POLIITTISET ALOITTEET

Keskustanaisten Puolangan paikallisyhdistys ja Keskustanaisten Kainuun piiri:
Lapsiperheille kotipalveluja
Iso osa suomalaisista ja Kainuun lapsiperheistä voi huonosti ja usein taustalla on
työttömyyttä, syrjäytymistä, sairastumista, taloudellisia vaikeuksia ja vanhemmuuden
taitojen puuttumista. Emme elä enää yhteiskunnassa, jossa kaikilla olisi mahdollisuus
turvautua isovanhempiin. Suomessa on perheitä, joissa vanhempi vastaa perheen arjesta
yksin puolison työskennellessä toisella paikkakunnalla.
Lisäksi perheissä on yksi vanhempi joko puolison kuoleman tai avioeron seurauksena.
Osa näistä perheistä on tällä hetkellä täysin ilman ulkopuolista apua, ja avunpuute
heijastuu koko perheen hyvinvointiin.
Mitä tapahtuu, kun tämä yksin arjesta vastaava vanhempi sairastuu? Entä jos joutuu jopa
sairaalahoitoon? Tutkimuksissakin on todettu avioerojen olevan yleisimpiä silloin, kun
lapset ovat pieniä. Jos kahden vanhemman perhe kokee lapsiperheajan haastavana,
voimme vain kuvitella haasteet, kun vanhempia on yksi.
Akuutista tilanteesta yksittäisellä interventiolla selvitään, mutta entäpä kun
epätasapainoinen koti on lapsen arkipäivää useiden kuukausien, jopa vuosien ajan? Meillä
on huonosti voivia lapsia, joiden vanhempi ei ehdi eikä usein jaksa kantaa vanhemmuuden
vastuuta. Näiden lapsien kohdalla niin koulu, nuorisotoimi ja terveyspalveluiden järjestäjä
käyttävät kalliita ja vähäisiä resurssejaan aiheutuneiden vahinkojen selvittämiseen ja
korjaamiseen. Ennaltaehkäisevää apua on vaikea saada ja usein vasta
lastensuojeluilmoituksen jälkeen perheen tilannetta selvitetään. Tällöin ollaan jo
auttamattomasti myöhässä.
Edellä mainitut ongelmat ovat korjattavissa tai ainakin selvästi vähennettävissä
järjestämällä lapsiperheille kunnallista kotipalvelua. Ehdotamme mallia, jossa perheillä olisi
lakisääteinen oikeus kunnalliseen kotipalveluun. Kotipalvelun ei pidä olla sidoksissa
sosiaalitoimen asiakkuuteen, jotta perheet eivät ajattele leimautuvansa sosiaalitoimen
asiakkaiksi. Perheiden tarvitseman avun sisältö on hyvin yksinkertaista; ruoanlaittoa,
vaatehuoltoa, siivousapua, asiointiapua tai lasten kanssa ajanviettoa.
Kunnallisen kotipalvelun tarkoituksena on toimia perheen tukena, ei toimia päävastuussa
perheen arjessa. Kokemuksemme mukaan jo pienikin apu auttaa perhettä pitkäaikaisesti.
Olemme vakuuttuneita, että perheitä auttamalla voimme edesauttaa lapsiperheitä
tasapainoisempaan arkeen ja tätä kautta vaikuttamaan positiivisesti lapsen kasvuun ja
kehitykseen. Kunnallisella kotipalvelutoiminnalla on kauaskantoiset vaikutukset koko
perheen hyvinvointiin
Esitämme ripeitä toimia lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseksi.
Vastausesitys: Keskustanaiset yhtyy aloitteeseen. Ennaltaehkäisevä perhetyö on tärkeää
sekä ihmisten hyvinvoinnin, että yhteiskunnan kustannusten kannalta. Kotipalveluiden ja
muiden perhetyön palveluiden tulee olla helposti saatavilla. Nyt tehdyt muutokset kotiavun

saatavuuteen on askel oikeaan suuntaan, mutta voimme tehdä vielä enemmän
varmistaaksemme perheiden hyvinvoinnin. Tässä työssä myös paikallisilla toimijoillamme
ja kuntapäättäjillä on keskeinen rooli.

Keskustanaisten Kainuun piiri: Sairaaloiden leikkaushoidot eivät saa muuttua
liukuhihnatyöksi - potilaat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa

