ESA ERÄVALO

YHTEINEN
HYVÄ
kristillisdemokratiaan

ajatushautomo

© Ajatushautomo Kompassi ry
ISBN 978-952-7289-03-7
Ulkoasu: Susanna Sinivirta
Kannen valokuva: Kristiina Kunnas
Hämeen Kirjapaino Oy, 2018

SISÄLLYS
Johdanto .............................................................................................. 4
1. Yhteiskunnallisia arvoja Raamatusta ........................................... 8
2. Kristillisdemokratian synty ......................................................... 18
3. Eurooppa-puolue EPP ............................................................... 38
4. Pohjoismainen kristillisdemokratia ............................................ 48
5. Suomalainen kristillisdemokratia ............................................... 58
6. Periaateohjelmien periaatteet ..................................................... 74
7. Sosiaalinen markkinatalous ......................................................... 92
8. Yhteistyöhön yhteiseksi hyväksi .............................................. 100
9. Visio tulevaisuuteen ................................................................... 109
Yhteenveto ...................................................................................... 123
Kirjoittajasta .................................................................................. 125
Lähteitä: .......................................................................................... 127

Mikä on tämän kirjan idea?

Johdanto
Kasvamme osana yhteisöä, eikä kukaan voi olla erossa poliksesta1 eli julkisesta hallinnosta, kuten kunnista ja valtiovallasta. Meitä ympäröivä yhteisö
ja laajempi yhteiskunta vaikuttavat meihin aivan ratkaisevasti, ja me vaikutamme yhteiskuntaan kaikella elämällämme. Vaikutamme perheeseemme,
tuttaviimme, yhteisöissä, kansalaisyhteiskunnan järjestöissä, palkkatyössä tai
yrittäjinä, kuluttajina ja sijoittajina, sanoillamme ja teoillamme. Jokainen ihminen on poliittinen.
Demokratiassa jokainen saa tasavertaisesti äänestää edustajaa polikseen päättämään yhteisistä asioista. Mutta miten voisi parhaiten äänestää tai
muutoin vaikuttaa?
Suomalaisessa kulttuuriperinteessä on kaksi aihepiiriä, joista on katsottu parhaaksi vaieta: usko ja politiikka. Kunnioitamme toisten yksityisyyttä ja
annamme sille tilaa. On kuitenkin kyse elämän tärkeimmistä asioista, joten
niitä on syytä analysoida ja pohtia.
Suomessakin erilaisista maailmankatsomuksista nousevat arvot ja politiikka kietoutuvat toisiinsa. Itsestään selviä yhteyksiä ei vain tulla ajatelleeksi
tai aihe on liian lähellä, henkilökohtainen ja vaikeasti hahmotettavissa. Riittäneekö edes yleinen tietotaso asialliseen keskusteluun?
Raamatusta nousevassa ihmis- ja maailmankuvassa usko ei kohdistu
ihmiskuntaan, vaan sen Luojaan. Ensisijaista ei ole valtio ja valta, vaan yhteisö ja yhteinen hyvä. Kristinuskossa ollaan avoimia tämän maailman ylittävälle ja sen perustana olevalle todellisuudelle, avoimia transsendenssille,
Jumalalle. Kristinusko on vapauttanut tieteen kukoistukseensa:2 maailma
1

Polis tarkoitti antiikin Kreikassa kaupunkia. Erityisesti sillä viitataan kreikkalaisiin kaupunkivaltioihin. Kukin polis oli oma poliittinen kokonaisuutensa, jolla oli omat poliittiset instituutionsa, lakinsa
ja oikeudenkäyttönsä sekä omat uskonnolliset ja yhteisölliset käytäntönsä, ja näin niitä voidaan pitää
itsenäisinä valtioina.
2 Puolimatka, Tapio (2005) Usko, tieto ja myytit. Tammi.
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ympärillämme on järjellinen ja voimme saada siitä oikeaa tietoa, koska kaiken takana on Järki, Logos, jossa kaikki on luotu.
Se, että kristillisdemokraatit asettavat Raamatusta ja kristillisestä perinteestä nousevat arvot arvoperustaksi, ei ole mitenkään tavatonta. Niin on
Suomessa tehty vuosisatojen ajan menestyksellä ja niin tekee suurin osa suomalaisista edelleen – enemmän tai vähemmän tietoisesti tai tiedostamattaan.
Kristityt ovat toimineet monissa puolueissa Raamatusta nousevien periaatteiden varassa. Onkin erinomainen asia mitä useammassa puolueessa tai
julkisen hallinnon tehtävässä tältä perustalta toimitaan. Toiminta voi tosin
olla selkeästi tiedostettua tai perustoiltaan hyvinkin epäselvää.
Professori Robert Nelsonin mukaan sosialidemokratia on Suomessa
ollut maallistunutta luterilaisuutta3. Samaa voidaan nähdä myös Kokoomuksen, Keskustan ja monen muun puolueen piirissä. Kulttuurin läpäisevä luterilainen perintö on vaikuttanut kaikissa puolueissa, enemmän tai vähemmän.
Mutta usein niihin on vaikuttanut myös ihmiskuntauskonto4, jossa ihminen
tai ihmiskunta on itselleen oma jumalansa, ja muutkin uskonnot.
Yleensä ajattelun syvät perusteet ovat kovin hämärän peitossa. Nykyisten suomalaisten puolueiden joukossa Kristillisdemokraatit avoimesti
ja häpeämättä tunnustaa, että puolueen arvot nousevat Raamatusta. Mutta
miten? Millainen voisi olla kristillisdemokraattinen tulkinta Raamatun yhteiskunnallisista arvoista? Esitän tästä oman tulkintani.
Raamatusta kristillisdemokraatit nostavat esiin yleisiä yhteiskuntaeettisiä periaatteita. Niitä voi joustavasti soveltaa eri tilanteiden vaatimalla tavalla.
Parhaiden ongelmanratkaisujen etsimisessä on väljyyttä ja vapaus luovuuteen. Tämän kirjan perusviesti on, että kristillisdemokratia ei ole dogmaattinen ideologia, vaan luova tapa suunnata ajatuksia selkeisiin arvoihin, hyveisiin ja periaatteisiin nojautuen. Se ei ole tapa vähentää vaan lisätä ajattelua. Se
vapauttaa mielikuvitusta uusiin ratkaisuihin.
Tavoitteena on yhteinen hyvä. Se perustuu ajatukseen kaikkien yhtäläisestä ihmisarvosta ”yhteiskunta”-ruumiin eri jäseninä5. Yhteisen hyvän hah3 Robert H Nelson: Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy, Aarhus Universitets
forlag 2017.
4 Yuval Hararin kirjasta yleistämäni termi kuvaa ihmiskunnan asettamista jumalaksi, kts sivut 111-113.
5 1.Kor.12:n kuvaa seurakuntaruumiista – organismi koostuu jäsenistään – voi soveltaa yhteiskuntaan.
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mottamisessa tarvitaan avointa vuorovaikutusta, luovuutta ja yhteisymmärryksen etsimistä. Minkälaisen tulevaisuuden haluamme, mikä on visiomme?
Hyvä yhteisö investoi jäseniinsä ja heidän toimintakulttuuriinsa – arvoihinsa. On hyvä avata kristillisdemokraattista arvoperustaa. Luottamuksen ilmapiirissä on helpompaa viedä kehitystä eteenpäin.
Puolue ei julista evankeliumia, ilosanomaa Jeesuksesta. Se on seurakuntien tehtävä. Puolueen toiminta pohjaa arvoihin. Terve kristinusko vaikuttaa toki poliittisiin toimijoihin myönteisesti; esimerkiksi vapauttaa liiasta uskosta ihmisten kehittämiin dogmaattisiin käsityksiin. Niistä ei tarvitse
epätoivoisesti roikkua kiinni vaan voi toimia vapautuneesti. Arvoihin toki
kuuluu sanan- ja uskonnonvapaus, jota puolustamalla puolustetaan myös
kristittyjen ja seurakuntien mahdollisuutta julistaa sanomaansa.
Perustavat uskomukset eivät ole niin oma alueensa, ettei niillä ole mitään yhteyttä yhteiskuntaetiikkaan. Vaikutus välittyy niiden arvojen kautta,
joita perustavista uskomuksista nousee.
Kristillisdemokraatit tunnistavat lähtökohdakseen Raamatun ihmiskäsityksen sen sijaan, että poliittisen ajattelun filosofiseksi lähtökohdaksi
otettaisiin esimerkiksi ateismi, naturalismi, materialismi tai muu -ismi, joka
kieltää Jumalan. Eri teologisista perinteistä tulevat ihmiset löytävät tässä toisensa. Siksi protestanttisissa pohjoismaissa omalta pohjaltaan nousseiden
kristillisten puolueiden oli niin helppoa liittyä katoliselta ja reformoidulta
pohjalta syntyneeseen kansainväliseen kristillisdemokraattiseen yhteisöön.
Kristillisdemokraattista poliittista toimintaa jäsentämään ja ohjaamaan
muodostuu looginen kokonaisuus arvoja, joihin voivat yhtyä myös useat
niistä, jotka eivät Jumalaan usko.
Yhteiskunta muuttuu nopeasti. Koko maailma on teknologisen murroksen edessä ja keskellä. Nyt korostuvat ydinarvot, sellainen arvoperusta,
joka kestää muutosten keskellä ja auttaa ohjaamaan sitä. Historia osoittaa,
että usein aliarvioidaan ihmisen kyky harhautua ja toimia itsekkäästi. Sen
sijaan, että arvoperusta olisi sekava kokoelma ihmiskuntauskonnoista tai
monista maailmankatsomuksellisista paloista, on merkittävä etu, jos arvoperusta on selkeä.
Mitä merkitsee pitäytyminen Raamatusta ja kristillisestä perinteestä
6

nouseviin arvoihin? Millainen on kristillinen ihmiskäsitys?
Käyn pikaisesti läpi ensin Raamattua, kristillistä ajatteluhistoriaa ja perinnettä. Levein siveltimen vedoin hahmottelen, miten niistä kristillisdemokraatit mielestäni johtavat arvonsa.
Etenen laajemmasta näköalasta yksityiskohtaisempaan: eurooppalaisen kautta pohjoismaiseen ja suomalaiseen kristillisdemokratiaan.
Kirjoittamani edustaa henkilökohtaisia näkemyksiäni ja tulkintojani.
Olen pyrkinyt totuudenmukaiseen yleiskuvaan, mutta tämä kirja on luonteeltaan poliittinen pamfletti eikä voi täyttää tieteellisen työn vaatimuksia.
Näin lyhyessä tiivistelmässä monia asioita voi vain viitteellisesti mainita.
Kirjan julkaisija Ajatushautomo Kompassi ry on keväällä 2016 perustettu ajatuspaja, jonka ”tarkoituksena on suomalaista yhteiskuntaa kehittävän yhteiskunnallisen tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon edistäminen kristillisdemokraattiselta arvopohjalta”.
Tämän kirjan ajatukset ovat selkeytyneet vuosikymmenien aikana.
Vasta oma eläköityminen ja KD-puolueen 60-vuotisjuhlat antoivat riittävän
potkun sille, että sain tämän kirjan vihdoin kirjoitetuksi. Toivon sen herättävän keskustelua ja auttavan hahmottamaan mitä kristillisdemokratia on tai
mitä sen pitäisi olla.
Kiitokset kaikille vuosikymmenien yhteistyöstä. Erityiskiitos kirjan
taittajalle Susanna Sinivirralle ja vaimolleni Merja Eräpolulle, joka teki jo
vuonna 2003 ansiokkaan gradun suomalaisesta kristillisdemokratiasta ja Tapio Luoma-ahon tavoin on kommenteillaan parantanut tämän kirjan tekstiä.
24.8.2018 Helsingissä
Esa Erävalo
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Raamatusta nousevat arvot ja hyveet

1. Yhteiskunnallisia arvoja Raamatusta
Kristillisdemokratia on eri puolilla maailmaa kehittynyt eri tavoin. On pyritty
vastaamaan erilaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin lähtien erilaisista teologisista ymmärryksistä. Kristillisdemokratian eri painotusten taustalla on kuitenkin aina tavalla tai toisella Raamatun ilmoitus. Suhde ei ole yksioikoinen,
mutta ennen kristillisdemokratian hahmottelua on välttämätöntä kuvailla
lyhyesti, millaista ohjeistusta yhteiskuntaelämän hyväksi järjestämiseksi voidaan ymmärtääkseni löytää Raamatusta1. Kyse on siis Raamatun välittämästä arvopohjasta, ei kristinuskon ydinsanomasta, evankeliumista Jeesuksesta.
Lyhyt katsaus Raamatun yhteiskunnalliseen opetukseen voi vain raapaista pintaa. Näkökulmani on pakostakin nykyihmisen. Kysymykset ovat
kuitenkin yhä pitkälti samat kuin Raamatun kirjoittajien aikakaudella. Yhä
on pahaa. Kukaan ei luonnostaan elä Jumalan yhteydessä. Toimimme enemmän tai vähemmän itsekkäästi. Elämme tällä
Ihmiskuva:
maapallolla, pienellä hitusella verrattuna maaIhminen on erillään
ilmankaikkeuteen. Kysymme, keitä olemme2.
Jumalasta, hyvyyden
Ratkaisevaa on hahmottaa, millainen
lähteestä.
Jumala on. Raamatun mukaan Jumala on ymmärryksen ylittävä3, mutta voimme tietää Jumalasta paljon: Jumala on pyhä, oikeudenmukainen, hyvä, ihmisiä rakastava ja
meidän suhteemme kärsivällinen. Hän on kaikkea tätä puhtaasti ja absoluuttisesti. Jumala on rakkaus. On selvää, että yksikään meistä ei ole omin teoin ja
saavutuksin Jumala-yhteyteen kelpaava, sitä ansaitseva.
Läpi Raamatun kulkee punaisena lankana ilmoitus siitä, kuinka Jumala
1 Raamattu oli pitkään merkittävin kirja, perusteos. Sen kulttuurinen syvävaikutus on mittaamaton.
2 Ps. 8:5 ”Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.”
3 Jes. 55:8-9 ”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun
teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.”
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Ihmiskuva:
Ihminen on kutsuttu
Jumalan yhteyteen ja
kaltaisuuteen.

