Puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä
Sotkamon puoluekokous 8.6.2018
Avauspuheenvuoro
(muutosvarauksin)
Arvoisa puoluekokousväki,
Tervetuloa legendaariseen Kainuuseen, tämä oli ensimmäiset 20 vuotta minunkin
kotimaakuntani. Vaaramaisemat ovat syöpyneet jonnekin syvälle sisuksiin. Jos
keskustalaiset saavat valita yhden maakuntalaulun omansa rinnalle, se olisi ilman
muuta tuo äsken kuulemamme Nälkämaan laulu. Tämä kuvaa jotenkin syvästi
keskustalaista sielun maisemaa, sitä mitä me kaikki olemme.
Me keskustalaiset olemme tekijöitä. Me olemme valmiit käärimään hihat silloin, kun
kurssia tulee kääntää tai tarvitaan vastuunkantoa. Me haluamme tehdä
isänmaastamme paremman ja oikeudenmukaisemman paikan jokaiselle. Siksi me
keskustalaiset olemme jostain syystä vastuussa aina silloin, kun muutos täytyy oikeasti
saada myös aikaan – kun pelkät puheet eivät riitä vaan tarvitaan tekoja ja tekijöitä.
Hyvä puoluekokousväki,
Kaksi vuotta sitten totesin teille Seinäjoen puoluekokouksen avauspuheessa: ”Omalta
osaltani olen päättänyt joka tapauksessa tarkastella puheenjohtajuutta kahden
vuoden päästä tulos tai ulos ‐periaatteella. Siinä olennaista on se, miten päätehtäväni,
Suomen kuntoon laittaminen, on edennyt.” Nyt on sen aika.
Edellinen vaalikausi päättyi katastrofiin. Mitään tavoitteita ei saavutettu. Siksi meille
keskustalaisille sanottiin toreilla, että tehkää nyt jotakin. Otimme tämän toiveen
hyvin vakavasti ja kuvasimme vaaliohjelmassa, miten aiomme suunnan kääntää.
Lupasimme 200 000 uutta työpaikkaa 10 vuoden aikana ja yhteiskuntasopimuksen.
Nyt kolmessa vuodessa on syntynyt jo 90 000 uutta työpaikkaa ja yhteiskuntasopimus
on ollut noin 1,5 vuotta voimassa. Sen ansiosta pääsimme viimeinkin mukaan
kansainvälisen talouden imuun. Suomesta on tullut jälleen mielenkiintoinen maa,
johon uskaltaa myös investoida. Saavutamme erittäin kunnianhimoisen 72 prosentin
työllisyysastetavoitteen tällä vaalikaudella. Se on muuten kova juttu.
Mikä parasta työllisyys parantuu kohisten koko Suomessa. Kovin työvoimapula on
Satakunnassa, Kainuussa ja Lapissa. Olisitteko tekään uskoneet tätä todeksi vielä
Seinäjoella?
Asetimme tavoitteeksi vähintään kahden prosentin talouskasvun viimeistään vuonna
2019. Talous kasvoi lähes kolmen prosentin vauhtia jo viime vuonna. Lupasimme
laittaa pisteen velkaantumiselle. Velkaantuminen on jo taittunut ja velkasuhde jatkaa
laskuaan. Velaksi eläminen on loppumassa.