Sairaaloiden hoitokulttuuri ei enää kannusta ottamaan huomioon potilasta tuntevana
ihmisenä. Hoitoaikojen lyhentämisestä on tullut uusi tehokkuusoppi, minkä potilaat
tuntevat jo turvattomuutena.
Terveystieteiden tohtori Liisa Karhe on tehnyt Tampereen yliopistossa väitöskirjan
hoitoyksinäisyydestä (HS 14.3.17). Hoitoyksinäisyys määriteltiin niin, että potilas kokee
jäävänsä yksin ja ulkopuoliseksi hoitosuhteessa. Hoitava ihminen voi olla hoitaja tai
lääkäri, jolta potilas ei saa riittävää apua, ymmärrystä tai tietoa sairaudestaan. Potilaat
kertoivat, että kun leikkauksen jälkeen itketti, siihen ei reagoitu. Jotkut kertoivat, etteivät
saaneet kipulääkettä, vaikka olisivat tarvinneet. Eräs potilas oli hädin tuskin herännyt
leikkauksesta ja saanut tietää, että hänellä oli syöpä, kun hänet jo lähetettiin kotiin.
Hoitoyksinäinen potilas kokee, ettei hän tule kohdatuksi ihmisenä. Hoito muistuttaa
liukuhihnatyötä, jossa potilas on lyhytaikainen kohde muiden joukossa.
Kun leikkauspotilas esimerkiksi kirurgisella osastolla viipyy yhden tai kaksi yötä, häntä
hoitavat joka työvuorossa eri hoitajat. Potilaan ja hoitajan välille ei ehdi muodostua
sellaista hoitosuhdetta, jossa voisi käsitellä potilaan sen hetkisiä tunteita ja odotettavia
toipumiseen liittyviä tai taudin pahenemiseen liittyviä tilanteita. Sairaaloista on tullut
leikkaustuotantolaitoksia, joissa operaation ja usein vain 1-2 yön jälkeen potilas
kotiutetaan monesti kovin kipeänä ja epävarmana omasta toipumisestaan. Siirtokyyti
paaritaksissa terveyskeskussairaalaan tärryyttää selkäleikkauspotilaan entistä
kipeämmäksi ja nostaa potilaan mieleen huolen koko operaation hukkaan menosta.
On ymmärrettävää, että leikkauspotilas tarvitsee erikoissairaanhoitoa vain muutaman
päivän, kunnes kaikki letkut on irrotettu. Hän tarvitsisi useimmiten vielä jatkohoitoa, jossa
hänet otetaan kipuineen huomioon ihmisenä ja häntä autetaan edistymään liikkumisessa
hänen tilansa mukaisesti. Levoton terveyskeskussairaala ei ole hänelle oikea paikka ja
niihin on maakunnissa pitkät, kipuja ja toipumisriskiä lisäävät kuljetukset.
Esitämme, että keskustalaiset luottamushenkilöt huolehtivat siitä, että Suomen
erikoissairaaloissa leikkaus- ja erikoissairaanhoidon jatkona annettaisiin tavallisempaa
hoitoa, jonka aikana leikkauskivut rauhoittuisivat, fysioterapeutti tukisi liikkumisharjoittelua,
potilaan epävarmuutta ja turvattomuutta voisi käsitellä ja josta voisi lähteä omaan kotiin
turvallisella mielellä. Toisaalta, potilaan toivetta jatkohoitopaikasta pitää kunnioittaa, koska
mm. läheisten kohtaaminen voi auttaa toipumisessa. Ihmiset tarvitsevat kokonaisvaltaista
hoitoa - ei vain luiden ja sisäelinten nopeita leikkauskäyntejä.
Vastausesitys: Keskustanaisten hallitus yhtyy huoleen sairaanhoidon riittävästä laadusta
sekä sairaanhoitohenkilökunnan mahdollisuuksista tehdä tasokasta hoitotyötä. Laadukas
sairaanhoito turvataan riittävällä hoitajamitoituksella.

Jokaisella kansalaisella on oikeus riittävään hoitoon sekä hyvään ja turvalliseen
toipumiseen esimerkiksi leikkausoperaatioiden yhteydessä. Ketään ei tule jättää oman
onnensa nojaan.
Sote-uudistus antaa mahdollisuuden paremman sairaanhoidon ja katkeamattomien
hoitoketjujen tarkasteluun. Keskustanaiset pitävät tärkeänä, että sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ja kokemus otetaan mahdollisimman laajasti
käyttöön sote-uudistusta toteutettaessa.
On tärkeää löytää uusia ja entistä parempia tapoja toimia. Tiedon on liikuttava ja potilaiden
hoitopolut on saatava selkeiksi. Hyviksi havaitut käytännöt pitää saada leviämään nykyistä
tehokkaammin.

Keskustanaisten Hirvelän Paikallisyhdistys ry: Ikäihmisten ruokailu kuntoon
Kannamme huolta varsinkin ikäihmisten ruokailuista. Ikäihmisille tarjotaan ruokaa
laitoshoidossa sekä myös kotiin toimitettuina aterioina. Onko laatu ja aterian hinta aina
kohdallaan?
Ikäihmiset eivät ole tottuneet esimerkiksi eksoottisiin hedelmiin. Sen takia tulee tarjota
enemmän kotimaisia marjoja. Olemme tottuneet ja pidämme marjakeitoista ja –kiisseleistä
ja mikäpä ei voittaisi puolukkapuuroa. Niissä on luonnon monimuotoiset vitamiinit
kohdallaan ja tutut maut. Miksi tarjota tuontihedelmistä tehtyjä jälkiruokia, kun Suomessa
vuosittain jää metsiin tuhansia kiloja marjoja.
Toinen asia ikäihmisten ruoissa ovat kasvikset, joita tarjotaan raakana. Kuinka moni voi
syödä esimerkiksi kaalia kypsentämättä? Karkea raastekin jää syömättä. Salaatteihin
kypsennettyjä kasviksia.
Perinteiset kotimaiset perinneruoat kunniaan! Monipuoliset laatikkoruuat perunasta,
kaalista ja porkkanoista korvaamaan makaroni-, riisi- ja pastaruokia. Ne ovat maistuneet
ennen ja maistuvat nyt.
Ehdotamme kampanjaa niin ikäihmisille kuin myös työpaikka- ja kouluruokailuihin, missä
kotimaiset raaka-aineet nostetaan esille ja muistutetaan mieleen mustikkakeitot ja –
kiisselit, puolukkapuurot, karpalokiisselit ja monet muut marjaruoat. Samoin peruna- ja
porkkanalaatikot sekä kaalilaatikot kunniapaikalle meidän kaikkien ruokapöytään. Niistä on
arkeen sekä juhlaan!