haluaa kaikki ihmiset tähän rakkauden ja hyvyyden yhteyteen. Olemuksensa perusteella
Jumala pyrkii rakentamaan yhteyden luomiinsa ihmisiin, jotta voisi tuossa yhteydessä
opettaa tuntemaan itseään enemmän ja saada ihmiset muuttumaan omaan kaltaisuuteensa, vapautumaan kaikesta mikä
estää ja painaa4.
Heti Raamatun alkusivuilla Jumala on maailman luoja. Kaikki aine ja
energia maailmassa, kaikki elollinen ja eloton, on saanut alkunsa Jumalasta.
Se, miten maailmankaikkeus on käytännössä kehittynyt, on tieteentekijöiden
tehtävä selvittää.
Raamatun luomiskertomukset kertovat keskeisistä periaatteista; ne eivät ole eivätkä voi olla nykyisen luonnontieteen käsittein tehtyjä selvityksiä5.
Perusperiaatteen tasolla kristityille, juutalaisille ja muslimeillekin on selvää,
että kaikki mitä on olemassa, on iankaikkisesta Jumalasta lähtöisin. Jumala
on Henki, ei osa tätä luomakuntaa. Kaikki on luotu Hänen Sanallaan (logos).
Kaikki maailmassa on annettu ihmiskunnan hallittavaksi. Luomakunnasta on
pidettävä hyvää huolta.
Tähän perustuu myös kristillinen ihmiskäsitys.
Arvo: Jumalan
Ihminen on Jumalan luoma, Jumalan kuvaksi luoluomakunnasta
tu, Imago Dei. Teologeilla on erilaisia käsityksiä siitä,
huolehdittava
mitä tämä tarkoittaa6. Onko ihminen Jumalan kuva
hyvin
sen perusteella, että hänellä on erityisiä kykyjä, kuten kyky järkevään ja abstraktiin ajatteluun, luovuuteen ja moraaliseen ajatteluun? Vai sen perusteella, että ihmisellä on erityinen rooli muun luomakunnan hallitsijana tai Jumalaa edustavana käskynhaltijana? Vai siksi, että
ihminen kykenee sosiaalisiin suhteisiin ja on täysi ihminen vain suhteissaan
muihin? Tai kyetessään hakemaan tietoista suhdetta Jumalaan ja voidessaan
oppia tuntemaan Luojansa?
4 ”Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen”. Koska me ihmiset olemme
hitaita oppimaan, heikkouskoisia ja ymmärryksemme on enemmän tai vähemmän hämärtynyt, tuo
muuttumisprosessi kestää valitettavan kauan, eikä tämän lyhyen elämämme aikana voi tulla valmista.
5 Vallitsevan tieteellisen käsityksen mukaan maailmankaikkeus on 13,8 miljardia vuotta vanha.
Evoluutioteoriassa on aukkoja, silti suurin osa kristikuntaa voi pitää sitä pätevänä ja sovittaa evoluution yhteen uskonsa kanssa.
6 Asiaa pohtii enemmän mm. Aku Visala kirjassa Robotiikka, geenitekniikka, etiikka, 2017.
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Ihminen on Jumalan kuva kaikista näistä ja monista muistakin syistä,
kokonaisuutena. Jokainen ihminen on Jumalan rakastama ja hänellä on näin
luovuttamaton ihmisarvo.
Lopullisesti ja täydesti Jumala on ilmoittanut itsensä ihmisessä, Jeesuksessa. Mooseksen lain ja profeettojen ilmoituksen Jeesus tiivistää:
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,
koko
sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä
Arvo: Ihmisarvo
suurin
ja
tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta
Jumalan kuvana
lähimmäistäsi
niin
kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn
ja rakastamana
varassa ovat laki ja profeetat.” 7
Jumalan rakastaminen kaiken yhteiskuntaetiikan pohjana sisältyy Mooseksen lain, kymmenen käskyn, ensimmäisiin
kahteen käskyyn.8
2. Ms. 20:3 ”Sinulla ei saa olla muita jumalia... Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.”
Ihmiskuvasta ja Jumala-kuvasta seuraa velvoite kaikille ihmisille, kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on
laki ja profeetat”9. Kymmenen käskyn loppuosa vastaa osaltaan siihen, miten
tätä toteutetaan:
20:7 ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä...”
20:8 ”Muista pyhittää lepopäivä...”
20:12 ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi...”
20:13 ”Älä tapa.”
20:14 ”Älä tee aviorikosta.”
20:15 ”Älä varasta.”
20:16 ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.”
20:17 ”Älä tavoittele mitään mikä on toisen...
Kymmentä käskyä voi yhä pitää yleispätevinä ohjeina toimivan yhteiskunnan rakentamiselle yksilöiden moraalisen käyttäytymisen osalta.10
7
8
9
10

Matt. 22:34-40, 5. Moos. 6:5, 3. Moos. 19:18.
2. Moos. 20:1-17 sekä 5. Moos. 5:6-21
Matt. 7:12
Erottelusta taloudelliseen säädäntään kts. esim. Jääskeläinen 2017.
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Jumalan nimeä ei saanut käyttää väärin,
mikä ylipäätään tarkoitti, ettei Jumalan auktoriteettiin pidä vedota turhan päiten omaa etua saadakseen, kuten ei pidä vannoa Jumalan nimessä.
Lepopäivän pyhittäminen muistuttaa ihmisarvosta, se oli ensimmäistä työaikalainsäädäntöä. Työllä ei pidä uuvuttaa, vaan ihmisten
lepoajasta on huolehdittava.
Perhe on keskeisin ja perustavin yhteiskunnan rakennusyksikkö. Vanhempia on huolenpitäjinä ja elämään kasvattajina kunnioitettava, ja
heistä on huolehdittava vanhuudessa.
Ihmiselämä on arvokas, eikä ihmistä saa
tappaa. Myöhemmin tämä ymmärrettiin elämän
suojelemisen periaatteeksi hedelmöitymisestä
luonnolliseen kuolemaan asti.
Perheen ja avioliiton suojelemiseksi ei pidä
antautua seksuaaliseen hillittömyyteen. Jumala
vihaa hylkäämistä11, eikä toista ihmistä pidä käyttää hyväksi omien himojen tyydyttämiseksi.
Toisten yksityisomaisuutta on kunnioitettava, eikä sitä saa anastaa. Jokaisen on omalla työllään ja rehellisin keinoin ansaittava elantonsa.
Jumala on olemukseltaan totuus. Kaikenlainen valhe on väärin ja vielä erityisen väärin,
jos sillä vahingoitetaan toisia ihmisiä suoraan tai
välillisesti.
Edes laillisin keinoin ei pidä alkaa himoita
ja tavoitella toiselle ihmiselle kuuluvaa. Kadehtimisen sijaan motivaationa pitää olla toisten paras.

11 Mal. 2:16
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Arvo: Totuudellisuus
ja rehellisyys
Arvo: Lepopäivänä
hiljentyminen,
ihmisen rajallisuus.
Arvo: Perhe yhteiskunnan perussoluna
Arvo: Ihmiselämän
suojelu alusta
loppuun
Arvo: Seksuaalisuus
alisteinen rakkaudelle
Arvo: Elanto
ansaittava
omalla työllä
Arvo: Yksityisomaisuuden suoja

Riemuvuosi ja sapattivuosi 3. Ms. 25:1-55
Israelin yhteiskunnallisista määräyksistä voidaan oppia enemmänkin. Suurimmalle osalle ihmiskuntaa ne olisivat jo sellaisenaankin todella hyviä uutisia: oikeusvaltio moniportaisine oikeusjärjestelmineen, joissa laki koski yhtä
lailla kuningasta kuin talonpoikaa, poliittinen ja uskonnollinen valta erotettiin kuningasvallan tultua, luotettava omistusoikeus, kansallisvaltio rajoineen,
koulutusjärjestelmä jne.
3000 vuotta sitten Israel oli maatalousvaltainen, teknisesti kehittymätön yhteiskunta. Koko vallankäytön asetelma on tietenkin muuttunut, kun
on siirrytty pienehköistä yhteisöistä tämän päivän demokratiaan ja äänestämiseen. Nykyaikaan soveltuvien johtopäätösten tekemisessä on oltava varovainen. Kirjoituksista voidaan kuitenkin löytää idullaan monia ajattomia
ja universaaleja perusperiaatteita.12 Nostan tässä niistä esiin vain muutamia.
Ensinnäkin huomio kiinnittyy siihen, että
yhteiskunta
oli rakenteeltaan hajautettu, ei kesArvo: Tasapaino
kitetty.
Perustava
taloudellinen yksikkö oli perhe
luonnon kanssa
tai suku. Luonnon kanssa elettiin tasapainossa, ja
velvoitettiin kiertoviljelyyn. Joka seitsemäs vuosi
ns. sapattivuotena maan oli määrä saada levätä.13
Jos paikkakunnalla ”asuu joku köyhä israeliArvo: Solidaarisuus, lähimmäisen- lainen, älkää olko niin kovasydämisiä, että kieltäytyisitte
auttamasta häntä. Olkaa anteliaita ja lainatkaa hänelle
rakkaus
se, minkä hän tarvitsee.”14 Joka seitsemäs vuosi piti
myös julistaa velkojen anteeksianto.15 ”Sen tähden
teidän keskuudessanne ei pitäisi olla köyhiä, eikä heitä olekaan, jos vain kaikessa tottelette Herraa ja tarkoin noudatatte tätä käskyä...”16
Tuotantovälineiden keskittymistä estettiin määräyksellä riemuvuodesta,
jolloin perheen omistama tuotantoväline, maaomaisuus, oli palautettava takaisin perheelle, joka oli sen menettänyt. Maa oli siis perheiden ja sukujen omis12
13
14
15
16

Kts. Jääskeläinen väitöskirja mm. yhteisöllisyydestä vuodelta 2008 ja Jääskeläinen 2017.
2. Ms. 2:1-7
5. Ms. 15:7-8
5. Ms. 15:1
5. Ms. 15:4-5
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tuksessa. Järjestelmä oli todennäköisesti aikansa Ohjeellista:
edistyksellisin. Vertailun vuoksi Suomessa pohja Pienyrittäjät vs.
pysyvälle yksityisomistukselle luotiin vasta 1800-lu- tuotantovälineiden
vun isojakojen yhteydessä.
keskittyminen
Ei pitänyt pyrkiä hyötymään toisten kustannuksella, vaan maata ostettaessa maksettiin vain
niistä sadoista, joita oli ennen riemuvuotta saatavissa. Itse maa kuuluu Jumalalle: ”Maata myytäessä myyjällä säilyy oikeus lunastaa se takaisin, sillä maa on minun
ja te olette ikään kuin siirtolaisia ja muukalaisia.”17 Tämä ei pätenyt kiinteistöomaisuuteen kaupungeissa, kaupunkitaloihin, paitsi leeviläisen sukukunnan
taloihin, jotka olivat heidän perintöosansa.
Kyseessä oli pienyrittäjien yhteiskunta. Oli pärjättävä omalla työllään.
”Jos joku israelilainen, sinun lähimmäisesi, köyhtyy eikä pysty huolehtimaan itsestään, auta häntä, että hän voisi elää teidän joukossanne yhtä hyvin kuin maahan
muuttanut siirtolainen tai muukalainen. Sinun ei pidä periä häneltä korkoa...”18
Luomiseen ja ihmisarvoon perustuen orjuutta ei olisi pitänyt lainkaan
olla, mutta tässä israelilaisten oli ilmeisesti sopeuduttava ympäröivien kansojen käytäntöihin, kunnes kaikista kansoista tulisi Jumalan omaisuuskansoja.
Orjuuteen suhtauduttiin uudella tavalla. Köyhtyneitä israelilaisia ei pitänyt
laittaa työskentelemään orjina, vaan päiväpalkkalaisena tai muukalaisena,
mutta vain riemuvuoteen saakka. Orjien ja orjattarien, jotka siirtyvät perintönä, piti olla vain ympäröivistä kansoista. Jos joku israelilainen oli myynyt
itsensä orjaksi muukalaiselle, hän vapautui riemuvuonna tai hänet saattoi
lunastaa orjuudesta hinnalla, joka vastasi päiväpalkkoja riemuvuoteen asti.
Tästä annettiin vielä tiukempi määräys: Jos israelilainen on kuitenkin joutunut myymään itsensä sinulle orjaksi, ”sinun on seitsemäntenä vuotena vapautettava
hänet. Kun päästät hänet vapaaksi, älä anna hänen lähteä tyhjin käsin, vaan lahjoita
hänelle runsaasti kaikkea, mitä Herra, sinun Jumalasi, on sinulle suonut: lampaita ja
vuohia sekä pellon ja viinitarhan antimia”.19
Myöhemmin Jeesuksen opetusten myötä ei ollut enää eroa israelilaisten ja muukalaisten välillä, eikä olisi siis ollut periytyvää orjuuttakaan. Näen
17 2. Ms. 25:25
18 2. Ms. 35-36
19 5. Ms. 15:12-14
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tässä ajatuksen universaaleista ihmisoikeuksista ja
kaikkien ihmisten ihmisyyteen perustuvasta tasa-arvosta.
Työntekijän oikeuksia ei saanut polkea, oli
hän maanmies tai muukalainen.20 Periaatteena
maahanmuuttajien suhteen oli: ”Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään
kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin
olleet muukalaisina Egyptissä.”21
Noudatettiinko määräyksiä riemuvuodesta koskaan? Arkeologia tai
historiankirjoitus eivät anna siitä todisteita.
Ohjeellista: Suora,
Siitä huolimatta voi tuon ”ihanneyhteiskunhajautettu demokratia nan” piirteistä olla opittavaa.
Kyseessä oli käytännössä suoran demokratian harjoittaminen, tosin sillä tavoin, että oli otettava huomioon Jumalan olemassaolo ja ohjeet, joiden piti olla kaikkien tiedossa. Puolustussotiin
miehet lähtivät omin asein ilman erillistä keskushallintoa. Oikeuslaitos toimi
luotettaviksi havaittujen miesten varassa22. Valta oli hajautettu.
Ei ollut keskitettyä verotusta, joten kymmenyksillä piti huolehtia siitä,
että pyhäkön palvelus toimi ja että vähäosaisista pidettiin huolta. ”Joka kolmas
vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, niin että leeviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä
luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi.”23
Leskeksi jääneiden ja heidän lapsiensa toimeentulosta piti huolehtia.24
Pellolle oli jätettävä jotakin köyhiä varten, jotta työhön kykenevät köyhät
voisivat itse ahkeroiden selvitä.25 Yhteisöllisyys oli arvossaan. Vuosittaiset
juhlat Jumalan kunniaksi loivat yhtenäisyyttä. ”Tulkaa kaikki Herran, Jumalanne eteen, niin te kuin teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne sekä
keskuudessanne asuvat leeviläiset, muukalaiset, orvot ja lesket...”26

