Poliittinen ohjelma 2019-2021
Suomen pitää olla aina maa, jossa ihmisillä on turvallinen arki ja vahva turvallisuuden tunne.
Ihmisillä on vapaus tehdä itseään ja perhettään koskevia päätöksiä. Jokainen kantaa vastuuta
voimiensa mukaan itsestään ja muista. Ihminen voi luottaa yhteiskuntaan hädän ja avun tarpeen
hetkellä. Luonto, yhteiskunta ja talous jätetään paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.
Jokainen kokee olevansa tärkeä ja saa osansa talouden tuloksista. Kaikki saavat yrittää ja
menestyä. Yhteiskunta antaa perustan ihmisten hyvälle elämälle.
TASA-ARVON EDISTÄMINEN VAATII AKTIIVISIA TOIMIA
 Itsensä työllistävien asemaa työmarkkinoilla on parannettava.
 Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Perusteettomat
palkkaerot on poistettava. Suomeen on säädettävä samapalkkaisuuslaki.
 Sukupuolivaikutusten arviointia on lisättävä.
 Kuukautis- ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on alennettava 24 prosentista 10
prosenttiin.
PERHEIDEN HYVINVOINTI ON MENESTYVÄN KANSAKUNNAN PERUSTA
 Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin yhteiskunta, joka ymmärtää
perheiden moninaisuuden.
 Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta
 Perheille on annettava todellinen valinnanmahdollisuus hoidon ja varhaiskasvatuksen valinnassa.
 Vaaditaan lasten kotihoidon tuen säilyttämistä nykymuotoisena kolmeen ikävuoteen asti.
 Yksikään koti ei saa olla perhe- ja lähisuhdeväkivallan näyttämö. Väkivallan
uhreille ja tekijöille pitää luoda lisää matalan kynnyksen tuki- ja hoitopalveluita.
 Turvakotipaikkojen määrää ja saavutettavuutta on lisättävä huolehtien asiantuntevasta
henkilöstöstä ja kaikkien osapuolten arvostavasta ja tasapuolisesta kohtelusta Euroopan
neuvoston suositusten mukaisesti.
 Edellisellä hallituskaudella alkanutta lape-työtä on jatkettava ja kehitettävä, mm.
matalankynnyksen perhekeskusten/perhetalojen hyvin alkanutta toimintaa.
TYÖELÄMÄN JOUSTOT TAKAAVAT PIDEMMÄT TYÖURAT
 Perheellisyys ei saa olla este työuralla etenemiselle.
 Hoito – ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten asemaa
työmarkkinoilla.
 Keskustalle tärkein arvo on lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa
sekä perheiden valinnanvapaus
 Perhevapaan pitäminen on tehtävä isille houkuttelevaksi.

 Vuorotteluvapaan mahdollisuus on säilytettävä. Suuri osa naisista työskentelee vaativissa
työtehtävissä tai vuorotyössä. Vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista ja työllisyyttä.
 Työelämän muuttuessa säilytetään mahdollisuus osa-aikatyöhön ja edistetään niiden
iäkkäämpien ihmisten työmahdollisuuksia, jotka haluavat työllistyä.
 Edistetään osatyökykyisten mahdollisuutta osallistua työelämään.
 ARVOKAS IKÄÄNTYMINEN ON KUNNIA-ASIA
 Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää
yhteiskuntaa.
 Perhehoidon asemaa ikäihmisten hoitomuotona pitää vahvistaa. Omaishoidon ja
työelämän yhdistämisen on oltava nykyistä joustavampaa.
 Riittävä määrä senioriasuntoja ja laitoshoitoa on turvattava.
 Kotiin tuotavat hoidot ja palvelut, sisältäen myös turvapalvelut on toteutettava ikäihmistä
ja hänen omaisiaan kuunnellen.
 Parannetaan ikäihmisten hyvää elämää edistämällä yhteisöllistä asumista,
ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja virkistystoimintaa.
 Edistetään hyviä uusia ikäihmisten palveluasumiseen sekä senioritaloihin liittyviä
käytäntöjä.
 Omaisen hoitoa tulisi pystyä järjestelemään muun muassa liukuvan työajan,
lyhennetyn työajan, osa-aikaeläkkeen, vuorotteluvapaan, omaishoitajien
hoitovapaan, säästövapaan tai työaikapankin kautta.

NAISYRITTÄJYYS VAHVISTAA KOKO SUOMEA
 Suomeen tarvitaan yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Työn,
yrittäjyyden, opiskelun, perheen, vapaa-ajan ja arjen yhdistämiseen pitää tehdä
sosiaaliturvan kokonaisuudistus.
 Yksinyrittäjän on voitava vähentää sairaan lapsen hoitajan palkka yrityksen verotuksessa.

SUOMI ON KOKONAINEN
 Ihmisen pitää saada asua, yrittää ja tehdä työtä kaikkialla Suomessa.
 Peruspalvelut ja turvallisuus pitää taata asuinpaikasta riippumatta.
 Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen on oltava sujuvaa. Tiet, raiteet, vesiväylät ja lentokentät
on pidettävä kunnossa. Maaseutu tarvitsee elinvoimansa tueksi valokuidun.
 Julkinen liikenne ei ulotu kaikkialle, siksi 16-vuotiaille pitää saada henkilöauton
ajo-oikeus helpottamaan opiskelua, kotona asumista ja harrastamista.
 Osaavat naiset ovat maaseudun voimavara. Maaseudulla tarvitaan naisten rohkeutta ja
yritteliäisyyttä, jolloin suomalainen maaseutu säilyy elävänä ja vetovoimaisena.

 Suomalaisen ruoan tulevaisuus on turvattava. Kotimaiset elintarvikkeet ja puhdas
vesi ovat huoltovarmuuden tukijalka. Perhetiloihin perustuvan ruoantuotannon jatkuminen
Suomessa pitää varmistaa. Tuet on kohdistettava ruokaa tuottaville
aktiivitiloille.
 Suomi tarvitsee menestyäkseen kehittyviä kaupunkiseutuja. Toimiva kaupunki luo arjen
tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta.
 Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.
 Edistetään turvapaikan saaneiden kiinnittymistä suomalaiseen kulttuuriin sekä
parannetaan koko yhteiskunnan tasa-arvoa.