Vastausesitys: Keskustanaiset yhtyvät huoleen ikäihmisten ruokailun laadusta ja
hinnoista. Myös ikäihmisten ruokailussa on noudatettava terveellisiä ruokatottumuksia,
jotka pohjautuvat valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksiin.

Ravinnolla on huomattava vaikutus ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn.
Ikääntyneiden ravitsemuksessa tulee huolehtia erityisesti riittävästä energian, proteiinin, Dvitamiinin ja nesteen saannista.
Ikääntyneen ihmisen ruokavalion tulee sisältää energiaa vähintään 1 500 kilokaloria (6,5
MJ) vuorokaudessa. Tämä toteutuu helposti syömällä päivittäin kolme ateriaa ja kahdesta
kolmeen välipalaa.
Yli 64-vuotiaiden tulisi saada proteiinia vähintään 80–100 grammaa vuorokaudessa.
Riittävä proteiinien saanti suojaa lihas- ja luukadolta. Proteiinit vaikuttavat myös ihon
kuntoon ja nopeuttavat haavojen paranemista.
Herkullisuutensa lisäksi suomalaisilla ruoka-aineilla on monia terveysvaikutuksia.
Terveelliseen Pohjolan ruokavalioon kuuluu säännöllisesti metsämarjoja, kaaleja, kalaa,
rypsiöljyä sekä täysjyväviljaa.
Pohjolassa tuotetaan puhtaita elintarvikkeita. Kylmän talven ansiosta kasvinsuojeluaineita
ei tarvitse käyttää yhtä paljon kuin lämpimissä maissa, ja harvaan asutuilla alueilla
maaperä ja vesistö ovat säilyneet puhtaina.
Suurin osa sienien, marjojen ja yrttien sadosta jää metsiin, esimerkiksi mustikoista ja
puolukoista kerätään talteen vain alle kymmenen prosenttia ja sienistä alle prosentti.
Nämä raaka-aineet tulisi saada kaikkien ikäryhmien lautaselle.
Tulee kuitenkin muistaa, että makumieltymyksiä on monenlaisia ja ikäihmisten ruokailussa
monipuolisuus on avainasemassa.

Keskustanaisten Kanta-Lappeenrannan paikallisyhdistys ry: Lisäresursseja lasten
ja nuorten hyvinvointiin
Nuorten osuus työelämän tai koulutuksen ulkopuolella on huolestuttava.
Kohorttitutkimuksessa vuosilta 2003-2012 NEET-indikaattoria (Not in Employment,
Education or Training) eli niiden 16-25 vuotiaiden nuorten, jotka eivät opiskele, työskentele
tai ole varusmiespalveluksessa, määrä on ollut koko ajan yli 10 prosenttia. Moninaiset
hyvinvointiongelmat kasautuvat näille nuorille. Huomioitavaa on, että lyhytkin aika
koulutuksen tai työelämän ulkopuolella lisää riskiä ongelmien kasaantumiselle. Köyhyys,
mielenterveysongelmat ja sosiaaliset ongelmat ovat arkea näille nuorille. 16-18 vuotiaat ovat
kriittisin ryhmä, joihin tällaiset toimettomat vuodet iskevät voimakkaimmin. Ongelmien
kasaantuminen on yleensä alkanut jo peruskoulun aikana. Perheiden ongelmiin, lasten
mielenterveysongelmiin ja lasten oppimisongelmien hoitoon tulisikin tarttua
moniammatillisesti ja tehokkaasti jo peruskoulutuksen aikana. (Larja ym. 2016.)
Keskustanaisten Kanta-Lappeenrannan paikallisyhdistys ry esittää Keskustanaisten
edustajakokoukselle, että perheiden tukitoimiin lisätään resursseja moniammatillisin toimin
varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ajalle sekä lasten nuorten mielenterveysongelmien
hoitoon perustetaan kärkihanke. Toiminnan tavoitteena on puuttua nuorten syrjäytymisen
juurisyihin ajoissa ennen ongelmien kasautumista.

Pirkanmaan Keskustanaiset ry: Lapsiperheiden tukiverkko laajemmaksi

Olemme lasten asialla, huolehdimme lasten oikeuksista ja kehitämme lastensuojelua koska
pidämme perhearvoja tärkeinä. Yhä enemmän meidän pitää kiinnittää huomiota
lapsiperheiden hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.
1. Huolenpidon ja neuvonnan pitää lähteä entistä tukevammin jo neuvolatoiminnasta. On
oltava rohkeutta ja keinoja puuttua näkyviin epäkohtiin ja ongelmiin. Vanhemmuuden
horjuminen on huomattava ajoissa.
2. Tiedon kulku ja vaihto on oltava saumatonta eri toimijoiden välillä lapsen ja perheen
parhaaksi. Tiedonvaihdolla ammattihenkilöstön on pystyttävä tukemaan ongelmissa olevia
lapsia ja koko perhettä.
3. Jos perhe kohtaa lastensuojelullisia toimenpiteitä, koko perhe tarvitsee tukea ja ohjausta.
4. Perusopetus on resursoitava niin, että oppija saa tarvitsemansa tuen koulupolullaan.
5. Perhepäivähoidon toimintaedellytyksiin on kiinnitettävä huomiota niin, että
perhepäivähoito olisi houkutteleva vaihtoehto lastenhoidon ammattilaisille.