Ohjeellista: Solidaarisuus ulottuu
muukalaisiin

20
21
22
23
24
25
26

5. Ms. 24:12
3. Ms. 19:33-34
Israelin moniasteisen oikeusjärjestelmän määrittely alkaa 2. Ms. 18:19-23
5. Ms. 14:28-29
5. Ms. 24:19-21
3. Ms. 19:9-10 kts myös 5. Ms. 24:19-21
5. Ms. 16:11
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Keskitetty kuningasvalta
Tämän hajautetun perhekeskeisen järjestelmän sijaan kansa tahtoi hallitsijaksi kuninkaan, kuten muillakin kansoilla oli. Pyynnön taustalla oli myös
se, että Samuelin pojat tuomareina käyttivät asemaansa hyödykseen, ottivat
vastaan lahjuksia ja antoivat vääriä tuomioita; eli ei tuomarijärjestelmäkään
hyvä ollut. Viesti Jumalalta oli jyrkästi vallan keskitystä vastaan: kuningas
tulee lopulta sortamaan kansaa.27
”Samuel kertoi Herran sanat kansalle, joka pyysi häneltä kuningasta. Näin hän
sanoi: ”Nämä oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka hallitsee teitä: Hän ottaa teiltä poikanne ja tekee heistä sotilaita vaunujoukkoihinsa ja ratsuväkeensä, panee jotkut juoksemaan vaunujensa saattomiehinä ja tekee toisista tuhannen miehen ja viidenkymmenen
miehen päälliköitä, tai hän teettää heillä omia kyntö- ja korjuutöitään sekä valmistuttaa
itselleen sotatarvikkeita ja vaunuvarusteita. Myös tyttärenne hän ottaa teiltä hajuvoiteiden
valmistajiksi, keittäjiksi ja leipojiksi. Hän ottaa teidän
parhaat peltonne, viinitarhanne ja oliivilehtonne ja antaa Ohjeellista: Vallan
ne omalle väelleen. Hän kerää veroina kymmenykset pel- keskitys johtaa kantojenne ja viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroil- san alistamiseen
leen ja väelleen. Teidän parhaat orjanne ja orjattarenne,
härkänne ja aasinne hän ottaa ja teettää niillä omia töitään. Hän kerää veroina kymmenykset lampaistanne ja vuohistanne, ja te itsekin joudutte hänen orjikseen.”
Hajautetusta järjestelmästä siirrytään keskitettyyn armeijaan, johon
värvätään sotilaita ja kansa pakotetaan valmistamaan puoliteollisesti sotatarvikkeita. Kansasta tehdään palkkatyöläisiä keskitetyn vallan palvelukseen,
paras tuotanto-omaisuus siirretään valtaapitäville ja kansaa aletaan ankarasti verottaa ja lopulta Ohjeellista: Valkoko kansa joutuu keskitetyn vallan orjiksi, val- lassa on hyvä olla
taapitävän luokan taloudellisen ja poliittisen val- korkean moraalin
lan alaisiksi ja sitä palvelemaan.
ihmisä
Kuninkaitten vallan aikana näin sittemmin
tapahtuikin. Paljon oli kiinni siitä, oliko kuningas
27 1. Sam. 8:3-21. Jotain tästä ajattelusta saattaa nähdä siinä väännössä, jota Ståhlberg kävi Svinhufvudin kanssa siitä, tarvitseeko Suomi vahvoin valtaoikeuksin varustetun kuninkaan vai presidentin,
jonka kansa voi erottaa tämän osoittautuessa kelvottomaksi. Tästä ajattelusta seuraa myös totalitarismin vastustus.

15

Jumalaa kunnioittava ja oikeudenmukainen, vai luottiko hän päinvastoin
omaan viisauteensa, valtaansa ja voimaansa.
Raamattuun kirjattu historia opettaa, että Jumala toimii tällaisessakin epätoivotussa järjestelmässä. Hän yrittää herättää yksilöitä vastuuseen
ja kääntää kansaa ja sen johtajia puoleensa. Vaikka keskitetty hallintavalta
syntisten ihmisten käsissä on vaarallista, voi senkin vallitessa Jumala toimia.
Lopulta kuitenkin kuninkaat johdattivat israelilaiset ympäröivien kansojen
epäjumalien palvelemiseen, valtakunta hajosi ja israelilaiset joutuivat pakkosiirtolaisuuteen. Jeesuksen aikana maa oli Rooman vallan alla.

Jeesus Kristus ja evankeliumin suhde lakiin
Suomalaisista yhä yli 70 prosenttia kuuluu kristillisiin kirkkoihin, joiden opin
perusta ovat kristittyjen yhteiset uskontunnustukset. Niiden mukaan yli
2000 vuotta sitten Juudaan syntynyt Jeesus on Jumalan Voideltu28, Jumalan
Poika, Jumala Jumalasta. Hän on se, johon Vanhassa Testamentissa oli monta kertaa esikuvin ja suorin profetioin viitattu ja jota oli odotettu. Jumala tuli
ihmiseksi. Kristittyjen ensimmäinen uskontunnustus oli: Jeesus on Herra.
Jeesus on tie Jumalan yhteyteen.
Kristityt uskovat, että Jeesus osoitti olevansa Jumala monin tavoin,
teoin ja sanoin, lopulta osoittaen äärimmäisen rakkautensa antautumalla
kuolemaan ristillä. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me
pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 29
Jumalan yhteydessä eläviä ei kuolema voita, vaan heillä on osallisuus
Jumalan ikuiseen elämään, ylösnousemuksen toivo. Tietä Jumalan yhteyteen
eivät voineet avata esikuvina toimineet uskonnolliset määräykset, eläinuhrit
tai mikään hyvän tekeminen tai lain noudattaminen. Kukaan ei saanut sisimpäänsä Jumalan Henkeä eläimiä uhraamalla.
Uskon kautta Jeesukseen Henki tuli ihmisen sisimpään luomaan yh28 Voideltu = Messias, oli alun perin muinaisen Israelin kuninkaista käytetty arvonimi, mutta myöhemmin nimitys tuli tarkoittamaan profeettojen lupaamaa tulevaa pelastajakuningasta. Kristinuskon
käsityksen mukaan Jeesus on tuo profeettojen lupaama Messias. Messias on kreikaksi Kristus.
29 2. Kor.5:19-20
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teyttä Jumalaan. Laki korvautui Hengen opastuksella. Mooseksen laki oli
edelleen hyvä ja kymmentä käskyä tai rakkauden kaksoiskäskyä oli hyvä noudattaa. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan oli itse lain täydellistymä. Hänen kauttaan lakia voi tulkita ja soveltaa oikein, nähdä mikä siinä oli vain yhtä
historiallista ajanjaksoa varten ja mikä on Jumalan mielen mukaista, keskeistä
ja periaatteellista kaikkia aikoja varten. Henki vaikuttaa uskovassa lain vaatimukset ylittävää Jeesuksen mielen mukaista
jumalallista rakkautta.
Ohjeellista: Politiikka
Jeesus tuli Isän luota, hän ei ollut tästä on ihmisten palvelua
maailmasta. Hän toi ikuisen elämän Jumalan
yhteydessä. Tämä pelastuksen hyvä sanoma
menee yli maallisen ymmärryksen, ja sitä julistaa kirkko, ei puolue.
Jeesuskaan ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan30. Kristitylle politiikassa jokainen luottamustehtävä on palvelutehtävä eikä herroina hallitsemisen
mahdollisuus. Hänen pitäisi arvostaa myös Raamatun kristityiltä odottamia
hyveitä, jotka kehittyvät ihmisessä, jossa Jumala saa vaikuttaa hyvää. Tällainen
ihminen on oikeudenmukainen, lempeä, kärsivällinen, pitkämielinen, avarasydäminen, palvelee muita, on totuudellinen ja rehellinen, hoitaa hyvin tehtävänsä eikä anna missään aihetta moitteeseen, tekee hyvää, mikä vaatii viisautta
löytää oikeat ratkaisut hyvän tekemiseen, on esimerkillinen ihmissuhteissaan,
varsinkin lähimmissä suhteissaan avioliitossa ja perheessä.
Kenelläkään on tuskin huomauttamista
siihen, etteivätkö nämä olisi hyviä päämääriä, Hyveet: Kristityn
toimittava Jeesuksen
vaikka kukaan ei niitä täydellisesti saavuta.
Mainitut arvot, ohjeelliset esimerkit ja hy- mielen mukaisesti
veet ovat kautta historian antaneet ohjenuoria
sen etsimiselle, mikä edistää yhteistä hyvää. Monia muitakin ohjeita toiminnalleen voivat politiikassa toimivat kristityt etsiä Raamatusta. Esimerkiksi
monelle on tärkeä siunata erityisesti Israelia31. Toki kristityille kuuluu kaikkien kansojen ja ihmisten siunaaminen, niiden menestyksen edistäminen.
30 Matt 20:28, Mk. 10:45, Lk. 22:25-27. Sana ministeri perustuu latinan sanaan minus, joka tarkoittaa
vähempää tai vähemmän; latinan minister onkin ’palvelija, apulainen’. 1100-luvun Ranskassa ministre
oli lähetti, valtuutettu, palvelija ja myös kuninkaan tai Herran palvelija, pappi. Ministeri siis palvelee.
31 1. Moos. 12:3, 4. Moos. 6:24-26, Gal. 3:14, Room. 11:1
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Juuret pitkällä historiassa

2. Kristillisdemokratian synty
Nimellä ”kristillisdemokratia” on kaksi erilaista historiaa. Alkujaan nimi
juontui Napoleon I ja Ranskan vallankumouksen väliseltä ajalta 1830-48.
Tämän alkuperäisen kristillisen demokratian täsmensi lopulta 1901 paavi
Leo XIII kiertokirjeessään “Graves de communi”, jossa se tarkoitti samaa kuin
katolilaisten järjestäytynyt toiminta yhteiskunnan jäsenten hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi katolisen kirkon johdolla. 1800-luvun historiassa kristillisdemokratialle kehittyi toinen, poliittinen merkitys.1
Alun perin siis kyse oli kirkon sosiaalisesta diakoniatyöstä, joka alkoi jo
Uuden testamentin kuvaamissa alkuseurakunnissa. Kristityt ymmärsivät jokaisen ihmisen Jumalan rakastamaksi ja alkoivat esimerkiksi pelastaa Rooman
valtakunnassa kuolemaan jätettyjä lapsia. Vainojen loputtua 300-luvulla keisari Konstantinuksen aikana kristityt perustivat orpokoteja sekä vanhusten ja
vammaisten hoitolaitoksia. Luottamusta kristittyihin osoitti, että nälänhädän
aikana Konstantinus valitsi virkamiesten sijaan piispat jakamaan viljan.
Eurooppa tuhoutui barbaarikansojen hyökkäyksessä ja koko lakien ja
tapojen järjestys luotiin keskiajalla uudelleen, kuten suojaoikeus, käsityöläisten ja kauppakillat, koronkiskonnan vastustus ja hyväntekeväisyyslaitokset.
Läntisen kirkon katolinen perinne omaksui keskiajalla kreikkalaisen
sivistyksen, kuten Aristoteleen perinnön, jonka dominikaaniteologi Tuomas
Akvinolainen (1225-74) tulkitsi ja sovitti tuon ajan kristilliseen maailmankäsitykseen. Sen seurauksena katolisessa kirkossa opetusvirkaan eli paavin ja
piispojen opetuksen alueeseen kuuluvat kaikki ihmisen ja maailman asiat.
Siinä puhutaan luonnollisesta moraalilaista, jonka jokainen ihminen voi tavoittaa omantuntonsa ja järkensä kautta. Esimerkiksi ihmisoikeuksien katsotaan perustuvan luonnolliseen lakiin. Raamatussa sen tiivistelmänä pidetään
1 Taustalla oli vanha reformaatiosta juontava asetelma: tuliko kirkolla olla erityinen asema myös 		
maallisten asioiden ohjaamisessa vai voivatko asioihin paneutuneet kristityt noudattaa ja toteuttaa
vakaumustaan ilman kirkollista ohjausta.
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kymmentä käskyä ja rakkauden kaksoiskäskyä.
Yliopistolaitos syntyi 1200-luvulla katolisen kirkon toimesta. Sitä ennen luku- ja kirjoitustaito oli rajoittunut luostareiden sisälle. Oppiaineita olivat humanistiset aineet, kuten kirjallisuus, aritmetiikka ja korkeimpana teologia. Ne muodostivat yhtenäisen maailmanselityksen. Yliopistolaitos johti
lopulta pitkän kehityksen kautta modernin tieteen syntyyn.
Kristinuskon valaisema ymmärrys on toiminut yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla kaikilla elämän aloilla niin tieteissä, taloudessa, sosiaali-, koulu- tai terveystoimen rakentamisessa kuin taiteissakin. Maailman taiteen ja
tieteen mestareista mainittakoon kuvataiteessa Michelangelo, Fra Angelico,
Rembrandt, van Gogh, Andrei Rublev, musiikissa muiden muassa Johann
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi ja luonnontieteissä
esimerkiksi Galileo Galilei, Isaac Newton, James Clerk Maxwell.

Katolinen kirkko vallankumousten pyörteissä
1700- ja 1800-luvuilla alkoivat syntyä kansallisvaltiot. Taustaksi on syytä muistaa Rooman valtakunnankirkon perinne, reformaatio, uskonkiistojen kehitys
Saksan silloisten ruhtinaskuntien ja kaupunkien poliittisiksi kiistoiksi, sodat,
kirkon omaisuuden anastus valtiolle pohjoismaissa ja Englannissa, Westfalenin rauha 1648, Skotlantilainen valistus 1700-luvulla, kun John Knoxin johtaman uskonpuhdistuksen tuoma kalvinismin vaikutus johti kukoistuskauteen
(Adam Smith, Adam Ferguson), Yhdysvaltojen itsenäistyminen 1776, Ranskan vallankumouksen myötä kirkon omaisuuden siirtäminen valtiolle 1789,
terrori papistoa kohtaan, kristinuskon kieltäminen Ranskassa 1793 ja kirkkojen hävittäminen. Vaikka katolisen kirkon asema lopulta palautui, jäi kirkon
piiriin syvä epäluulo vallankumouksia ja niiden pyrkimyksiä kohtaan.
Reaktiona vallankumousten hirmutekoihin monet katolilaiset liittyivät
vastavallankumoukseen ja saivat maineen rikkaiden etuoikeuksien puolustajina ja köyhien sortajina. Katolilaisten joukossa syntyi myös korjausliike.
Ranskassa pappi Félicité Robert de Lamennais’n L’Avenir -lehden motto oli
“Jumala ja vapaus”. Lamennais halusi diakonisen työn pohjalta ajaa oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista tasa-arvoa köyhille kansanosille.
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Uudet kansallisvaltiot, kuten Italia ja Bismarckin Saksa, kävivät kulttuurisodat katolilaisia vastaan, joiden epäiltiin olevan uskollisempia Vatikaanille
kuin uudelle isänmaalleen. Katolilaiset vastasivat rakentamalla puolueita siellä, missä oli kulttuurisotia. Kristillisdemokratia poliittisena liikkeenä syntyi
1800-luvun keskivaiheilla Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Hollannissa, Itävallassa ja Sveitsissä. Puolueiden syntyyn vaikuttivat siis kulttuurisodat, mutta myös ateistisen sosialismin nousu sekä haasteet, joita toivat teollistuminen ja kurjaan asemaan joutuneen työväestön aseman parantaminen.
Järjestölliset juuret olivat katolisissa kulttuuri- ja hyväntekeväisyysjärjestöissä
ja ammattiyhdistyksissä, joiden piiristä alkoi nousta poliittisia puolueita.

