30  Lounas

n. 12.30 Puoluevaltuuston valinta

n. 13.30  Presidentinvaaleihin osallistuminen

14.30-16.00 Iltapäiväkahvit                                                                                                                             

 n.14.30           Puoluekokouksen julkilausumat

n. 15.30   Puolueen jäsenyhdistyksiltä tulleiden aloitteiden käsittely

n. 17.00  Puoluekokous päättyy

Sunnuntai  20.8.  klo 9.30 – n. 15 päivä: Komian tähären Lapuallen