Vastausesitys: Keskustanaisten hallitus yhtyy aloitteisiin. Ehkäisevät tukitoimet ovat aina
tehokkaampia kuin ongelmien hoitaminen. Lasten ja nuorten ongelmien varhainen
tunnistaminen on tärkeää. Mielenterveysongelmat ja oppimisvaikeudet hankaloittavat
nuorten jatko-opintoihin pääsemistä ja kiinnittymistä työelämään.
Tärkeä suojaava tekijä lasten ja nuorten elämässä on vanhempien kiinnostus, huolenpito ja
mukanaolo. Lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten on yritettävä löytää väylät, joilla
vanhempien kanssa päästään yhteistyöhön ja miettiä, mitkä olisivat luontevia ja lapsille ja
heidän perheilleen hyväksyttäviä tapoja ja keinoja tarjota tukea ja auttaa ja ääritapauksessa
myös hoitaa.
Lapsen elämässä kohti varhaista aikuisuutta on useita taitekohtia, joista selviydytään
ympärillä olevien aikuisten avun ja tuen turvin. Olennaista on tunnistaa mahdollisimman
varhain ne lapset ja perheet, joille riskitekijät kasautuvat. Tarkoituksenmukaisilla tukitoimilla
luodaan marginaaliin joutumisen riskissä oleville lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät
kasvu- ja kehitysedellytykset.
Suomessa on toimivat oppilashuoltoryhmät, joiden toimintaresurssit on turvattava. Tuen
tarpeen varhainen havaitseminen ja tuen turvaaminen lapselle tai nuorelle ehkäisee
ongelmien syvenemistä ja pitkittymistä ja käytössä on vielä vaihtoehtoja ongelmien
ratkaisemiseen. Myös oppimisen esteiden ennaltaehkäiseminen on tärkeää.
Opettajien keskinäinen yhteistyö ja salassapidon rajoissa kulkeva tiedonsiirto auttaa
osaltaan huomaamaan ja huomioimaan tuen tarpeessa olevat oppilaat. Tuen saumaton
jatkuminen on tärkeätä muun muassa oppilaan itsetunnon ja koulumotivaation vuoksi.
Keskustelu vanhempien kanssa on tärkeä osa tiedonsiirtoa ja huolen jakamista.
Varhaisen puuttumisen kannalta tärkeätä tietoa saadaan myös luokanopettajan,
aineenopettajien ja erityisopettajan havainnoista ja erilaisista testauksista sekä

terveydenhoitajan tutkimuksista. Myös erilaiset oppilaille tehtävät kyselyt antavat viitteitä
mahdollisesta tuen tarpeesta. Oppilaiden kanssa keskusteleminen ja heidän kohtaaminen
kaiken kiireenkin keskellä olisi ensiarvoisen tärkeätä kaikille koulussa työskenteleville
aikuisille.
Myös jatkossa jokaisessa koulussa pitäisi olla ainakin yksi pysyvä ja kokoaikainen
oppilashuollon ammattihenkilö. Mitä isommaksi oppilasryhmät ja koulut kasvavat, sitä
tärkeämpää on pysyvän henkilöstön olemassaolo.
Eri puolella Suomea on käytössä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä Suomen
Mielenterveysseuran Lapset Puheeksi-toimintamalli.
Toimintamalli tarjoaa kunnille mahdollisuuden suunnitella palvelurakenteet, joiden avulla
voidaan edistää lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä vanhempia
kohdanneiden ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen sellaisissa perheissä, joissa
jommallakummalla vanhemmalla on esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmia tai joku
vakava sairaus.
Lapset puheeksi-toimintamallissa kartoitetaan lapsen arkea - vahvuuksia sekä mahdollisia
riskitekijöitä ja ongelmia. Eri näkemykset tekevät keskustelun hedelmälliseksi. Keskustelun
pohjalta tehdään toimintasuunnitelma, josta käy ilmi, miten juuri tämän lapsen vahvuuksiin
voi panostaa ja miten toimia haavoittuvuuksien ja riskitekijöiden kanssa lapsen arjessa.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Kotimaisen ruoan tuotanto turvattava

Kotimaisen ruoan tuotannon kannattavuus on ollut useamman vuoden hyvin heikossa
asemassa. Kannattavuutta heikentää tuotantopanosten hintojen nousu, Venäjän tilanne,
sekä kauppojen suuret katteet.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset toivovat, että Suomen Keskustanaiset lähtisivät painokkaasti
vaikuttamaan siihen, että saataisiin muutettua kauppojen määräävä asema, ja sitä kautta
vaikutettua tuottajien tuotteista saatavaan hintaan ja koko alan elinvoimaisuuteen.
Nykyisellä järjestelmällä vain kaupat ja kauppaketjut tekevät voittoa!
Vastausesitys: Keskustanaiset yhtyvät huoleen kotimaisen ruoan tuotannon
kannattavuudesta.
Lähes 80 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta on nykyisin kahden suurimman
kauppaketjun hallussa. Tuottajat ansaitsevat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.
Kaupan tulee ottaa maatalouden nousevat tuotantokustannukset huomioon. Myös
ruokaketjun hinnanmuodostuksen läpinäkyvyyttä on lisättävä. Kuluttajalla on oikeus tietää,
miten ruoan kuluttajahinta muodostuu.
Vähittäiskaupan epäterveisiin kauppatapoihin ja määräävän markkina-aseman käyttöön olisi
puututtava lainsäädännöllä.
Julkisilla elintarvikehankinnoilla on merkittävä vaikutus yhteiskuntamme talouteen,
elinvoimaan ja kestävyyteen. Hankintalaki antaa kunnille mahdollisuuden lisätä lähiruoan
osuutta kuntien elintarvikehankinnoissa. Jokaisessa kunnassa on mahdollisuus hankkia

kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Kuntien tulee asettaa hankintamääräykset
siten, että paikalliset tuottajat kykenevät kilpailemaan niistä tasavertaisesti. Tämä vahvistaa
paikallista yrittäjyyttä.
Kotimaisen ruoan osuuden kasvattaminen julkisissa hankinnoissa on tehokas ja helppo tapa
osallistua myös suomalaisen ruoantuottajan elinvoimaisuuden turvaamiseen.
Ruoan tuotannon turvaaminen on myös työllisyyskysymys. Alkutuottajien lisäksi
ruoantuotanto työllistää elintarviketeollisuutta. Kotimaisen ruoan tuottaminen turvaa myös
huoltovarmuuden, mikäli kansainvälisessä kaupassa on häiriötekijöitä, oma ruoantuotanto
turvaa suomalaisten hyvinvoinnin.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Ulkomaisen ruoan tuontiin samat kriteerit kuin
kotimaiselta vaaditaan
Suomeen tuodaan vuosittain ulkomaista ruokaa, mikä omalta osaltaan heikentää kotimaisen
ruoan kysyntää sekä arvostusta. Aika ajoin otsikoihin nousee tietoa ”virheellisistä” eristä,
viimeisimpänä mainittakoon Brasiliasta tuotu liha. Suureksi ongelmaksi tällä hetkellä nousee
osittain valmisruokien, ja suurtalous- ja ravintolakeittiöiden valmistamat ruoat. Niissä ei aina
ole ilmoitettu lihan alkuperää. Jos lihan alkuperä tiedetään, niin se on ilmoitettu niin pienellä
tekstillä, ettei kuluttajien ole sitä helppo huomata. Nyt ollaankin lisäämässä pakkausten
alkuperämerkintöjen vaatimusta, mutta tämä on vasta hyvä alku.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset esittävätkin, että Suomen Keskustanaiset ottavat vahvasti
kantaa ja vaikuttavat eduskunnan päätöksen tekoon, jotta ulkomaiselle tuontilihalle
asetettaisiin samat laatu kriteerit kuin kotimaiselta lihan tuotannolta vaaditaan.
Vastausesitys: Keskustanaiset yhtyy aloitteeseen. Asetus liha- ja maitotuotteiden
alkuperämerkinnöistä astui voimaan 1.6.2017. Säädös tuo kuluttajille lisätietoa ruoan
alkuperästä valintojen tueksi. Asetusta sovelletaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden
ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon
alkuperämaan ilmoittamiseen. Asetuksen myötä kuluttaja voi varmistaa ruoan
kotimaisuuden.
Asetuksen mukaisia merkintöjä edellytetään syyskuusta 2017 alkaen pakatuilta, myyntiin
tulevilta tuotteilta. Asetuksen mukaan kuluttajapakkauksien tuoteselosteessa on ilmoitettava
tuotteessa käytetyn lihan ja maidon alkuperämaa.
Tuotteissa, joissa raaka-aineiden alkuperämaa vaihtelee, ilmoitetaan jatkossa elintarvikkeen
ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa merkinnöillä, joista käy ilmi, onko liha kasvatettu ja
teurastettu EU-maassa vai EU:n ulkopuolella yksilöimättä alkuperämaata tarkemmin.
Euroopan Unionin ulkopuolelta tuotava liha tarkastetaan aina siinä EU-maassa, johon se
ensimmäiseksi saapuu. Ensisijaisesti lihan laadusta vastaavat yritykset
omavalvontasuunnitelmansa ja omien laatuvaatimustensa mukaisesti. Myös viranomaiset
valvovat tuontilihaa riskiperusteisesti.
Suomen Keskustanaiset edellyttävät myös ravintoloita ilmoittamaan asiakkaille tarjottavan
ruoan alkuperämaan.

Suurin vaikutusvalta on kuitenkin kuluttajien käsissä. Kuluttaja määrittelee viime kädessä
omalla ostokäyttäytymisellään sen, mille elintarvikkeille on kysyntää. Tähän voidaan
vaikuttaa totuudenmukaisella tiedonvälityksellä.
Julkisten hankintayksiköiden ja valtion omistajanohjauksen piirissä olevien yritysten tulee
noudattaa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissaan periaatteita, jotka lisäävät
suomalaisen ruoan käyttöä.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Etäyhteydet saatettava asianmukaiseen kuntoon
Nykyisen kannustetaan työntekijöitä ja yrittäjiä tekemään töitä kotoa käsin etäyhteyksien
avulla. Työnteko kotoa käsin antaa monelle perheenäidille sekä isälle mahdollisuuden olla
enemmän kotona, valita itse työskentely ajan ja paikan, sekä palata joustavasti takaisen
työelämään perheenlisäyksen jälkeen. Valitettavasti etäyhteydet eivät ole paikasta riippuen
sellaisessa kunnossa, että työnteko olisi mahdollista.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset esittävätkin, että Suomen Keskustanaiset ottaisivat asiaan
kantaa niin, että saataisiin yhteydet pikaisesti siihen kuntoon, jotta etätyön tekeminen olisi
mahdollista asuinpaikasta riippumatta.
Vastausesitys: Toimivat laajakaistayhteydet kuuluvat kaikille asuinpaikasta riippumatta.
Nopeiden ja kiinteiden tietoverkkojen rakentamista tulisi tukea julkisin varoin. Julkinen tuki
on yksi keino ehkäistä maaseudun eriarvoistumista ja estää alueiden välisen digikuilun
syventyminen.
Laajakaistayhteydet ovat myös tasa-arvokysymys. Tänä päivänä Suomessa ei tule toimeen
ilman toimivaa internet-yhteyttä ja haja-asutusalueiden ihmisiä ei saa asettaa epätasaarvoiseen asemaan. Laajakaista on myös kilpailukykykysymys: yritykset tarvitsevat
toimiakseen kunnon yhteydet. Haja-asutusalueilla etätyö, etäopetus ja yritystoiminta
turvataan toimivilla tietoliikenneyhteyksillä. Toimivat ja nopeat laajakaistayhteydet
houkuttelevat myös uusia yrityksiä maakuntaan.
Myös kaikilla lapsilla on oltava tasaveroiset mahdollisuudet digitalisaatioon asuinpaikasta
riippumatta. Lisäksi on varmistettava, että jokaisella koululaisella on siihen tarvittavat
laitteet. Myös opettajille, oppilaille kuin kuntien hallintoon on osoitettava riittävästi koulutusta,
jotta digitaalisuuden hyödyt saadaan täysimittaisena käyttöön.
Digiloikka on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hallituskauden yksi keskeinen tavoite
on oppimisympäristöjen modernisointi sekä digitalisaation ja uuden pedagogikaan
mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa.
Digitaalisten materiaalien ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa vauhditetaan
digipedagogisella täydennyskoulutuksella. Jokaiselle suomalaiselle opettajalle tarjotaan
mahdollisuus omaan lähtötasoon sopivaan osaamisperusteiseen täydennyskoulutukseen.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Tasa-arvoinen oikeus opintotukeen opiskelet sitten
ammattikoulussa tai lukiossa, asut sitten kotona tai asuntolassa
Nykyinen opintotukimalli ei kohtele kaikkia opiskelijoita tasa-arvoisesti. Esimerkkinä
seuraavaa:
-

