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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Subsidiariteetti jatkuu yksilöön asti
Läheisyysajattelu kuuluu kristillisdemokratiaan. Asi-
at kannattaa aina ratkaista tarkoituksenmukaisim-
malla tasolla, mahdollisimman lähellä kansalaista.

Esimerkiksi Euroopan unionin on hyvä säännellä 
EU:n sisämarkkinoita, mutta suomalaisen kunnan 
kaavoitusta koskevia ratkaisu-
ja ei kannata tehdä Brysselis-
sä. Kaavoitus ratkaistaankin 
kunnallisella tasolla.

Yleisesti ajatellaan, että 
läheisyysperiaatteen ylim-
mällä portaalla ovat kan-
sainväliset regiimit kuten 
EU. Yhtä tasoa alempana 
sijaitsevat kansallisvaltiot, 
joiden jälkeen tulevat osa-
valtiot, maakunnat ja kun-
nat. Tyypillisesti jaottelua ei 
jatketa tämän pidemmälle.

Tosiasiassa kunnan jälkeen 
löytyy vielä useita portaita: 
muun muassa perhe ja yksilö. On virheellistä ajatel-
la, että vallan lähde löytyy korkeimmilta portailta. 
Päinvastoin, ensin tulevat yksilöt ja perheet, joilta 
vastuu siirtyy valtiolle vasta silloin, kun ruohonjuu-
ritason hartiat eivät riitä asioiden hoitamiseen.

Sosiaalidemokratia on aina vähätellyt perhe- ja 
yksilötasojen arvoa läheisyysketjussa. Kristillisde-
mokraatteina olemme toista mieltä. Asioita, jotka 
voidaan hoitaa keittiön pöydän ääressä, ei tule ul-
koistaa julkishallinnolle.

lauri.kangasniemi@kdnuoret.fi

Kolumni
Lauri Kangasniemi

Alkoholimainonnassa 
pieni edistysaskel 
Alkoholilainsäädäntöä koskevassa keskustelussa on 
käytetty osuvaa ilmaisua ”humalan kulttuurisen pai-
kan haastaminen”.  Suomalaisessa yhteiskunnassa 
on vaikea tehdä päätöksiä, joilla humalakulttuuria 
suitsitaan tehokkaasti, vaikka 
haitat ovat yleisesti tiedossa.  
Alkoholimainonnan rajoitta-
misessa otetaan lähiaikoina 
annettavassa hallituksen esi-
tyksessä tervetullut askel tiu-
kempaan suuntaan. 

Lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuvan mainonnan keinoja tul-
laan rajoittamaan siten, että 
yleisillä paikoilla toteutettu 
alkoholimainonta kielletään. 
Tätä kieltoa lieventää kuiten-
kin se, että alkoholimainon-
taa ja sponsorointia saa har-
joittaa yleisötapahtumissa.  

Urheilutapahtumat ja konsertit eivät ole lasten jo-
kapäiväistä elinympäristöä, mutta ne ovat tilanteita, 
joihin juuri siksi liittyy voimakas myönteinen elämys. 
Tulemme aiempien linjaustemme mukaisesti edelleen 

jatkossa vaatimaan, että tältä osin 
mainontaa rajoitetaan. Vielä ei ta-
voitteeseen valitettavasti päästy.

Televisio- ja radiomainontaan 
tulee yhdenmukainen tiukka aika-
raja. Sen lisäksi erittäin kannatet-
tava uudistus on peliin, arpajaisiin 
tai kilpailuihin osallistumiseen 
liittyvän mainonnan kieltäminen.  
Kuluttajien itse tuottamaa ja ja-
kamaa aineistoa ei saisi myöskään 
jatkossa käyttää osana mainontaa.  
Käyttäjien kuvaamat humalapi-
toiset huumorivideot panimon 
sivustoilla kielletään.

Kristillisdemokraatit olisivat ha-
lunneet, että mainontaa koskevassa päätöksenteossa 
olisi otettu vahvemmin huomioon terveyden ja turval-
lisuuden eikä talouden näkökulma. Mielikuvamainon-
nan toteutumatta jääminen asettaa paineita alkoholi-
lain kokonaisuudistukselle. Kun ongelmien laajuus 
on tiedossa, myös ratkaisujen tulee olla päättäväisiä ja 
haastaa humaltumisen asema osana suomalaisuutta.