Rerum Novarum
Katoliselle yhteiskuntaetiikalle ratkaisevia olivat paavi Leo XIII:n poliittiset ja sosiaaliset opetukset. Ne muodostivat tärkeän teoreettisen perustan
ja käytännönläheisen lähestymistavan poliittisten puolueiden ja niiden sosiaalipolitiikan muodostumiselle. Paavi Leo XIII:n johdolla kirkko suhtautui
aiempaa avarammin moderneihin sosiaalisiin ja poliittisiin ajatuksiin. Hän
kehotti kansalaisia Ranskassa ja muissa tasavalloissa kunnioittamaan tasavaltalaista järjestystä ja suhtautui neutraalisti valintaan kuningaskuntien ja tasavaltojen välillä. Hän ei kuitenkaan hyväksynyt sitä, että katolilaiset olisivat
poliittisesti aktiivisia tasavaltaan siirtymisen puolesta.
1891 ilmestyi katolisen kirkon yhteiskunnallisen opetuksen ja samalla
kristillisdemokratian kulmakivi, ensimmäinen yhteiskunnallinen kiertokirje, paavi Leo XIII:n ”Rerum novarum”. Siinä kehotettiin sosiaaliseen vastuunottoon yhteiskunnan heikoimmista ryhmistä ja esitettiin tarve kolmannelle vaihtoehdolle sosialismin ja kapitalismin välille. Aikansa kapitalistinen
luokkayhteiskunta sai osakseen terävää kritiikkiä, mutta samalla torjuttiin sosialismi ratkaisuna. Markkinamekanismeja pitää korjata oikeudenmukaisemmilla palkoilla, vapaus muodostaa ammattiyhdistyksiä kuuluu luonnolliseen
oikeuteen ja valtion tulee sosiaalipolitiikalla suojella työläisiä. Paavi halusi
tasata tulonjakoa, jotta kuilu eri yhteiskuntaluokkien välillä lieventyisi. Ei pitänyt syrjiä hyväntekeväisyyttä, muttei myöskään hylkiä pyrkimystä minimi20

palkkaan tai työajan rajoittamiseen, työsuojeluun ja pakolliseen tapaturma- ja
sairausvakuutukseen sekä voittojen kohtuulliseen jakamiseen.
Kiertokirje ei kehottanut perustamaan puolueita tai muutoin järjestäytymään sosiaalisten tavoitteiden puolesta, mutta sen kutsu solidaarisuuden
puolesta sai tuon vaikutuksen aikaan.
Kiertokirje korosti työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä työntekijöiden elinolojen parantamisessa. Monissa maissa ja parlamenteissa perustettiin opintopiirejä, jotka pyrkivät soveltamaan kiertokirjeen opetuksia ja
kehittämään niitä. Ne alkoivat läheisesti muistuttaa poliittisia puolueita.
Paavi ei pitänyt kehityksestä ja halusi rajoittaa opintopiirien toiminnan
vain hyväntekeväisyystyöhön. Kiertokirjeessä “Graves de Communi” (1901)
paavi vastusti kristillisdemokratiaa poliittisena liikkeenä. Hänen mukaansa
luonnon ja evankeliumin lait eivät riipu maallisen valtion hallitusmuodosta, eikä siihen kristittyjen pitänyt ottaa kantaa. Paavi siis tuomitsi kristittyjen
osallistumisen maalliseen poliittiseen “peliin” ja kilpailuun äänestäjistä, eduskuntapaikoista ja poliittisesta vallasta. Paavi piti hyväksyttynä ilmausta kristillisdemokratia siitä, mikä on katolista toimintaa alempien sosiaaliluokkien
aseman parantamiseksi. Hänen mielestään kristillisdemokratia oli katolisen
opin, organisaatioiden ja toiminnan kokonaisuus sosiaalikysymyksen ratkaisemiseksi eli työväestön huonon aseman parantamiseksi.
Katolisen kirkon mielestä todellinen kristillisdemokratia ei ollut osallinen politiikassa. ”Demokratia” tässä yhteydessä tarkoitti lähinnä kansanomaisuutta, ei hallitusmuotoa. Esimerkiksi kansan rakastamaa kuningasta kutsuttiin ”demokraattiseksi”.
Paavi Pius IX oli jo 1874 kieltänyt Italian katolilaisilta kaiken poliittisen
toiminnan, mikä johti konfliktiin Vatikaanin ja niiden katolisten maallikoiden järjestäytymismuotojen välillä, jotka edelsivät puolueen perustamista.
Maallikkokatolilaiset pyrkivät sellaiseen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen,
jolla sosialismiin siirtyminen tulisi tarpeettomaksi.
1800-luvun loppuun mennessä oli katolinen sosiaalinen liike muodostanut tiheän järjestöjen, osuuskuntien, työväenyhdistysten ja jopa poliittisten
puolueiden verkoston. Ne tarjosivat katolilaisille poliittisen ja yhteiskunnallisen
“kodin” vaihtoehtona marxilaispohjaisille järjestöille, ay-liikkeille ja aatteille.
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Vatikaani alkoi nähdä, että demokratiassa olisi hyödyllistä tukea puolueita, jotka puolustaisivat kirkon ajamia asioita. Ensimmäisen maailmansodan
jälkeen paavi Benediktus XV mitätöi aiemman Pius IX:n päätöksen ja antoi
tukensa kristillisen puolueen muodostamiselle Italiaan. 1919 Luigi Sturzo
perusti Partito Populare Italiano -puolueen (PPI). Siitä tuli maan toiseksi suurin
puolue sosialistien jälkeen, mutta Mussolini hajotti PPI:n vuonna 1926 ja sen
pääsihteeri Alcide de Gasperi pidätettiin.

Ajatukselliset juuret
Varsinaisena julkilausuttuna poliittisena liikkeenä kristillisdemokratia kehittyi vähitellen vastauksena ateististen ja agnostististen maailmankatsomusten
valloitusretkelle eli Ranskan vallankumouksen 1789 perinnölle ja poliittisen
ja yhteiskunnallisen elämän maallistumisprosessille.
Suurimman osan 1800-lukua Vatikaani piti moderneja poliittisia aatteita uhkana – mukaan luettuna liberaalia demokratiaa. Oli kuitenkin joitain
katolisia ajattelijoita, jotka katsoivat, että jumalaapelkäävien kansalaisten demokratialla olisi paremmat mahdollisuudet menestyä kuin jumalattomien.
Siksi kansan kristillistäminen tekisi demokratiasta turvallisen.
Kristillisdemokraattista ideaa kehitti edelleen bretonilainen pappi Félicité Robert de Lamennais (1782-1854). 1830 belgialaisen perustuslaillisen liikkeen vaikutuksesta hän kollegoineen vaati kirkon ja valtion eroa, uskonnon- ja
omantunnonvapautta sekä koulutuksen, lehdistön ja yhdistymisen vapautta.
Lamennais’n saavutus oli tunnistaa ihmisten tärkeä rooli poliittisina
toimijoina ja sen tajuaminen, että “sosiaalinen kysymys” oli keskeinen.
Moderni valtiokäsitys nousi poliittisesta prosessista, jossa osansa oli
kapinalla katolisen kirkon valta-asemaa vastaan. Lamennais sen sijaan piti
demokratiaa ja kristinuskoa lujasti toisiinsa kytkeytyneinä. Hän määritteli vapauden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon uskonnollismoraalisesti.
Kirkko voisi toimia yhteiskuntaa muokkaavana sosiaalisena voimana vain
Ranskan vallankumouksen luomassa poliittisesti vapaassa valtiossa.2
2 Yhdysvallat oli tosin vapaa ennen Ranskaa, mutta siellä uskonnonvastaisuutta ei syntynyt. Nykyisin
tosin toivoisi, että USA:ssa olisi vahva kristillisdemokraattinen puolue. Kärjistäen voisi todeta, että
Euroopassa haluttiin pelastaa valtio kirkolta ja Yhdysvalloissa kirkko valtiolta.
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Kirjoituksessaan “Vapaus, auktoriteetti ja kirkko” 1862 Mainzin piispa
Wilhelm Emmanuel von Ketteler muotoili teoreettisen perustan suhtautumiselle valtiovaltaan. Kirjoitus sisälsi teesejä katolilaisten aktiiviselle poliittiselle osallistumiselle, viestinnälle ja perustuslaillisille oikeuksille. Hän kannatti lain noudattamiselle ja kansalaisten itsehallinnolle perustuvaa valtiota sekä
itsenäistä oikeuslaitosta. Hänen kirjoituksensa muodostivat vuosikymmenien ajan perustan poliittiselle katolilaisuudelle.
Ranskan vallankumouksesta alkaneesta maallistumisesta seurasi valtakamppailu poliittisten ja uskonnollisten auktoriteettien välillä. Ranskassa
kristilliset demokraatit pitivät kirkon vapauden edellytyksenä vapaata poliittista kehitystä. Materialistista ja uskonnonvastaista ajan henkeä työväestön
ja nuorison keskuudessa asetuttiin vastustamaan 1889 ”Démocratie chrétienne”-tunnuksella aluksi opintopiireissä.
Lillessä 1894 kahden papin perustama aikakauslehti ”La Démocrate
chrétienne” ja pariisilainen ”Le Sillon” korostivat uskonnon merkitystä demokratialle. Maallisen tasavallan kanssa kilpaileva demokratiakäsite kehitettiin
1890-1910 Ranskan katolilaisten vasemmistosiivessä (Sillon, Abbés démocrates). Se ajoi auktoriteetin ja vapauden, perinteen ja edistyksen, valtion ja lakien yhteensovittamista henkilökohtaisen vastuun kanssa, työläisten sosiaalista tasa-arvoa, valtion kehittämistä kristilliseen veljeyteen perustuvana (”cité
future”) ja kansojen välistä yhteistyötä.
1896 yhdistyivät lähinnä työväestön edustajat ja nuoret papit Reimsissa
ja Lyonissa kansalliseen kongressiin, joka päätti puolueen perustamisesta.
Vain muutama liikkeen edustaja nousi parlamenttiin.
Saksassa poliittinen ja sosiaalinen katolisuus rajoittui parlamentaarisin
keinoin puolustamaan kristillisten kirkkojen vapautta. Toki tämä tavoite sisältyi laajempaan tavoitteeseen vapaasta, yksityisomistukseen, moraaliin ja
luonnonoikeuteen perustuvasta yhteiskunnasta. Valtiokirkosta vapautuneen
yhdistystoiminnan3 kautta preussilaisten ja saksalaisten katolilaisten onnistui
yhdistää toisiinsa uskonnollisten ja kansalaisvapauksien vaatimukset.
Tarkoitus oli luoda positiivinen vuorovaikutus valtion ja kirkon välille, yhteiskunnan ja yksilöiden moraalikasvatuksen välillä. Tämän piti näkyä
3 Poliittisen katolisuuden ensimmäiset järjestäytyneet muodot olivat Pius-yhdistykset uskonnonvapauden puolesta, Piusvereine 1848-.
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kirkko- ja kulttuuripolitiikassa sekä sosiaalipolitiikassa. Myös kansainvälisesti
piti edistää rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja vastavuoroista kunnioitusta. Nopean teollistumisen aikana liike ajoi valtion lakisääteisiä toimia työntekijöiden suojelemiseksi ja sosiaaliturvan kehittämiseksi. Samalla pyrittiin nostamaan koulutuksen ja yhdistystoiminnan kautta työntekijät riippumattomiksi
rikkaiden tai valtion avusta.
Kristilliset sosiaaliset ja ammattiyhdistysliikkeet vastustivat liberalismia ja
sosialismia, teollisuusryhmien valtaa ja luokkataistelua. Ne kehittivät käsityksen yhteisöllisestä yhteiskunnasta, joka järjestäytyisi yhteisöllisesti perheisiin,
yhdistyksiin, alueisiin, osavaltioihin aina kansojen liittoon asti.

Reformoitua teologiaa
Katolisen teologian ohella kristillisdemokraattiseen ajatteluun on vaikuttanut reformoitu, uskonpuhdistaja Jean Calvinin ajatuksiin pohjautuva teologia. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-76)4 oli hollantilainen poliitikko
ja historioitsija. 1829-33 hän toimi Hollannin kuningas William II:n sihteerinä. Sittemmin hän sai johtavan roolin sisäpolitiikassa. Hän kuului Hollannin
reformoituun valtionkirkkoon, mutta sai vaikutteita evankelisesta herätysliikkeestä Réveilistä, jota hän sittemmin johti.
Kun vallankumousliike Euroopassa alkoi murtautua esiin monissa
kaupungeissa, Groen alkoi luennoida maanosan hengellispoliittisesta kriisistä. Hän perusti älyllisen poliittisen piirin yläluokan keskuudessa opettaakseen heille poliittista vastuullisuutta.
Harry Van Dyke summaa Groenin näkemykset seuraavasti:
”Elämme jatkuvan vallankumouksen tilassa... vallankumoukset ovat tulleet jäädäkseen ja ne kasvavat laajuudessa ja voimassa, ellei ihmisiä onnistuta vakuuttamaan
palaamisesta kristinuskoon, harjoittamaan sen ohjeita ja noudattamaan evankeliumia
sen kaikissa seurauksissa ihmiselämälle ja sivistyneelle yhteiskunnalle. Jos tämä herätys estetään, tulevaisuus kuuluu sosialismille ja kommunismille, jotka tämän näkökannan mukaan ovat uuden sekulaarin uskonnon johdonmukaisimpia lahkoja... Mikään
”maallisen liberalismin sävyistä ei edustanut kristityille kansalaisille kelpaavaa vaihtoeh4 Groen tunnetaan parhaiten toimittamastaan Archives et correspondence de la maison d’Orange (12 vols,
1835-1845). Groen’in teos ”Lectures on Unbelief and Revolution” ilmestyi 1847 ja uudistettu laitos 1868.
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toa”. Groen vaati hylkäämään ne, ja haki ”radikaalia vaihtoehtoa politiikassa, anti-vallankumouksellisilla, kristillishistoriallisilla linjoilla”.”
1864 Groen aloitti kirjeenvaihdon reformoidun teologin Abraham
Kuyper’n kanssa. Kuyper5 perusti 1879 protestanttisen puolueen Anti-Revolutionaire Partij, ARP, reaktiona Ranskan vallankumouksen ajatuksille.
Groenista tuli ARP:n johtaja parlamentin alahuoneessa. ARP oli aluksi kansallis- ja kuningasmielinen ja konservatiivinen, mutta 1960-luvulla se alkoi
suuntautua enemmän vasemmalle, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja
kehitysmaiden auttamiseen. Historiansa aikana puolue pirstaloitui moneksi
puolueeksi. 1980 se itse sulautui yhteen Katolisen kansanpuolueen (KVP) ja
Kristillisen Historiallisen Liiton (CHU) kanssa ja ne muodostivat nykyisen
puolueen Christen-Democratisch Appèl (CDA).