Lupasimme laittaa valtion taseen töihin kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseksi.
Näin on tehty vieläpä niin, että valtion yhtiöomaisuuden arvo on kasvanut yli
seitsemällä miljardilla eurolla.
Lupasimme laittaa omais‐ ja perhehoidon kuntoon. Näin olemme tehneet kaikin
voimin.
Lupasimme edistää uusiutuvan energian käyttöä. Suomi on jo nyt ylittänyt EU‐tavoitteensa
vuodelle 2020 ja päättänyt luopua kokonaan kivihiilestä.
Lupasimme hakea kasvua biotaloudesta ja digitalisaatiosta. Metsäteollisuuden jätti‐
investoinnit ovat paras esimerkki biotalouden etenemisestä.
Lupasimme pitää kuntien tehtävät ja talouden tasapainossa. Näin on toimittu.
Lupasimme purkaa turhia normeja. Niitä on purettu useita satoja.
Ja lupasimme viedä sote‐ ja maakuntauudistuksen maaliin. Nyt se on eduskunnan
käsissä.
Nämä kaksi vuotta osoittavat, että politiikassa syntyy tuloksia, kun tavoitteet
asetetaan riittävän kunnianhimoiseksi ja tehdään töitä niiden saavuttamiseksi. Tämä
rohkaisee minua olemaan puoluekokouksen käytettävissä. Näläkää siis minulla riittää.
Muistakaa, kun päätätte huomenna puheenjohtajasta.
Hyvä puoluekokousväki,
Alueellinen tasa‐arvo on aina ollut keskustalle tärkeänä tavoite. Tällä vaalikaudella
alueellista tasa‐arvoa on edistänyt parhaiten uusien työpaikkojen syntyminen kaikissa
maakunnissa.
Uskon, että valtaosa suomalaista on ”Koko Suomen ihmisiä”. Uskon, että suomalaiset
haluavat tasa‐arvoista alueellista kehitystä, johon kuuluu kaupungistuminen,
seutukaupunkien kehitys, kuntien ja kylien elinvoima.
Otan esimerkin täältä Sotkamosta, millä asenteella olemme taistelleet työpaikkojen
puolesta. Se on kaivosyhtiö Terrafame.
Oppositio vaati eduskunnassa kaivoksen alasajamista. Hallitus päätti toimia toisin.
Päätimme luottaa alueen ihmisiin ja antaa vielä mahdollisuuden laittaa yhtiön
kannattavuus ja ympäristöasiat kuntoon siten, että toiminta voisi jatkua. Aloitimme
alusta, Terrafame perustettiin ja pääomitettiin. Myönnän, että riski oli suuri, mutta
kainuulaisiin kannatti luottaa.
Nyt kaivos työllistää alueella 1500 osaajaa, sen ympäristöasiat ja vesitase ovat
kunnossa ja yhtiöön on saatu yksityistä pääomaa. Yhtiön kannattavuus paranee koko

ajan ja jo nyt voi sanoa, että sijoittamamme pääoma ei ole pelkästään turvattu, vaan
yhtiöön sijoitetun veronmaksajien raha on kasvanut jo merkittävästi korkoa.
Maaperästämme louhitut metallit ja mineraalit lähtevät raakamalmina, jalostamatta,
meiltä maailmalle. Olemme tässä asiassa kehitysmaa. Keskusta haluaa, että tämä
muuttuu. Luonnonvarojen kestävä käyttö, hallinta ja jatkojalostus pitää olla jatkossa
enemmän kotimaisissa käsissä.
Liikenne sähköistyy. Autot, junat, veneet, mopot ja jopa lentokoneet kulkevat jatkossa
sähköllä. Suomessa on kaikki keskeiset akkuteollisuuden tarvitsemat metallit ja
jatkojalostusosaaminen. Tuohon haasteeseen vastaa nyt uusi valtionyhtiö
Malminjalostus Oy, joka omistaa jo Terrafamen kaivosyhtiön.
Keskusta on valmis pääomittamaan tuota yhtiötä merkittävästi myös ensi
vaalikaudella. Tässäkin tapauksessa suuri kriisi tulee olemaankin jonkin suuremman
alku. Tämä on aluepolitiikkaa, joka toimii tässä ajassakin.