Nuori opiskelee toisella paikkakunnalla ammattikoulussa. Asuminen asuntolassa ja
opiskelu on pääsääntöisesti ilmaista. Olet oikeutettu opintotukeen.
Nuori joka opiskelee asuinpaikkakunnalla lukiossa. Asuminen kotona on ilmaista, mutta
koulukirjat maksavat paljon. Et ole oikeutettu opintotukeen.

Tällä toiminnalla eriarvoistamme opiskelijoita sekä lisäämme kuilua ammattikoulun ja lukion
välillä.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset toivovatkin, että Suomen Keskustanaiset ottaisivat asiaan
kantaa ja lähtisivät vaikuttamaan siihen, että opiskelet missä oppilaitoksessa tahansa ja asut
sitten kotona tai asuntolassa niin sinulla olisi yhdenvertainen oikeus opintotukeen.

Vastausesitys: Keskustanaiset yhtyvät huoleen opiskelijoiden eriarvoisesta asemasta.
Toisen asteen opiskelijoiden tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa keskenään. 17 vuotta
täyttänyt toisen asteen opiskelija on oikeutettu opintotukeen, mutta vanhempien tulot voivat
pienentää tai korottaa opintotuen määrää tai jopa estää opintotuen saamisen. Erityisen
ongelmallista on lukion oppikirjojen kalleus: opiskelun maksuttomuus ei toteudu tässä
tapauksessa. Lukiossa käytettävistä oppikirjoista tulee uudet painokset lähes vuosittain,
joten edes kirjojen kierrätys sisaruksilta tai tuttavilta ei ole aina mahdollista. Lukioiden tulisi
siirtyä vaiheittain digitaalisten materiaalien käyttöön.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Pienten kyläkoulujen elinmahdollisuuksia on
edistettävä