Luterilainen regimenttioppi
Luterilaisissa maissa ei syntynyt sellaista uskonnonvastaista kulttuuria kuin
Ranskassa, eikä kirkkoa vainottu sen jälkeen kun siitä irti saatavissa ollut
omaisuus oli otettu valtiolle. Martti Luther totesi, että maallinen regimentti,
hallinto, on lainsäädännön aluetta6. Luther tosin kannusti maallista politiikkaa parempiin suorituksiin ja kommentoi talouspolitiikkaa kriittisesti:
”Siitä riippuu kaupungin paras ja runsain menestyminen, hyvinvointi ja voima, että
sillä on paljon kunnollisia, oppineita, järkeviä, kunniallisia ja hyvin kasvatettuja porvareita, jotka kyllä pystyvät kokoamaan rikkauksia ja kaikkea tavaraa sekä säilyttämään
ja käyttämään niitä oikein.” 7 Toisaalta ”korkokauppa on toden totta kuva ja merkki
siitä, että maailma on suurilla synneillä myyty perkeleelle, niin että meiltä täytyy puuttua
sekä ajallista että hengellistä tavaraa. Vielä emme huomaa mitään. Tässä täytyy todella5 Kuyper oli Hollannin pääministeri 1901-05. Hän perusti 1880 Amsterdamin vapaan yliopiston.
Kuuluisia teoksia ovat Kuyper’s Stone Lectures on Calvinism.
6 Lutherin mukaan Jumala on valtion ja kirkon, molempien regimenttien, yläpuolella. Molemmat ovat
hänen työvälineitään. Parasta olisi, jos ne työskentelisivät yhdensuuntaisesti. Kahden regimentin opin
mukaan on olemassa kaksi elämänaluetta: 1. maallinen, jossa miekalla, esivallalla ja maallisilla järjestyksillä on tehtävänsä ja 2. hengellinen regimentti, jossa taistellaan Jumalan sanalla ja evankeliumilla.
Koska ihminen on luonnostaan pahaan taipuvainen, täytyy esivallan ja miekan käyttää rankaisukeinoja, ja lain saada aikaan ulkonainen järjestys. Ensimmäiseen regimenttiin kuuluu siis rankaisu ja
pakko. Hengellisessä regimentissä taas hallitsee evankeliumi ja siten sen leimaava piirre on vapaus.
7 Saksan maiden kaikkien kaupunkien pormestareille ja neuvosherroille (1524).
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kin panna Fuggereille8 ja muille samankaltaisille seuroille kuonokoppa. Kuinka saattaisi
olla jumalallista ja oikein, että yhden ihmisiän aikana kootaan yhteen kasaan niin tavattoman suuria ja kuninkaallisia rikkauksia? En tunne kauppiaiden laskutapoja. Mutta
sitä en käsitä, kuinka sadalla guldenilla voidaan vuodessa ansaita kaksikymmentä, vieläpä guldenilla toinen; ja kaikkea tätä ei ansaita maasta tai karjasta, joiden tuotanto on
riippuvainen, ei ihmisten kekseliäisyydestä, vaan Jumalan siunauksesta.”9
Luterilaisissa pohjoismaissa painotetaan ihmistä yksilönä ja luotetaan
julkiseen valtaan. Ero heijastuu muun muassa päivähoitojärjestelmässä, joka
Pohjoismaissa rakentuu lapsen subjektiivisen oikeuden pohjalta, sekä opiskelijoiden yhtenäisessä opintotukijärjestelmässä. Katolisten maiden vastaavat
järjestelmät pohjautuvat voimakkaammin lähiyhteisöjen, lähinnä perheen,
vastuun korostukselle.
Pohjoismainen yhteiskuntamalli on perustunut valtion tai kuntien välittömään vastuuseen tietyistä elämän perusedellytyksistä, -oikeuksista ja -palveluista. Isänmaallisuus on ollut keskeinen yhteenkuuluvuutta luova ja yhteiskuntaa ylläpitävä rakenne, johon on ollut luontevaa liittää yhteiset arvot, kuten
koti ja uskonto sekä erityispiirteiden vaaliminen. Integraation ja moniarvoistumisen myötä on isänmaallisuus yhdistävänä voimana kärsinyt inflaation.10

Tunnustuksellisten katolisten puolueiden synty
Kristillisdemokraatit eivät halua vallan keskittämistä yksin valtiolle, vaan
korostavat kansalaisyhteiskuntaa. Monessa maassa on perustettu omia ammattiliittoja erotuksena sosialistien liitoista. Ne ovat muodostuneet useissa
kd-puolueissa vahvaksi vasemmistosiiveksi.
Maallistumisen vastustus ja kristillisten järjestöjen työn tukeminen johtivat tukemaan kirkkojen perustamia kouluja, sairaaloita, hyväntekeväisyyslaitoksia ja jopa sosiaaliturvarahastoja ja niiden rahoitusta julkisista varoista.
8 1300-luvulta lähtien varallisuuttaan kasvattaneen suvun tunnetuin jäsen on Jakob Fugger, joka nosti
suvun kauppahuoneen tärkeimmäksi Euroopassa. Jakob Fuggerin tunnetuin liiketoimi lienee ollut
hänen Kaarle V:lle Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarinvaalin voittamiseksi myöntämä
543 000 floriinin laina. Fuggerin kauppahuone oli kiinteässä liikesuhteessa Habsburgien hallitsijasukuun
ja vaikutti merkittävästi politiikkaan Euroopassa. Greg Steinmetz: The Richest Man Who Ever Lived,
Simon & Schuster, 2016.
9 Saksan kansan kristilliselle aatelille kristillisen säädyn parantamisesta (1520).
10 Antti Raunio, artikkeli teoksessa Rahan teologia ja Euroopan kirkot, 1999.
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Tunnustuksellisten katolisten puolueiden synty eteni kolmen vaiheen
kautta. Ensiksi perustettiin kirkon tiukassa kontrollissa olleita katolisia kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat poliittisen areenan ulkopuolella.
Ranskassa, Italiassa ja Belgiassa muodostui politisoituvia kristillisdemokraattien ryhmiä. Esimerkiksi Italiassa ihminen oli joko bourbonisti tai kristillisdemokraatti. Seuraavaksi kehittyi vaaleihin kirkon tavoitteita ajavia liittoutumia, joiden tueksi katoliset järjestöt lähtivät mukaan poliittiseen työhön.
Hyvän vaalimenestyksen jälkeen – kirkkonsa kielteisyydestä huolimatta – katoliset maallikkoaktiivit perustivat tunnustuksellisia puolueita.
Ne halusivat toimia vapaina kirkon ohjauksesta ja loivat itselleen poliittisen
identiteetin, jossa tunnustuksellinen luonne määriteltiin tavalla, joka ei hylännyt katolisen kirkon oppia, mutta ilmaisi sen maalliseen toimintakehykseen
sopivalla tavalla. Samalla omaksuttiin liberaalin demokratian periaatteet.
Nykyisten keskieurooppalaisten kristillisdemokraattisten puolueiden
edeltäjät ennen toista maailmansotaa olivat siis selkeästi tunnustuksellisia
puolueita, joiden synnyn taustalla oli valtion ja kirkon välinen konflikti. Euroopan ensimmäiset kristilliset puolueet syntyivät Saksassa (1871), Hollannissa (1879 ja 1888), Belgiassa (1884), Itävallassa (1890) ja Italiassa (1919).
Ne olivat katolisia lukuun ottamatta Hollannin kalvinistiselta pohjalta
syntynyttä puoluetta. Niiden syntyprosessit olivat erilaisia, vaikka taustatekijät olivat samankaltaisia: kansalaisten poliittisen osallistumisen lisääntyminen
sekä kirkon aseman ja auktoriteetin heikkeneminen. Valtioista oli muodostumassa monessa suhteessa kirkon vastustajia.
Aluksi kristillisdemokraattiset puolueet toimivat kirkon eturyhminä
demokratioissa. Sanalla ”demokratia” ne viestittivät haluaan työskennellä tavallisen kansan (demos) parissa. Yhä nykyisin tästä on heijastumia kansanpuolue-nimissä, joita monilla kd-puolueilla on. Myös niiden muodostama Eurooppa-puolue on nimeltään Euroopan kansanpuolue, European Peoples’ Party, EPP.
Demokratia-käsitettä oli kuitenkin alettu liittää maalliseen ja ateistiseen
maailmankatsomukseen, joten ensimmäisillä kristillisillä puolueilla oli aluksi
toisenlaisia nimiä. Vasta vuonna 1943 perustettu italialainen puolue otti paavi Pius XII suostumuksella nimen ”Democrazia Christiana”.11
11 Vain osa kristillisistä puolueista kutsui itseään avoimesti katolisiksi: Sveitsi 1894, Hollanti 1897,
Unkari 1895-1918, Galitsia 1919-1936, Belgia 1868, 1884-1940.
Usein käytettiin nimitystä ”kansanpuolue”: Baden ja Baijer 1869-, Espanja 1931-33, Itävalta
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Puolueet olivat poliittiseen keskustaoikeistoon lukeutuvina ei-sosialistisia, mutta erosivat selkeästi konservatiivipuolueista tavoittaessaan myös työväestöä. Ne eivät syntyneet luokkapohjaisina vaan keräsivät kannattajia eri
väestöryhmistä.
Fasistinen kehitys vaikeutti puolueiden elämää. Maailmansotien välistä
aikaa leimasi fasismin vastustus Saksassa, Italiassa ja Espanjassa.
Kd-puolueet kehittyivät vähitellen tunnustuksellisista puolueista kohti
avoimia yleispuolueita. Kristillisdemokraateista tuli demokratian ja kristittyjen yhteistyön kannattajia ja näin he osaltaan valmistelivat tietä muutokselle
katolisessa kirkossa.