Hyvä puoluekokousväki, keskustalaiset,
Keskusta on puolue, joka luo toivoa pelottelun sijaan. Olemme käytännönläheinen
ongelman ratkaisija, kuten tuokin esimerkki kertoo. Suomen talous on nyt
merkittävästi paremmalla tolalla kuin kolme vuotta sitten. Kaikissa maakunnissa
tulevaisuus näyttää paremmalta. Meillä on vahvat näytöt lähteä ratkomaan Suomen
seuraavia suuria haasteita.
Näihin haasteisiin ja moniin muihin politiikan ajankohtaisiin kysymyksiin paneudumme
huomenna. Mutta tässä yhteydessä muutama sana sotesta.
On tullut täysin selväksi, että lakien eduskuntakäsittely kestää odotettua kauemmin.
Hallituksesta ja hallituspuolueiden eduskunnassa tämä ei jää kiinni, meillä on valmius
antaa vastineemme valiokunnalle tarvittaessa jo ensi viikolla. Hallitus on myös
yhtenäinen ja viemme tämän maaliin. Valitettavasti en voi kertoa teille tänä
viikonloppuna edes maakuntavaalien päivää, muuta kuin sen, että vaalit pidetään noin
puolen vuoden päässä siitä, kun eduskunta saa lait käsiteltyä ja ne saadaan voimaan.
Kuten ennustin ‐ vastustus on kova ja näemme vielä monta näytelmää asiassa. Nyt on
tärkeintä muistaa se, että Suomelle tärkeintä on uudistuksen aikaansaaminen –
viedään tämä nyt vaan bolshevistisella rauhallisuudella maaliin.
Keskustan valmistautuminen vaaleihin on hyvällä mallilla, nyt voidaan pitää
vaalivalmisteluissa pieni kesälomakin ja odottaa eduskunnalta tuloksia.

Arvoisat kuulijat!
Työmme on kesken. Kaikilla suomalaisilla ei edelleenkään mene hyvin.

Muistimme 5. toukokuuta Nivalassa Kyösti Kalliota ja sovintopolitiikan syntysanoja.
Senaattori Kyösti Kallio lausui ne Nivalan kirkossa sata vuotta sitten.
”Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vaan
ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka
kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.”
Kyösti Kallion elämäntarina on suuri suomalainen kertomus siitä, miten aatteet ja
ihanteet voivat muuttua todellisuudeksi.
Sovintopolitiikan ja kansallisen eheyden tarina on myös maailmalla suuri ihme.
Sadassa vuodessa rutiköyhästä ja keskenään sotivasta kansasta kasvoi yksi maailman
tasa‐arvoisimpia ja hyvinvoivimpia maita. Suomalaiset tekivät sen yhdessä.
Kyösti Kallion perintö velvoittaa meitä keskustalaisia. Tärkein tehtävämme on
kansallisen eheyden ja vakauden turvaaminen. Meidän on rakennettava sellaista
Suomea, jonka jokainen täällä asuva ja elävä tuntee aidosti isänmaakseen.
Työn tekeminen ja kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ovat
keskeisimpiä tekijöitä eheyden takaamiseksi. Eheyden vaaliminen merkitsee myös
sitä, että suvaitsemme erilaisuutta. Kunnioitamme toinen toisiamme.
Suomalaisten on voitava kokea, että minulla on oma osani, oma tehtäväni tässä
maassa.
Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu ja kärjistäminen eivät ole tyystin kadonneet. Sitä
näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sen vuoksi meidän päättäjien on taisteltava
sen puolesta, että erilaisista arvopohjista huolimatta voimme säilyttää yhdessä
päättämiskyvyn kaikissa tilanteissa.
Hyvät ystävät!
Eheyden tavoittelu on ollut 100‐vuotiaan Suomen suuri linja. Kallion sovintopuhetta
voi pitää itsenäisen Suomen merkittävimpänä valtiollisena puheena, tienviitoituksena,
joka on toiminut keskustalaisuuden yhteiskuntamoraalisena ohjenuorana
vuosikymmenten läpi ja toimii perintönä meille 2020‐luvun keskustalaisille.
Tänä viikonloppuna keskitymme paitsi ajankohtaiseen politiikkaan, myös puolueemme
periaateohjelmaan. Se on tehty huolella, kansanliikkeen toimintaan kuuluvalla tavalla,
siten että kaikki ovat saaneet osallistua sen valmisteluun. Sen yhdestoista periaate
kuuluu: Eheässä ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa jokainen tuntee olevansa
tärkeä. Tahdomme Suomen, jonka rakentamisessa kaikki ovat mukana.
Näillä sanoilla toivotan kaikille hyvää kokousta.
Keskusta Rp:n 77. Sääntömääräinen puoluekokous on avattu.