Miksi mainontaa on rajoitettava ja tulisi rajoit-
taa nyt saavutettua askelta tiukemmin? Mielikuva-
mainonta aikaistaa alkoholin juomisen aloittami-
sikää. Kun viinimaa Ranskassakin vain tuotetiedot 
saa esittää, mutta mielikuvamainonta on kiellettyä, 
viinamaa Suomessa pitäisi pystyä samaan.  

Mielikuva-
mainonta 
aikaistaa 
alkoholin 
juomisen 
aloittami-
sikää.

Eduskunta

Räsänen
Päivi Räsänen

Essayah toivoo KD:n kansanedustajia, ministeriä 
ja puoluejohtoa mukaan eurovaaleihin
– Jos aikoo edus-
kuntavaaleissa olla 
puolueen ääniha-
rava omassa vaa-
lipiirissään, niin 
kannattaa lähteä 
mukaan eurovaa-
leihin, Essayah 
motivoi KD:n 
kansanedustajia 
ja ministeriä sekä 
puoluejohtoa.

Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien eu-
roparlamentaarikko Sari 
Essayah heittää rohkean 
haasteen KD:n istuville 
kansanedustajille, ministeri 
Päivi Räsäselle ja muulle 
puoluejohdolle. Hän toivoo 
heidän lähtevän laajalla rin-
tamalla mukaan eurovaali-
en ehdokaslistalle. 

Essayah pitää Kristillis-
demokraattien mahdolli-
suuksia säilyttää parlament-
tipaikka yhä realistisina, 
vaikka äänikynnys nousee 
eurovaaleissa Rkp:n ja 
KD:n kaltaisille puolueille 
varsin kovaksi. 

Viimeksi pienet onnis-
tuivat strategioissaan

Kumpikin puolue onnistui 
kuitenkin viime europar-
lamenttivaaleissa nappaa-
maan yhden paikan. Nyt 
temppu pitäisi vain uusia, 
sillä Suomen paikkamäärä 
europarlamentissa säilyy 
Kroatian jäsenyydestä huoli-
matta ennallaan 13 mepissä.

Viimeksi KD ja Rkp tur-
vautuivat eri strategioihin: 
Kristillisdemokraateille 

paikka varmistui Essayah’n 
kovan henkilökohtaisen tu-
loksen ja viime vaalien aino-
aksi jääneen vaaliliiton avul-
la. Rkp:ssa puolestaan men-
tiin omin voimin vaaleihin 
ja käännettiin kaikki kivet. 
Tuloksena oli hieman pääl-
le 100 000 ääntä ja kuuden 
prosentin kannatus.

– Rantaradan varressa 
Rkp:n kannattajat kärrä-
sivät kaikki vanhainkotien 
mummotkin äänestämään, 
Essayah muistelee.

Samankaltaista tavoittee-
seen sitoutumista edellyte-
tään nyt Kristillisdemokraa-
teiltakin.

”Yksikään puolue ei lähde 
B-joukkueella liikkeelle”

Tälläkin kertaa vaaliliitot 
ovat tiukassa. Keskusta, 
perussuomalaiset ja Ko-
koomus näyttävät tasavah-
voilta kolmen paikan met-
sästäjiltä. Mikäli sosiaali-
demokraatit jäisivät nytkin 
kahteen paikkaan, antaisi 
se selvästi huonommat läh-
tökohdat 10 kuukautta eu-
rovaalien jälkeen käytäviin 
eduskuntavaaleihin. Siksi 
myös Sdp turvautuu ko-
vimpiin tekijöihinsä; edus-
kunnan puhemies Eero 
Heinäluomankin nimi on 
jo noussut esiin eurovaa-
leista puhuttaessa.

Essayah uskookin, että 
juuri eduskuntavaalien lä-
heisyys vaikuttaa tulevien 
eurovaalien ehdokasvärvä-
ykseen. Yhdelläkään puo-
lueella ei ole varaa lähteä 
B-joukkueella liikkeelle.