Deutsche Zentrumspartei
Saksassa Zentrumin synty liittyi levinneeseen kirkonvastaiseen liberaaliin ajan
henkeen ja katolilaisia syrjivään Preussin valtioon Preussin ja Itävallan sodan
(1866) jälkeen. Kun Saksan liittovaltio muodostui 1871, katolilaisista tuli vähemmistö. Puolustautuakseen rautakansleri Otto von Bismarckin ja hänen
aristokratiansa pyrkimyksiltä vähentää kirkon valtaa katolilaiset muodostivat
Zentrum-puolueen 1869/70.
Saksan yhdistyttyä Preussi oli Saksan keisarikunnan suurin ja vaikutusvaltaisin osavaltio. Bismarck halusi luoda keskitetyn valtion, mutta Zentrum
suosi liittovaltiota ja osavaltioiden suurempaa itsenäisyyttä. Suurin ristiriita
koski Bismarckin pyrkimystä ottaa kaikki koulut valtion yksinoikeudeksi eli
lakkauttaa katoliset koulut.12 Katolinen kirkko ja katoliset maallikkojärjestöt
1945-, Sveitsi 1912-, Italia 1919-1926, Kroatia 1920-. Flaamilaisen papin Adolf Daens’in ”Kristillinen kansanpuolue” erkani Belgian katolisesta puolueesta 1893-1919. Pastori Andrej Hlinka perusti
Unkarissa Kristillisen slovakialaisen kansanpuolueen 1905-1925. Espanjassa nimi oli Partido Social
Popular 1922/23-. Kansanpuolue-nimeä käyttivät muutamat protestanttisetkin puolueet, kuten 		
Weimarissa CSV 1929-1933.
Ranskassa puoluenimeen lisättiin ”demokraattinen” 1924-1940 tai ”republikaaninen” (Mouvement 		
Républicain Populaire) 1944-1967.
Kristillisdemokratialle tyypillinen pyrkimys sosiaalisten jakautumisten tasoittamiseen sai ilmauksen
nimityksessä ”kristillissosiaalinen” Walloniassa 1945. Saksassa perustettiin evankelinen Kristillissosiaalinen Työväenpuolue 1878. ”Kristillissosiaalista” nimeä käytettiin myös Unkarissa 1918, Kroatiassa
1910, Itävallassa 1891/95 ja Baijerin CSU 1945.
12 Bismarck halusi lakkauttaa uskonnonopetuksen kouluissa ja poistaa kirkollisen avioliittoon vihkimisen.
Taisto jätti jälkensä kristillisdemokratiaan kansalaisten oikeuksia, uskonnon- ja sananavapautta puolustavana liikkeenä.
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vaativat takaamaan uskonnollisten yhteisöjen itsenäisyyden. Preussin niin
kutsuttu kulttuuritaisto, Kulturkampf, johti jesuiittojen karkottamiseen, kirkon palvelusten ja kulkueiden kieltoon ja kirkon avioliittolain hyllytykseen.
Bismarck julisti Zentrumin olevan vaaraksi uudelle valtakunnalle, kun
Vatikaanin I kirkolliskokous oli julkistanut erehtymättömyysdogmansa.
Useimmat osavaltioiden Zentrum-puolueista olivat katolisten pappien johtamia ja ikään kuin paavin alla. Katolisten pappien ja maallikkojen vaino, kuten
sielunhoidon estäminen ja kirkonpalvelijoiden palkan pidättäminen, johtivat
Zentrumin syvempään solidaarisuuteen vainotun kirkon kanssa. Zentrum
ankkuroitui katolilaisten hallitsemiin eteläisen Saksan alueisiin.
Yhtä merkittäviä kristillisdemokratian synnylle olivat teollisen vallankumouksen ja nopean kaupungistumisen sosiaaliset seuraukset ja kirkon
pyrkimys vastata työväen ahdinkoon. Perustuen kristinuskon opetuksiin
lähimmäisen auttamisesta ja pyrkimyksestä hyvään yhteiseloon katolinen sosiaalinen liike, järjestöt ja työväenyhdistykset pyrkivät löytämään ratkaisuja
taistelemalla poliittista ja taloudellista liberalismia vastaan. Sillä oli perustavanlaatuinen merkitys tulevaa sosiaalista lainsäädäntöä ajatellen.
Työskentelemällä työntekijöiden sairaus- (1883), tapaturma- (1884),
invaliditeetti- ja vanhuusvakuutuksen (1889) puolesta Zentrum talouspolitiikassaan linjasi sellaista teollista talousjärjestystä, jossa yhdistettiin oman
panostuksen elementit ja valtion lainsäädäntö.
Sosiaalisesta katolisuudesta mainittakoon katoliset työväenyhdistykset
ja ammattiliitot, katolinen pappi Adolf Kolping ja hänen 1849 synnyttämänsä kisälliseurat ja katolinen piispa Wilhelm Emmanuel von Ketteler, joka
1871 valittiin Saksan ensimmäiseen parlamenttiin Zentrum-puolueesta.
Zentrum oli tärkein kristillisistä puolueista entisessä keisarikunnassa,
mutta kristillisillä puolueilla ei ollut missään merkittävää vaikutusta.13 Ne kuitenkin välittivät pyrkimystä oikeuksien ja vapauksien takaamiseen ja valtion
vallan rajoittamiseen erityisesti suhteessa kirkkoon. Alusta lähtien ne ajoivat
federalismia eli osavaltioiden itsenäisyyttä suhteessa keskusvaltaan.
Puolueen ohjelma oli lyhyt: hallinnon oikeudenmukaisuus, osavaltioiden
oikeuksien puolustaminen, kaikkien kansanluokkien henkisen ja aineellisen
13 Katolilaisten puolustajiksi Preussin edustajanhuoneeseen 1870 Zentrum sai 50 yhteensä 432 edustajasta. 1882 puolue sai 100 edustajaa.
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hyvinvoinnin edistäminen, perustuslailliset turvatakuut kansalaisten ja uskonnon harjoittamisen vapaudelle, niin eri kristillisten tunnustuskuntien jäsenten
kuin juutalaisten. Zentrum pyrki perustelemaan demokraattista tasavaltalaista
järjestystä luonnollisella lailla14. Puolue ajoi ihmisten itsemääräämisoikeutta,
ihmisoikeuksia ja demokraattista poliittisen mielipiteen muodostamista.
Evankelisten preussilaisten konservatiivien johtaja Ernst Ludwig von
Gerlach (1795–1877) oli kirjeenvaihdossa hollantilaisen Prinstererin kanssa. He jakoivat näkemykset kristillisistä kouluista ja avioliitosta, perheestä ja
kirkon vapaasta asemasta. Periaatteina olivat myös talouden sekä alueiden ja
yhteisöjen vapaus. Alkoi olla idullaan katolisten ja protestanttisten sosiaalireformististen ryhmien yhteen saattaminen.
Kristillisten ammattiyhdistysten Essenin ohjelma 1920 vaati kulttuuripolitiikkaan keskittyneen Zentrumin muuttamista kristillisdemokraattiseksi
kansanpuolueeksi, joka asettaa keskiöön yleisen politiikan ja sosiaalipolitiikan
ja joka tavoittaa laajasti työtätekevät kansalaisryhmät. Vaikea aika ennen toista
maailmansotaa ei kuitenkaan vielä mahdollistanut tätä kehitystä. Vetoomukset kristittyjen poliittisen yhdistymisen puolesta eivät tuoneet tulosta.
1922 ohjelmansa mukaan Zentrum piti itseään “kristillisenä kansanpuolueena, joka… on sitoutunut soveltamaan kristillisiä perusarvoja hallitusvallassa ja
yhteiskunnassa kuten myös taloudessa ja kulttuurissa”. Sen toimintaa ohjasi “kristillinen idea valtiosta ja hallinnosta ja sitoutuminen perustuslain mukaiseen rooliinsa”.
Lähivastuuperiaate on yhteydessä liittovaltion ajatuksen kanssa, jossa
liittovaltio puuttuu osavaltioiden asioihin vain tarvittaessa. Maailmansotien
välisenä aikana kristilliset tai kristillisdemokraattiset puolueet tukivat kuitenkin vahvaa valtiota, joka pystyisi turvaamaan vakauden.
Yrityksillä järjestelmällisesti erotella yksilön, yhteisöjen ja valtion toimivallan alueet yhteiskunnassa on katolisessa ajattelussa juurensa paavi Pius XI
kiertokirjeessä 1931 “Quadragesimo Anno”, jossa täsmennettiin subsidiariteetti- eli lähivastuuperiaatetta ja torjuttiin totalitarianismi.15
14 Luonnonoikeus (luonnollinen laki) on yhteisnimitys sellaisille moraali- ja oikeusteorioille, joiden
mukaan on olemassa yleisesti päteviä, kulttuurista ja ihmisestä riippumattomia normeja. Näin ollen
ihmisen säätämän lainsäädännön ja oikeuden on oltava sopusoinnussa luonnonoikeudellisten normien
kanssa ollakseen moraalisesti oikeutettua. Luonnonoikeudellisina normeina on pidetty esimerkiksi
yksilön oikeutta elämään, omaisuuteen ja vapauteen. Luonnollinen moraalilain mukaan yksilö tuntee
järkensä, omantuntonsa tai moraali- tai oikeustajunsa avulla, mikä on oikein ja väärin.  
15 Kiertokirjettä voi pitää ohjeistuksena vallan keskittämistä ja fasisimia vastaan.
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Zentrum julisti tukensa edustukselliselle demokratialle ja hyvinvointivaltiolle. Se asettui vastapuolelle suhteessa demokratian vastaisiin voimiin,
joita olivat fasistit, kansallissosialistit ja kommunistit. Tämän vuoksi se jopa
teki liittoja aiempien kilpailijoidensa liberaalien ja konservatiivien kanssa.
1933 Saksan liittopäivävaaleissa vain 11,2 prosentin kannatuksen saanut puolue ajoi sovintopolitiikkaa ja lupauksiin luottaen teki suurimman
virheensä: äänesti valtalain puolesta estääkseen lisääntyvän terrorin. Valtalailla Hitlerin hallitus sai lainsäädäntövallan ja natsi-Saksan diktatuuri pääsi
alkamaan. Valtalain perusteella Zentrum ja Baijerin kansanpuolue (BVP)
pakotettiin hajoamaan kesällä 1933, ammattiyhdistykset lakkautettiin, Zentrum-poliitikot pidätettiin viroistaan ja he joutuivat vainotuiksi.
Katolinen papisto ja katoliset puolueet olivat kansallissosialismia vastaan. Protestanttisella puolella perustettiin natsihallintoa vastaan taistellut
Tunnustuskirkko. Vastarintaliike kokosi sotilaita, diplomaatteja, sosialistisia
ja kristillisiä ammattiyhdistyksiä, sosialisteja, konservatiiveja, Zentrum-poliitikkoja – niin katolisia kuin evankelisia.
Kun politiikan rakenteita sodan jälkeen 1945 alettiin muodostaa, alkoivat vainoista selvinneet entiset Zentrum-poliitikot rakentaa yhteiskristillisiä
puolueita: kristillisdemokraattista unionia Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ja kristillissosiaalista unionia Christlich Soziale Union in Bayern
(CSU). Katolinen puolue yhdistyi protestanttisen puolueen kanssa ja mukaan tuli myös porvarillisia liberaaleja ja konservatiivisia kannattajia, jotta
sosialistisen vallankumouksen uhka voitaisiin torjua.16
Liittotasavallan perustamisen jälkeen he saivat hallitusvastuun. Ensimmäiseksi liittokansleriksi tuli kristillisdemokraattien Konrad Adenauer.
Talouden ja yhteiskunnan jälleenrakennus ei olisi onnistunut ilman
valtion uutta suuntaa: kristilliseen etiikkaan turvautumista, tunnustuskuntien rajat ylittävän kristillisdemokraattisen puolueen rakentamista, yhteisen
ay-liikkeen perustamista, perustuslaillista oikeusvaltion ja demokratian turvaa ja eurooppalaista yhteistyötä. Linjana oli sosiaalinen markkinatalous, länsisuuntautuneisuus, pyrkimys Saksojen yhdistymiseen, valmius uudistuksiin,
ja eurooppalaisen yhdentymisen kehittäminen.
16 Vaalivoitot olivat sodan jälkeen hyvin täpäriä monessa Euroopan maassa sosialismin torjumiseksi.
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Merkittäviä kristillisdemokraatteja
Monet sodan jälkeisen ajan merkittävimmistä kristillisdemokraateista olivat
saksalaisia.
Konrad Adenauer (1876-1967) oli Saksan Liittotasavallan ensimmäinen
liittokansleri ensimmäisten vaalien jälkeen aina vuodesta 1949 vuoteen 1963
asti ja samalla CDU:n puheenjohtaja 1950-66. Hän oli toiminut Zentrum-puolueessa Kölnin pormestarina 1933 asti ja 1945 lähtien uudestaan. Adenauer
ajoi CDU:sta protestanttien ja katolilaisten yhteistä puoluetta. 1951-55 hän oli
samanaikaisesti liittokansleri ja ulkoministeri. Hänen ja Ranskan Robert Schumanin johdolla perustettiin Hiili- ja teräsyhteisö EEC ja Euratom.
Adenauer ja Israelin ulkoministeri Moshe Sharett allekirjoittivat 1952
sopimuksen korvauksista juutalaisille. Velvoitteiden päätyttyä 1966 Adenauer matkusti Israeliin tapaamaan Israelin perustajaa David Ben Gurionia.
Näin korostui Saksan erityisvastuu Israelista.
Ludwig Erhard (1897-1977) oli talousministeri 1949-63, CDU:n puheenjohtaja 1966/67 ja Adenauerin seuraaja liittokanslerina 1963-66. Hän
korosti vapaata kilpailua ja sai 1957 aikaan antikartellilait, jotka estivät jakamasta markkinoita, sopimasta hintoja ja rajoittamasta vapaata kilpailua.
Erhardille talouspolitiikka oli sosiaalietiikan ilmaus, talous- ja sosiaalipolitiikka kuuluivat yhteen. Häntä kutsuttiin Saksan talousihmeen isäksi. Hänen
johdollaan 1957 perustettu eläkejärjestelmä, joka lisäsi eläketuloja, on yhä
voimassa, samoin kuin 1958 perustettu progressiivinen tuloverojärjestelmä.
Alcide de Gasperi (1881-1954) oli 1945-53 Italian pääministeri. Hän oli
1919 perustamassa Italian kansanpuoluetta Partito Popolare Italiano (PPI), oli sen
parlamenttiryhmän puheenjohtaja ja vastusti Mussolinin fasismia. 1926 PPI
kiellettiin. Vastarintaliikkeessä vaikuttanut de Gasperi oli sodan jälkeen yksi
PPI:n seuraajan Democrazia Cristiana’n perustajista. 1944 hänestä tuli ulkoministeri ja pian pääministeri, joka oli 1952 perustamassa Hiili- ja teräsyhteisöä.
Robert Schuman (1886–1963) oli Ranskan pääministeri 1947-48,
ulkoministeri 1948-52 ja 1955-56 oikeusministeri. Vastarintaliikkeen ja sodan jälkeen hän oli perustamassa Mouvement Républicaine Populaire (MRP) ja
oli sen kansanedustaja 1946-62. Ulkoministerinä hän osallistui Euroopan
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Kristillisdemokraattiset johtajat Robert Schuman (Ranska), Konrad Adenauer (Saksa) ja
Alcide de Gasperi (Italia) perustivat EU:n edeltäjän, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön. Ajatus
oli rakentaa rauhaa ja poistaa teollinen ja taloudellinen syy uuteen sotaan. Lähde: European
Commission Audiovisual Services.

neuvoston ja Naton perustamiseen 1949 sekä Euroopan ihmisoikeusjulistuksen allekirjoittamiseen 1950. Saksan liittäminen ylikansallisiin järjestöihin
oli Ranskan turvallisuuden kannalta tärkeää: Schuman ehdotti Hiili- ja teräsyhteisöä, joka perustettiin 1952 ja josta tuli Euroopan yhdentymiskehityksen
alku. Schuman oli Euroopan parlamentin puheenjohtaja 1958-60.
Helmut Kohl (1930-2017) oli CDU:n puheenjohtaja 1973-1998 ja liittokansleri 1982-1998. Wilfried Martens (1936-2013) oli Belgian pääministeri 1979-92 ja EPP:n puheenjohtaja 1990-2013. Jean-Claude Juncker (1954-)
toimi Luxembourgin pääministerinä 1995-2013, talousministerinä 1989-2009
ja EU:n komission puheenjohtajana 2014-. Angela Merkel (1954-) on ollut
CDU:n puheenjohtaja vuodesta 2000 ja Saksan liittokansleri vuodesta 2005.

Toisen maailmansodan jälkeen
Kristillisdemokraattisten puolueiden nousukausi alkoi toisen maailmansodan
jälkeen eräänlaisena vastavoimana demokratian ja ihmisarvon polkemiselle
fasismissa ja sosialismissa. Sekä marxismi että liberalismi hylättiin materialistisina aatteina. Sosialistisen vallankumouksen uhan alla Euroopassa muodostui
suuria oikeistolais-keskustalaisia sateenvarjopuolueita, kuten Saksan ja Italian
kristillisdemokraattiset puolueet, joissa porvarilliset voimat yhdistyivät kristillisdemokraattien ympärille. Nämä puolueet ovat olleet sisäisesti jakautuneita
ja tuoneet ideologisen konfliktin kristillisdemokraattisen liikkeen sisälle.
Saksan CDU pyrki saamaan riveihinsä protestantteja, mikä lopetti vuosisatojen keskinäiset riidat. Kristillisdemokraatit saattoivat yhteen kristittyjä
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eri tunnustuskunnista ja niistä tuli käytännön ekumenian alustoja. Kehitys
heijastui myöhemmin kirkkokuntien ekumeenisten suhteiden parantumiseen. Yhteinen maallistumisen haaste loi varsin kaukana toisistaan olleille
kristityille yhtenäisyyttä. Kd-puolueet pyrkivät kaikkialla pääsemään eroon
kirkkokuntajaoista ja vapautuivat täysin suorista kytköksistä Vatikaaniin.
Kristillisdemokratian poliittisen tulevaisuuden avasi paluu perusarvoihin ja transsendenttisesti perustettuun ihmisarvoon. Uudelleen perustetut
isot kansanpuolueet määrittelivät arvonsa uudelleen, Saksassa protestanttisen
vaikutuksen alla selkeämmin kuin aiemmin. Ne ajoivat keskustalaista konsensuksen ja toisiinsa sopeutumisen politiikkaa, joka perustui katoliseen käsitykseen sopusointuisesta yhteiskunnasta, jossa työväestö ja työnantajat pystyivät
yhteistyöhön ja kirkolla olisi iso rooli sosiaalipalvelujen tuottamisessa.
Kristillisdemokraatit nähtiin neutraalina ja yhdistävänä, ihmisistä välittävän ”sydämen konservatismin” äänenä. Ne ottivat johtavan aseman sodanjälkeisen eurooppalaisen demokraattisen yhteiskuntamallin rakentamisessa.
Uskontojenvälisyys, idea kansanpuolueesta ja kristillinen personalismi tulivat
avaintekijöiksi kd-puolueiden menestyksessä eri länsimaissa.
Kristillinen ihmiskuva ja sosiaalietiikka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet perustuslakeihin toisen maailmansodan jälkeen. Ihmisten vajavaisuuden tunnustaen kristillisdemokraattiset puolueet loivat perustuslailliset tuomioistuimet,
suosivat kirkon moraaliopetuksia ja loivat kansojen väliset sopimukset, kuten
Euroopan ihmisoikeussopimuksen yhdessä brittikonservatiivien kanssa.
Kd-puolueet ovat lähtökohdiltaan, historiallisilta taustoiltaan ja painotuksiltaan varsin erilaisia. Kannattajat ovat perinteisesti olleet etupäässä
tunnustavia kristittyjä tai kristillisiä arvoja kunnioittavia henkilöitä. Kristillisdemokraattiset ja -sosiaaliset puolueet perustettiin tai elvytettiin toisen maailmansodan jälkeen ensin Italiassa, Luxembourgissa, Ranskassa, Itävallassa,
Saksassa, Belgiassa ja Norjassa.