Lusin kyläkoulussa juhlittiin tänä vuonna ”Kyllikki” palvelupäivän kymmenvuotista taivalta.
Kyllikit kokoontuvat koululla kerran viikossa keskiviikkoisin. Ohjelmassa on ”jumppaa”,
ruokailu ja vaihtoehtoisesti seurakunnan järjestämää ohjelmaa, yhteistä ohjelmaa oppilaiden
kanssa, tai itse järjestettyä tietokilpailua, karaokea, levyraatia tms. Tällainen toiminta lisää
koulun elinvoimaisuutta, arvostusta eri ikäryhmien välillä sekä yhdistää koko kylän alueen
ihmiset. Tämä toiminta edistää muun muassa historiatiedon opetusta.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset kannustavat tutustumaan tähän palveluun ja edistämään
vastaavanlaisen toiminnan käynnistymistä ympäri Suomea kyläkouluihin, edistämään
koulujen elinvoimaisuutta, lisäämään eri ikäryhmien välistä arvostusta.
Vastausesitys: Kyläkouluilla on huomattava merkitys kylien aktiivisuudelle ja
elinvoimaisuudelle. Kyläkoulut eivät ole ainoastaan lasten oppimisen paikkoja, vaan ne
tarjoavat eri puolella Suomea kylän asukkaille tiloja, jossa eri-ikäiset voivat harrastaa ja
opiskella yhdessä. Tällä on erityisen tärkeä merkitys lasten ja nuorten identiteetin
kehitykselle sekä kaikkien kyläläisten hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Samalla kouluun
suunnatut materiaaliset investoinnit voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Kyläkouluilla tulisi olla oma statuksensa kuntien kouluverkossa niin, ettei niille asetettaisi
samoja tavoitteita kuin taajamien kouluille. Ihmiset eivät muuta maaseudulle virtaviivaisen
koulurakennuksen perässä, vaan elämäntavan ja luonnonläheisyyden vuoksi.
Valtakunnallisesti kyläkouluissa olisi myös mahdollisuus tehdä uusien opetusmenetelmien
pilotointia.
Kyllikin kaltaisia, onnistuneita ja toimivia esimerkkejä tulisi levittää eri puolille Suomea.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Mahdollistettava perheiden valinnanvapaus
perusopetuksen suorituspaikasta
Suomessa on paljon erilaisia peruskoulukokonaisuuksia, on painotettu kielten opiskeluun,
liikuntaan, ympäristökasvatukseen. On suuria yhtenäiskouluja sekä pieniä kyläkouluja.
Pienemmissä kouluissa kasvaa tunnetusti kohteliaita, toisiaan kunnioittavia nuoria.
Koulualueet on yleensä kunnissa jaettu valmiiksi. Ilman hyvää perustetta ei koulupaikkaa voi
vaihtaa tai jos voi vaihtaa pitää mahdollisista kuljetuskustannuksista vastata itse.
Esimerkiksi Heinolassa on idyllinen kyläkoulu Lusissa, minkä olemassa olosta on taisteltu
säännöllisin väliajoin. Jos koulu päätettäisiin lakkauttaa, niin oppilaat jouduttaisiin
kuljettamaan noin 20 kilometrin päähän kouluun. Ihmettelemme, miksi oppilaita ei voi
kuljettaa Lusin suuntaan kuin vanhempien kustannuksella.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset toivovat Suomen Keskustanaisten vaikuttavan
valtakunnalliseen muutokseen siten, että perheillä on aito valinnan vapaus siitä, missä
lapset opiskelevat ilman lisäkustannuksia perheelle.
Vastausesitys: Keskustanaisten hallitus ei yhdy aloitteeseen.
Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville
oppivelvollisille. Oppilaan asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan niin sanotussa
lähikoulussa, joka ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun
kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun
hänellä ei ole.
Jokainen kunta päättää itsenäisesti, miten opetustoimen varat kohdennetaan. Lisäksi
kunnilla on velvoite järjestää koulukyydit, kun tietyt ehdot täyttyvät, mutta kunta tai muu
koulutuksen järjestäjä voi päättää myös säädettyjä etuja laajemmista kuljetuksista.
Kysymys on erilainen maaseudulla ja kaupungeissa. Kaupungeissa lähellä sijaitsevia
kouluja on useita, mutta lähikoulu ei välttämättä ole maineeltaan se parhain. Subjektiivinen
valinnanvapaus voi siis johtaa myös koulujen suurempaan eriytymiseen, sekä
oppilasmäärien epätasaiseen jakautumiseen.
Mikäli vanhemmilla on subjektiivinen oikeus valita lapsille mikä tahansa koulu ilman
lisäkustannuksia, tarkoittaa se kuntien kustannusten kasvua, koska kunta on velvoitettu
huolehtimaan koulukyydeistä.
Keskustanaiset toteaa, että linjaukset kouluvalinnoista, koulukyydeistä ja koulujen
olemassaolosta tehdään kuntatasolla ja kannustaa vaikuttamaan päätöksentekoon
paikallisesti.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Poliiseille lisää resursseja yleisen turvallisuuden
takaamiseksi
Poliisien resursseja tulee lisätä yleisen turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Poliisien
toimintoja on uudistettu keskittämällä toimintoja, tästä johtuen maaseutu paikkakunnille
poliisin tulo kestää hätätilanteessa ihan liian kauan ja on omiaan lisäämään rikollisuutta ja
järjestyshäiriöitä. Lisäksi resurssien vähenemistä on lisännyt viime vuosina kasvanut
maahanmuuttajien tulo Suomeen.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset esittävät lisäresursseja poliisin toimintaan turvaamaan ja
ennaltaehkäisemään turvattomuuden tunnetta sekä levottomuutta.
Vastausesitys: Keskustanaiset kannattavat lisäresursseja poliiseille.
Poliisitoiminnan rahoitus tulee valtion budjetista. Poliisin tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat
muun muassa turvapaikanhakijatilanne, kyber- ja petosrikollisuus sekä uusittavana oleva
alkoholilainsäädäntö.
Suomi on maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Turvallisuuden
takaamisessa on poliisilla äärimmäisen tärkeä rooli. Poliisibarometrin mukaan suomalainen
poliisi on arvostettu ja luotettu toimija. Poliisin työn onnistumisen edellytyksenä on
kansalaisten vahva luottamus. Lisäresurssien kohdentaminen pitää miettiä tarkasti.
Lisäresursseja tulee kohdentaa myös maaseutupaikkakunnille yleisen turvallisuuden
takaamiseksi.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Ambulanssien toimintaan selkeät pelisäännöt
Suurta keskustelua nousee esiin aika ajoin, siitä ettei ambulanssit ota potilaita
kuljetettavakseen vaan tekevät arvioinnin ja toteavat, että hakeudu omin toimin
terveyskeskukseen, esimerkiksi taksilla. Monesti on lääkärissä ihmetelty, että millä kyydillä
on palvelujen äärelle hakeuduttu. Tämä on suuri epäkohta varsinkin iäkkäämpien ihmisten
kohdalla.
Päijät-Hämeen Keskustanaiset toivovat yhteisiä pelisääntöjä ambulanssien potilaan
kuljetuksiin, jottei kukaan jää heitteille.
Vastausesitys: Suomen Keskustanaiset yhtyvät huoleen siitä, että ambulanssien
toimintaohjeet eivät ole riittävän yhtenäiset. On myös mahdollista, että kansalaisilla on
epätietoisuutta siitä, milloin tulisi kutsua ambulanssi. Ambulansseilla on tarkoitus kuljettaa
sellaiset potilaat, jotka tarvitsevat hoitoa matkan aikana tai vaihtoehtoisesti tarvitsevat apua
välittömästi paikan päällä. On kuitenkin huolestuttavaa, jos ambulanssit eivät noudata
esimerkiksi ensihoitokeskusten ohjeita: Ohjeiden mukaan ”kuljettamatta jättämisen tulee
perustua potilaan riittävään tutkimiseen, päivystyshoidon tarpeen puuttumiseen sekä
potilaan riittävään kykyyn selviytyä itsenäisesti ja turvallisesti päivittäisistä toiminnoistaan.”
On ensisijaisen tärkeää, että riittävä määrä ambulansseja on koko ajan vapaana. Tämän
vuoksi ambulanssikuljetuksia joudutaan rajaamaan pois sellaisilta henkilöltä, joiden
terveydentila mahdollistaa hoitoon hakeutumisen esimerkiksi taksia käyttäen.