Vaikka istuvia kansan-
edustajia ei ole näkynyt eu-
rovaalien ehdokaslistoilla 
tungokseksi saakka, trendi 
saattaa nyt muuttua. Essayah 
uskoo, että eurovaaleihin us-
kaltautuvat kansanedustajat 
niittävät myös eduskunta-
vaaleissa hyvän tuloksen. 

– Jos aikoo eduskuntavaa-
leissa olla puolueen ääniha-
rava omassa vaalipiirissään, 
niin ehdolle kannattaa eh-
dottomasti lähteä jo eurovaa-
leissa, Essayah kannustaa.

”Puoluejohto ymmärtää 
tilanteen”

Hallitusyhteistyö ei 
Essayah’n mukaan häiriinny 
eurovaaleista eivätkä minis-
teritkään ole estyneitä aset-
tumaan ehdolle. 

Vasemmistoliiton liiken-
neministeri Merja Kyllö-
nen on jo ikään kuin lupau-
tunut kehiin. Essayah pitää 
muidenkin puolueiden ”va-
kavasti ehdokkuutta” har-
kitsevia jo todennäköisinä 
kilpakumppaneina ensi ke-
säkuun eurovaaleissa.

Myös Kristillisdemo-
kraattien puheenjohtaja ja 
sisäministeri Päivi Räsäsen 
ehdokkuus voisi Essayah’n 
mukaan olla yhtä lailla 
mahdollista.

– Tiedän senkin, että puo-
luejohdossa on tilanteesta 
hyvin yhtenäinen käsitys. 

Eurovaalien tärkeys ym-
märretään, Essayah kertoo.

”Vastavuoroisuudelle 
olisi nyt käyttöä”

Kristi l l isdemokraattien 
europarlamentaarikko on 
näyttänyt esimerkkiä it-
sensä likoon pistämisestä 
myös puolueen edun vuoksi. 
Essayah lähti ennakkoluu-
lottomasti KD:n president-
tiehdokkaaksi vuoden 2012 
vaaleissa ja kotiutti niistä 
puolueen historian toiseksi 
parhaimman tuloksen Rai-
no Westerholmin jälkeen. 

Essayah myöntää, että 
vastavuoroisuudelle olisi 
nyt käyttöä. Ehdokaslistat 
täyttyvät syksyn mittaan 
puoluevaltuuston kokouk-
sissa, mutta mukaan haas-
tamiaan kansanedustajia ja 
puoluejohtoa hän kehottaa 
käymään asian mielessään 
läpi jo kesän aikana.

– Siksi tämä haaste nyt 
tuleekin, sillä haluan herät-
tää tämän keskustelun, jotta 
jokainen ehtisi sitä omalta 
osaltaan pohtia.

Puolueen todellinen kannatus 
mitataan seuraavaksi eurovaaleissa
Kristi l l isdemokraattien 
gallup-kannatus on ollut 
vuosikymmenen alimmal-
la tasollaan, reilussa kol-
messa prosentissa, vajaat 
kaksi vuotta. Viime syksyn 
kuntavaaleissa todellinen 
kannatus (3,7%) mittautui 
viimeksi ja seuraava tärkeä 
virstanpylväs on eurovaa-
leissa. Siitä on enää lyhyt 
matka eduskuntavaalein, 
jotka käydään vain kymme-
nen kuukautta eurovaalien 
jälkeen.

Europarlamentaarikko 
Sari  Essayah uskoo, että 

eurovaalit voisivat olla Kris-
tillisdemokraateille positii-
vinen ryhtiliike. Mikäli ko-
koon saadaan vahva lista ja 
kentän sitouttamisessa on-
nistutaan, saattaa tulos olla 
uusi, hyvä alku puolueelle. 

– On aivan eri lähtökohta 
tehdä eduskuntavaalikam-
panjaa, jos puolue on on-
nistuneesti ja uskottavasti 
tavoitellut europarlamentti-
paikkaa. Kolmen prosentin 
tasosta sen sijaan on vaike-
ampi ponnistaa menestyk-
seen, Essayah analysoi.

Samuli Rissanen

Itsensä likoon pistävä europarlamentaarikko tarvitsisi nyt vastavuoroista vetoapua. Strasbourgin keväästä tällä viikolla ta-
voitettu Sari Essayah kertoo KD Viikkolehdelle, että hän toivoo puolueelta vahvaa listaa ensi kevään eurovaaleihin.