Kokemukset kommunismista
Monet Itä-Saksan CDU:n perustajista olivat toimineet fasismin vastaisessa vastarintaliikkeessä. Itä-Euroopassa vastaperustetut kd-puolueet kykeni34

vät kuitenkin vastustamaan kommunistivaltaa vain lyhyen aikaa. Itä-Saksan
CDU:n täytyi taipua miehittäjän tahtoon DDR:n muodostamisen jälkeen
1949 ja tunnustautua SED-kommunistipuolueen ylivallan alle 1952, mikä
jätti puolueen vaille todellista vaikutusvaltaa. Jäsenistössä kapinahenki jäi
kytemään ja leimahti glasnostin ja perestroikan aikaan. 1989 lopulla CDU
peruutti sitoumuksensa tunnustaa SED:n johtoasema, valitsi uuden johdon
ja ohjelmat, tuomitsi sosialismin ja sen vääryydet ja sitoutui demokraattisiin
uudistuksiin, sosiaaliseen markkinatalouteen ja Saksojen yhdistymiseen.
Osana ”vaaliliittoa Saksan puolesta” Itä-Saksan CDU sai 40,6% äänistä
vuoden 1990 vaaleissa. Puoluejohtaja Lothar de Mazieresta tuli pääministeri,
joka vei DDR:n yhteen Saksan Liittotasavallan kanssa 3.10.1990. Pari päivää
ennen valtioiden yhdistymistä Itä- ja Länsi-Saksojen CDU:t yhdistyivät.
Kokemukset totalitaarisista järjestelmistä, niin fasistisista kuin kommunistisista, johtivat sitoutumiseen demokratiaan myös Vatikaanissa. Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962-65) pastoraalikonstituutio “Gaudium
et Spes” sisältää sitoutumisen demokraattiseen järjestelmään, joka perustuu
vapauden, oikeusvaltion ja vallanjaon periaatteille ja takaa parhaat keinot
taata yksilönvapaudet ja kansalaisoikeudet ja pyrkimyksen yhteiseen hyvään.
Asiakirja ajoi kokoontumis-, yhdistymis-, sanan- ja uskonnonvapautta.
Kristillisdemokraattien ohjelmat painottivat sotien jälkeen aiempaa
enemmän vapautta ja kristillisiä perusarvoja, kuten yksilöiden peruuttamattomia ihmisoikeuksia, jotka rajoittavat hallitusten valtaa. Ne korostivat oikeutta poliittiseen, taloudelliseen ja uskonnonvapauteen.
Oli luontevaa, että kristillisdemokraatit loivat sodan jakamassa Euroopassa liikkeen kohti maiden keskinäistä yhteistyötä, joka estäisi tulevat sodat.
Heistä tuli Euroopan unionin uranuurtajia. Kristillisdemokraatit pyrkivät
federalistisiin, lainsäädäntöalueisiin jakaantuneisiin, itsenäisiin valtioihin ja
Euroopan yhteisöön. Ajatus federalismista periytyi siitä, että eri Saksan tai
Belgian osia ei haluttu täysin yhtenäistää ja liittää toisiinsa, vaan niille jätettiin
itsehallinto, jota keskushallinnon piti palvella.
Aineellisen hyvinvoinnin kehittyminen ei automaattisesti siirry henkiseksi hyvinvoinniksi. Kulttuurimuutos toisen maailmansodan jälkeen on
ollut hurja niin hyvässä kuin pahassakin. Ihmiskunta on saanut käyttöönsä
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aivan uudet tekniset välineet. On ollut luontevaa luottaa yhä enemmän kaikissa asioissa omaan ymmärrykseensä ja valtaansa. Kristikunnan kykenemättömyys vastata uusiin haasteisiin on heikentänyt hengellistä kulttuuriperustaa.
1989 Berliinin muurin murtumisen jälkeen Keski- ja Itä-Euroopassa
alettiin omaksua länsimaista demokratiaa. Katolisessa Puolassa kristillisdemokraattiset ryhmät näyttivät tarpeettomilta. Toisissa entisen Itä-Euroopan
maissa kristillisdemokraattien yhteyteen hakeutuneista puolueista tuli kansallismielisempiä ja populistisempia kuin läntisen Euroopan veljespuolueista. Ne
olivat haluttomia antamaan pois kansallista itsemääräämisoikeuttaan, jonka ne
olivat juuri taistelleet takaisin Neuvostoliitolta.
2008-09 talouskriisi paljasti monen maan heikkoudet ja kriisistä eniten
kärsineiden maiden kristillisdemokraatit ovat olleet eri mieltä saksalaisten,
hollantilaisten ja pohjoismaalaisten ajamasta tiukan talouskurin politiikasta.
Kristillisdemokraatit menettivät suurimman vihollisensa kommunismin ja sen myötä paljon siitä liimasta, joka oli pitänyt usein erilaisiin siipiin
jakaantuneet liittoutumat yhdessä. Kristillisdemokraattisista puolueista on
tullut sisäisesti entistä hajanaisempia. Yleinen maallistuminen kosketti myös
kristillisdemokraattisia puolueita sisäisesti.
Italiassa pahoin korruptoitunut Democrazia Cristiana hajosi 1993. Ranskassa kd-puolue hajosi jo 1967. Vaalitappioilla Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa, on monia syitä isoissa trendeissä: 1950-luvulta lähtien kansan siteet
kirkkoon heikkenivät. Maallistuminen siirtyi liberaalilta eliitiltä ja osasta työväenliikettä koko väestöön. Esiin nousivat uudet vapaa-ajan harrastukset,
kulutustottumukset ja uusi populaarikulttuuri. Aineellinen hyvinvointi nousi
etualalle ja keskiluokkaistuttiin. ”Hyvinvointivaltio huolehtii”-ajatus voimistui.
Perhesiteet heikkenivät. Työn vaatimukset kasvoivat. Naisen asema muuttui.

Latinalainen Amerikka
Kuten Itä-Euroopassa myös Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa kristillisdemokraattisten puolueiden synty on yleensä liittynyt diktatuurin
tai totalitaarisen järjestelmän murtumiseen.
Latinalaisessa Amerikassa kristillisdemokratian juuret ovat katolisten
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yliopistojen opiskelijajärjestöissä 1930-luvuilla. Kd-puolueiden perustamiselle raivasi tietä katolisten opiskelijaliikkeiden kongressi Roomassa 1933-34
vuodenvaihteessa ja 1930-luvun talouslama. Räikeät luokkaerot ja riisto johtivat monet kristilliset ajattelijat vapautuksen teologian kehittämiseen. Tuo
teologia sanoo korostavansa kristinuskon alkuperäistä sanomaa, jonka käsitetään olevan orjien, hyljeksittyjen ja alhaisuuteen tuomittujen vapautuksen
sanoma.
Chilen konservatiivipuolueen nuorisojärjestö irtaantui puolueestaan ja
toimi aluksi sosiaalisena liikkeenä, joka ajoi köyhien aseman parantamista. Se
muodostui 1938 Falange Nacional -puolueeksi ja 1957 muutti Eduardo Frei
Montavalan johdolla nimensä Chilen kristillisdemokraattiseksi puolueeksi.
Montavalasta tuli Latinalaisen Amerikan ensimmäinen kristillisdemokraattinen presidentti 1964.
Venezuelassa muodostettiin sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaativan
katolisten opiskelijoiden liikkeen pohjalta Rafael Caldera Rodriguezin johdolla Copei. Calderasta tuli 1968 maanosan toinen kristillisdemokraattinen
presidentti.
1950-60-luvuilla kd-puolueita perustettiin myös Perussa, Boliviassa, El
Salvadorissa, Paraguayssa, Panamassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Uruguayssa, Costa Ricassa ja Kolumbiassa. Ohjelmissaan ne ajoivat luokkaerojen
kaventamista, koululaitoksen uudistamista, maareformeja ja sekatalousjärjestelmä, jolla suojeltaisiin yhtä lailla valtion kuin osuuskuntien ja pk-yritysten
omaisuutta. Myös avainteollisuuden kansallistaminen oli mahdollista.
Demokraattisen ja sosiaalisen tasa-arvon painotuksen takia ne joutuivat taistelemaan kahdella rintamalla, oikeiston ja vasemmiston keskellä,
eivätkä yleensä saaneet laajaa kannatusta. Copei kuihtui pian saatuaan hallitusvastuun. Muutkin latinalaisen Amerikan kd-puolueet kärsivät sisäisten
ongelmien ja haasteellisten poliittisten olojen takia.
Lukuun ottamatta Chileä ja Meksikon PAN-puoluetta, useimmat
kd-puolueet olivat 1990-luvulle tultaessa vaikeuksissa. Nekin kohtasivat modernisaation, maallistumisen ja individualismin haasteet.
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Miten syntyi EPP?

3. Eurooppa-puolue EPP
Kristillisdemokraattisen liikkeen synty liittyi kansallisvaltioiden ja demokratioiden syntyyn. Kun kansallisia puolueita alkoi rakentua, oli luonnollista, että
vahvasti kristillisessä kulttuurissa moni niistä otti perustaksi kristillisyyden
varsinkin, kun vastassa olivat uskonnonvastaiset tai sosialistiseen vallankumoukseen pyrkivät puolueet.
Taustalla olivat monet sodat, Ranskan vallankumous sekä kirkon ja
kristillisyyden erilainen asema eri maissa. Ensimmäisenä kd-puolueena voidaan pitää Saksassa katoliselta pohjalta noussutta Zentrum-puoluetta.
Eurooppalaisten kristillisdemokraattisten puolueiden yhteistä kattojärjestöä alettiin valmistella ensimmäisen maailmansodan jälkeen vastapainoksi
kommunistiselle internationaalille. Aloitteen teki italialaisen katolisen puolueen Partito Popolare Italiano PPI:n johtaja, katolinen pappi Don Luigi Sturzo.
Jo 1921 PPI:n delegaatio, johon kuului muiden muassa Alcide de Gasperi,
oli tavannut Zentrum-johtoa, johon kuului jo silloin Konrad Adenauer. Valmistelevaksi elimeksi perustettiin 1926 ”Kristillisyydestä inspiraationsa saaneiden demokraattisten puolueiden kansainvälinen sihteeristö”, Secretariat
International des Partis Démocratiques d’Inspiration Chrétienne, SIPDIC.
Varsinainen järjestäytyminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen.
Ranskalaisen MRP:n puoluekokouksen yhteydessä 1945 muodostettiin kansallisten kd-puolueiden, järjestöjen ja yksilöiden löyhä yhteistyöelin Nouvelles
Équipes Internationales, NEI.
Isoissa Länsi-Euroopan maissa toisen maailmansodan jälkeen keskustaoikeistolaiset voimat järjestyivät yhteisten sateenvarjopuolueiden alle. Varsinaisten kristillisdemokraattisten puolueiden ohella muodostui muutama
suuri puolue, jotka keräsivät kristillisdemokraattien ympärille myös konservatiivit, liberaalit ja muut keskustaoikeistolaiset ryhmät. Saksassa muodostuivat CDU, Ranskassa UMP, Espanjassa PP, Italiassa DC. Usein syynä oli
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akuutti tarve estää sosialistien valtaan nousu. Monissa pienemmissä maissa
kristillisdemokraatit pitäytyivät kuitenkin omaleimaisina puolueinaan ja oikeisto- ja liberaalipuolueet omissa puolueryhmissään.
Kd-johtajien aloitteesta perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö.
Sen yleiskokouksen päätöslauselma 1953 mahdollisti poliittisten ryhmien
muodostamisen. NEI perusti yleiskokoukseen kd-ryhmän.
Vuonna 1961 NEI perusti Maailman kristillisdemokraattien liiton,
World Union of Christian Democrats (WUCD). Vuonna 1982 WUCD otti käyttöön nimen Christian Democrat International ja 1999 otettiin käyttöön nimi
Centrist Democrat International (CDI), kun muiden kuin kristillisdemokraattisten puolueiden osuus kasvoi. CDI:n jäsenpuolueet ovat pääosin Euroopasta
ja Latinalaisesta Amerikasta, ja jotkut puolueista ovat samalla myös oikeistolaisen International Democrat Unionin (IDU) jäseniä. Nykyisin Euroopan kansanpuolue (EPP) on kahden keskustaoikeistolaisen globaalin verkoston Euroopan siipi: IDU:n ja CDI:n, joista CDI on toiseksi suurin kansainvälinen
poliittinen organisaatio Sosialistisen internationaalin jälkeen.
Joulukuussa 1965 NEI:sta muodostettiin Euroopan kristillisdemokraattien liitto (EUCD). Se johti kd-ryhmän kiinteytymiseen Hiili- ja teräsyhteisön yleiskokouksessa, poliittisen ohjelmatyön käynnistymiseen ja kristillisdemokraattisen ajattelun perusteiden selventämiseen.
EUCD:n rinnalle perustettiin 8.7.1976 Euroopan kansanpuolue, The
European People’s Party, EPP, niiden maiden kd-puolueiden liitoksi, jotka kuuluivat Euroopan Yhteisöihin eli myöhemmin Euroopan unioniin. Perustamassa
olivat puolueet Benelux-maista, Saksasta, Ranskasta, Irlannista ja Italiasta.
Kolme perustamisaloitteen tekijää olivat Jean Seitlinger, Belgian silloinen pääministeri Leo Tindemans ja Wilfried Martens. Tindemansista tuli
myös kattopuolueen ensimmäinen puheenjohtaja. Martens toimi myöhemmin sekä Belgian pääministerinä että 1990-2013 EPP:n pitkäaikaisimpana
puheenjohtajana. Hänen muistokseen muutettiin 2007 perustetun puolueen
ajatuspajan Centre for European Studies (CES) nimeksi vuonna 2014 Wilfried
Martens Centre for European Studies.
EPP oli ensimmäinen EY:n uusien sääntöjen mukainen Eurooppa-puolue.
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Alusta lähtien EPP:ssä mielipiteet jakautuivat siitä, tulisiko jäseniksi
hyväksyä myös muita kuin kd-puolueita. Benelux-maiden, Ranskan ja Italian kristillisdemokraatit vastustivat ajatusta. Saksan CDU ja Baijerin CSU
kannattivat keskustaoikeistolaisten puolueiden jäsenyyttä. Olivathan ne itsekin muodostuneet kristillisdemokraattien ympärille laajoina sateenvarjopuolueina. Ne perustelivat kantaansa sillä, että kd-puolueen puuttuminen
Iso-Britanniasta ja Tanskasta teki vaikeaksi estää sosialistiryhmän nousua
suurimmaksi Euroopan parlamentissa.
CDU:n Helmut Kohl, Ison-Britannian Margaret Thatcher ja Ranskan
Jacques Chirac sopivat vuonna 1978 EDU:n perustamisesta Euroopan konservatiivipuolueiden yhteenliittymäksi. Siihen kuului CDU/CSU:n lisäksi
kymmenkunta oikeistolaista ja talousliberaalia puoluetta, Suomesta Kokoomus.
Seurauksena oli kolme Euroopan laajuista yhteisjärjestöä, joissa oli
päällekkäisiä jäsenyyksiä: EUCD, EPP ja EDU.
1980 Euroopan parlamentin vaaleissa enemmistö siirtyi sosialisteille.
Uusista jäsenmaista Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa ei ollut kd-puoluetta, joten EPP lähestyi näiden maiden keskustaoikeistolaisia puolueita.
Rautaesiripun murruttua EPP hyväksyi 1990- ja 2000-luvuilla useita keskustaoikeistolaisia jäseniä entisistä sosialistisista maista.
Saksalaisten kannalta ei ollut järkeä osallistua kolmen Euroopan laajuisen kattopuolueen kokouksiin. Lopulta voitti CDU/CSU:n keskustaoikeistolaisten puolueiden yhteistä kattopuoluetta ajanut linja.
EPP:sta tuli niin laaja, että EUCD menetti merkityksensä ja 1999 se
sulautettiin EPP:en. Suomen KD oli ollut EUCD:n tarkkailijajäsen vuodesta
1991 ja siitä tuli EPP:n tarkkailijajäsen.
Wilfried Martens
EPP:n puheenjohtaja 1990-2013

Sauli Niinistö EDU:n
puheenjohtaja
1998-2002
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EUCD
Demokratikos
Synagemos
(Kypros)
Partit Nazzjonalista (Malta)
Christlichdemokratische
Volkspartei
(Tshekkoslovakia)
Kristelig
Folkeparti (Norja)

EPP

EDU

RPR (Ranska)

PSC (Belgia)

CDU (Saksa)

ARP (Hollanti)

CSU (Saksa)

Folkeparti
(Tanska)

CVP (Belgia)

ÖVP
(Itävalta)

CHU (Hollanti)
KVP (Hollanti)

Centro
Democraratico Social
(Portugali)

Democrazia
Cristiana (Italia)
CDS (Ranska)

Kansallinen
Kokoomus
(Suomi)
Moderaterna
(Ruotsi)
Høyre (Norja)
Conservative
Party
(Iso Britannia)

Fine Gael (rlanti)

Nea Demokratia
(Kreikka)
EUCD:n, EPP:n ja EDU:n pääpuolueet 1978. Lähde: S. Van Hecke, ‘On the Road towards
Transnational Parties in Europe: How and Why the European People’s Party Was Founded’,
European View 3 (2006).