JÄRJESTÖLLISET ALOITTEET

Keskustanaisten Kainuun piiri: Jäsenistön yhteystiedot saatava järjestön käyttöön
Suomen Keskustanaiset ry on alkanut julkaista sähköpostissa jäsenkirjeitä ja tiedotteita. Ne
menevät suoraan noin 500 jäsenelle. Jäsenyhdistyksissämme arvioidaan olevan tuhansia
jäseniä. Olisi tarkoituksenmukaista, että keskusjärjestön jäsenkirjeet menisivät suoraan
elektronisesti tuhansille jäsenillemme.
Puolueen piirit pitävät Keskustan jäsenrekisteriä. Samassa rekisterissä ovat myös erityiset
naisten yhdistykset ja ne puolueen yhdistykset, jotka ovat Suomen Keskustanaiset ry:n
jäsenyhdistyksiä.
Keskustanaisten kaikilla piireillä ei ole käytössään omien jäsenyhdistysten jäsenten
yhteystietoja. Piiritasoinen tiedottaminen ja yhteydenpito kärsii tästä.
Esitämme aloitteenamme, että Suomen Keskustanaiset ry vaatii Suomen Keskustalta, että
naisten piirien jäsenyhdistysten jäsenten yhteystiedot on luovutettava naisten piirien ja
keskusjärjestön käyttöön, jotta aktiivinen ja kaikki jäsenet tavoittava viestintä olisi
mahdollista ja että siten voitaisiin saavuttaa lisää aktiivisuutta jäsenistössä, muun muassa
äänestysaktiivisuudessa.
Vastausesitys: Keskustanaisten työntekijöillä on käyttöoikeus puoluetoiminnan rekisteriin
Keskustanaisten osalta. Ongelmana on se, että kaikkia Keskustanaisten jäsenyhdistyksiä
(esimerkiksi osa jäseniksi liittyneistä puolueen paikallisyhdistyksistä) ei ole merkitty
rekisteriin Keskustanaisten jäseniksi. Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että jokainen
Keskustanaisten piiri ottaisi tämän yhteistyössä puolueen piirin kanssa hoidettavien asioiden
listalle, mikäli asia ei ole vielä kunnossa. Näin toimimalla kukin naisten piiri sekä
Keskustanaisten keskustoimisto saa Keskustanaisten jäsenyhdistysten jäsenten
yhteystiedot käyttöönsä (piirit oman piirinsä osalta).

Keskustanaisten Hyvinkään paikallisyhdistys: Keskustanaisten henkilövalinnat
lauantaille
Keskustanaisten Hyvinkään paikallisyhdistys ry esittää, että henkilövalinnat Keskustanaisten
sääntömääräisessä edustajakokouksessa Lahdessa 9. - 11. kesäkuuta 2017 tehdään
lauantaina 10. kesäkuuta 2017.
Vastausesitys: Hallitus ei yhdy aloitteeseen. Edustajakokouksen aikataulusta on päätetty jo
vuosi sitten ja siitä on tiedotettu alkuvuodesta. Tässä vaiheessa, kun osa on jo varannut
matkaliput ja majoitukset aikaisemmin päätetyn aikataulun mukaisesti, ei ole järkevää
muuttaa jo sovittua aikataulua. Mikäli kannatusta henkilövalintojen ajankohdan siirtämiselle
löytyy, aikataulu voidaan muuttaa vuoden 2019 edustajakokoukseen. Kuitenkin on hyvä
huomioida, että edellä mainitun kokousaikataulun muutoksen myötä yhä useampi tulisi
kokoukseen vain yhdeksi päiväksi, mikä puolestaan muuttaisi edustajakokouksen luonnetta
toisenlaiseksi.

Keskustanaisten Lumijoen paikallisyhdistys ry: 80 vuotta täyttäneet vapautettava
puolueen jäsenmaksusta
Lumijoen Keskustanaiset esittävät, että 80 vuotta täyttäneet jäsenet tulisi vapauttaa
jäsenmaksusta. Heillä tulisi kuitenkin säilyttää puolueen jäsenyys ja heidän tulisi saada
kaikki materiaali, mitä jäsenyyteen kuuluu. Puolueen posteista ja muusta materiaalista he
voisivat seurata puolueen toimintaa, vaikka eivät itse enää olisikaan aktiivisesti mukana.
Ikäihmisiltä saadun palautteen mukaan, monet ovat maksaneet jäsenmaksua pitkään, mutta
kokevat maksun ikääntyessä suureksi. Puolueen jäsenyyden säilyttäminen on monelle
jäsenelle hyvin tärkeä asia.
Vastausesitys: Keskustan puoluevaltuusto antaa suosituksen jäsenmaksun suuruudesta,
mutta jokainen yhdistys voi päättää itse jäsenmaksun suuruuden.