Kokoomuksesta tuli EPP:n täysjäsen, kun EDU sulautettiin EPP:hen
Kokoomuksen tuolloisen puheenjohtajan Sauli Niinistön ollessa myös EDU:n
puheenjohtaja. EDU lopetti toimintansa lokakuussa 2002 Portugalin Estorilissa sulautuessaan virallisesti EPP:hen. Niinistöstä tuli EPP:n kunniapuheenjohtaja.
– Siinä oli aika paljon valtapolitiikasta kysymys. Tavoite oli tehdä EPP:stä
suurin parlamenttiryhmä Euroopan parlamentissa, totesi presidentti Niinistö
KD-Lehden 1/2018 haastattelussa.
Aiemmista EDU:n jäsenistä osa, kuten brittien ja Tsekin konservatiivipuolueet, jatkoivat yhteistyötään ED-nimellä. Niistä tuli EPP-ED-parlamenttiryhmän alaryhmä. EPP-ED oli jakautunut suhtautumisessa unionin
liittovaltiokehitykseen. Lähinnä ED ja monet pohjoismaiset puolueet ajoivat
itsenäisten jäsenvaltioiden liittoa. Toisaalta enemmistö EPP-puolueista ajoi
yhdentymistä kohti enemmän liittovaltiota muistuttavaa rakennetta.
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Lopulta 2009 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen useat ED:n jäsenet perustivat Euroopan parlamenttiin European Conservatives and Reformists
ECR-ryhmän ja EPP-ryhmä otti takaisin alkuperäisen nimensä ”EPP-ryhmä (kristillisdemokraatit)”.
Eurooppalainen kristillisdemokraattinen identiteetti vaarantuu kuitenkin koko ajan entistä enemmän, kun EPP-ryhmässä mukana olevista
puolueista lähes puolet on jo muita keskustaoikeistolaisia puolueita kuin
kristillisdemokraatteja. EPP:n ryhmä Euroopan parlamentissa hajoaa kahtia
sellaisissa perinteisissä arvokysymyksissä kuten abortti, eutanasia ja samaa
sukupuolta olevien avioliitot. Näitä aihepiirejä koskevista äänestyksistä ei
tehdä ryhmäpäätöksiä.
EPP:n itseymmärrystä on viime muutoksissa jouduttu määrittelemään
uudelleen. Tärkeimmät kehitysvaiheet olivat Ateenan periaateohjelman
hyväksyminen 1992 rautaesiripun murruttua ja Berliinin konferenssi 2001
EPP:n laajetessa Keski- ja Itä-Euroopan keskustaoikeistolaisiin puolueisiin.
EPP:n periaateohjelma uusittiin jälleen 2012 Bukarestissa. Siinä määriteltiin puolueen perusarvot yhä pääosin perinteiseltä kristillisdemokraattiselta pohjalta.
Euroopan unionissa on tapana kirjata kompromissitekstit käsittein, joiden määrittely voi muuttua ajan ja tulkitsijan myötä. Tapa voi entistä enemmän levitä myös EPP:een ja sen ohjelmien, erityisesti periaateohjelman,
tulkintoihin. Siksi on tärkeää ankkuroida EPP:n perusarvot alkuperäiseen
kristillisdemokraattiseen aatemaailmaan.
Suomen Kristillinen Liitto SKL liittyi EUCD:n tarkkailijajäseneksi
1991. Sittemmin vuonna 2002 puolue muutti nimensä Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp:ksi ja tarkkailijajäsenyys jatkui EPP:ssa. Kun Eija-Riitta
Korhola valittiin SKL/KD:n edustajana Euroopan parlamenttiin kaudeksi
1999-2004, hän liittyi EPP-ED-ryhmään, samoin Sari Essayah 2009-2014
EPP-ryhmään. Huhtikuussa 2018 KD:sta tuli vihdoin EPP:n täysjäsen.

EPP nykyisin
EPP on ollut suurin puolue Euroopan parlamentissa vuodesta 1999 ja Eu42

rooppa-neuvostossa vuodesta 2002. Se on myös selvästi suurin puolue nykyisessä Euroopan komissiossa.
EPP:hen kuuluu isoja puolueita EU:n suurista jäsenmaista, kuten Saksan kristillisdemokraattinen unioni (CDU), Ranskan kansanliikkeen unioni
(UMP), Espanjan kansanpuolue (PP) ja Puolan kansalaisfoorumi (PO). Näiden lisäksi EPP:llä on jäsenpuolueita lähes kaikissa EU-maissa Iso-Britanniaa lukuun ottamatta.
EPP on nettisivujensa mukaan “Euroopan keskustaoikeistolainen poliittinen perhe. Se pyrkii luomaan ihmisiä lähellä olevan arvojen Euroopan,
joka perustuu demokratiaan, avoimuuteen ja vastuullisuuteen sekä vaurauteen, johon päästään edistämällä sosiaalista markkinataloutta.”
EPP:n historian aikana puolueella on ollut viisi puheenjohtajaa: Leo
Tindemans (1976–1985), Piet Bukman (1985-87), Jacques Santer (19871990), Wilfried Martens (1990-2013) ja Joseph Daul (2013-). Joseph Daul
on alun perin maanviljelijä ja Ranskan UMP-puolueesta.
Puheenjohtajisto on puolueen korkein päättävä elin. Se päättää puolueen poliittisesta linjasta ja johtaa puhetta puoluevaltuustossa. Nykyinen
puheenjohtajisto valittiin 2015, seuraava valitaan Suomessa pidettävässä
puoluekokouksessa marraskuussa 2018.1
Puoluevaltuusto määrittelee puolueen poliittiset kannat jokaisen puoluekokouksen välillä, päättäen jäsenyyshakemuksista, poliittisista linjoista ja
talousarviosta. Puoluevaltuuston delegaatit tulevat EPP:n jäsenpuolueista,
liitännäispuolueista, jäsenjärjestöistä ja ryhmistä. Puoluevaltuusto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.
Puoluekokous järjestetään joka kolmas vuosi. Tämän lisäksi puoluekokous järjestetään niinä vuosina, joina pidetään europarlamenttivaalit (joka
viides vuosi).
1 Puheenjohtajiston muodostavat puolueen puheenjohtaja ja kymmenen varapuheenjohtajaa, joista
mainittakoon komissaarit Johannes Hahn, Jyrki Katainen ja Marianne Thyssen sekä Corien Wortmann-Kool, kunniapuheenjohtaja Sauli Niinistö, pitkäaikainen ja vaikutusvaltainen pääsihteeri Antonio López-Istúriz White ja taloudenhoitaja Christian Schmidt.
Puolueen varapuheenjohtajia virkansa puolesta ovat EPP:n jäsenpuolueiden edustajat seuraavissa
viroissa: Euroopan parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, Euroopan komission
puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani ja Euroop-		
pa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.
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Puolue järjestää ministerikokouksia ennen Euroopan unionin neuvoston kokouksia.
EPP:llä on merkittävä osuus eri Euroopan unionin instituutioiden jäsenistä:
Euroopan parlamentti				216/751
Euroopan komissio					14/28
Eurooppa-neuvosto (valtionpäämiehet)		
8/28
EU:n neuvosto (mukana jäsenmaiden hallituksissa)
17/28
Alueiden komitea					125/350
EPP:n jäsenpuolueilla on tällä hetkellä kahdeksan valtionpäämiestä, jotka ottavat osaa Eurooppa-neuvostoon ja kokoontuvat EPP-huippukokouksiin
neuvoston edellä.2
EPP:n ryhmä Euroopan neuvoston3 parlamentaarisessa yleiskokouksessa puolustaa sananvapautta, ideoiden vapaata liikkuvuutta ja uskonnollista suvaitsevaisuutta. Ryhmä edistää läheisyysperiaatteen käyttöä ja paikallista
autonomiaa sekä puolustaa kansallisia, sosiaalisia ja muita vähemmistöjä.
EPP:n ryhmään kuuluu myös jäseniä muista kuin EPP-jäsenpuolueista.4
”EPP:n ja samanmielisten” ryhmä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) parlamentaarisessa yleiskokouksessa on järjestön
aktiivisin poliittinen ryhmä. Ryhmään kuuluu myös jäseniä EPP:n ulkopuolisista puolueista. Näihin lukeutuvat muiden muassa seuraavat: Patriotic Union
(Liechtenstein), Union for the Principality (Monaco), Ison-Britannian konservatiivipuolue, Kanadan konservatiivipuolue sekä Yhdysvaltain republikaaninen puolue.
2 Heitä ovat Nicos Anastasiades (Kypros, 2013-), Angela Merkel (Saksa, 2005-), Boyko Borissov (Bulgaria,
2014-), Viktor Orbán (Unkari, 2010-), Leo Varadkar (Irlanti, 2017-), Andrej Plenkovic (Kroatia, 2016-),
Klaus Iohannis (Romania, 2014-), Sebastian Kurz (Itävalta, 2017-). Mukana EPP-johtajien kokouksissa
ovat myös EU:n ulkopuolisten liitännäis- ja tarkkailijajäsenpuolueiden valtionpäämiehet Erna Solberg
(Norja, 2013-), Dragan Covic (Bosnia-Herzegovina, 2014-), Aleksandar Vucic (Serbia, 2014-) ja Doris
Leuthard (Sveitsi, 2017-).
3 Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Se
perustettiin 5. toukokuuta 1949 Lontoon sopimuksella ja se koostuu 47 jäsenvaltiosta.
Eurooppa-neuvosto on EU:n jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokous,
EU:n neuvoston – eli lyhyesti neuvoston – kokouksissa EU-maiden ministerit keskustelevat lakiesityksistä ja -muutoksista, hyväksyvät uutta lainsäädäntöä ja koordinoivat alansa politiikkaa.
4 Kuten Patriotic Union (Liechtenstein), the Progressive Citizens’ Party (Liechtenstein), the National and
Democratic Union (Monaco) sekä Serbian Edistyspuolue.
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EPP:llä on ryhmä Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Ryhmän puheenjohtaja on saksalainen Karl Lamers, joka toimii myös Naton
yleiskokouksen puhemiehenä. Ryhmään kuuluu jäseniä myös Kanadan konservatiivipuolueesta ja Yhdysvaltain republikaanisesta puolueesta.
Puolueella on nuorisojärjestö YEPP, naisjärjestö WEPP, opiskelijajärjestö EDS (1961-), pk-yrittäjien järjestö SME Europe (2012-), senioreiden
järjestö ESCU (1995-), alueiden edustajien EALRER ja työntekijäjärjestö
EUCDW.
EPP:n jäsenet. EPP:ssa on kolmenlaisia jäseniä: täysjäseniä, liitännäisjäseniä ja tarkkailijajäseniä.
EU:n ulkopuoliset maat vihreällä värillä. Lähde: EPP:n nettisivut www.epp.eu elokuussa 2018.

Albania (PD)
Alankomaat (CDA)
Belgia (CD&V), (CDH)
Bosnia-Herzegovina
(SDA),
(HDZ), (HDZ1990), (PDP)
Bulgaria (GERB), (DSB), (SDS,)
(DP), (BCM)
Espanja (PP), (UDC)
Georgia (EG)
Irlanti (FG)
Italia (FI), (AP), (UdC), (PpI),
(SVP), (PATT)
Itävalta (ÖVP)
Kosovo (LDK)
Kreikka (ND)
Kroatia (HDZ), (HSS)
Kypros (DISY)
Latvia (V)
Liettua (TS-LKD)
Luxemburg (CSV/PSC)
Pohjois-Makedonia (VMRO45

DPMNE)
Malta (PN)
Norja (Høyre), (KrF)
Puola (PO), (PSL)
Portugali, (PSD), (CDS–PP)
Ranska (LR)
Romania (PNL), (MP), (RMDSZ)
Ruotsi (M), (KD)
Saksa (CDU), (CSU)
Serbia (VMSZ), (SNS)
Slovakia (SDKÚ-DS)
Slovenia (SDS), (NSi), (SLS)
Sveitsi (CVP/PDC/PPD)
Unkari (SMK), (KDH), (MOSTHID), (SDKU)
Slovenia (SDS), (NSi), (SLS)
Suomi (KOK), (KD)
Tanska (C), (KD)
Tšekki (KDU-´CSL), (TOP 09)
Unkari (Fidesz), (KDNP)
Viro (IRL)

Puolueen säätiöitä ovat ajatuspajat Wilfried Martens Centre, European
Ideas Network EIN, Robert Schuman Institute ja Robert Schuman Foundation.
Useimmat kd-puolueet Euroopassa eivät enää korosta uskontoa ja
ovat maallistuneet. Myös islamista nouseva Kosovan demokraattinen liitto
on hyväksytty kansainvälisen kd-liikkeen Keskustalaisen Demokraattisen Internationaalin (CDI) jäseneksi.
Aiemmin kristillisdemokraattisen internationaalin nimellä toiminut
CDI perustettiin Santiago de Chilessä 1961 ja sen toimisto sijaitsee Brysselissä. Nykyisen CDI:n puheenjohtajat ovat Meksikon entinen presidentti
Vicente Fox Quesada ja Italian parlamentin entinen puhemies Pier Ferdinando Casini. Sen pääsihteeri on espanjalainen Antonio Lopez-Isturiz, joka
on myös EPP:n pääsihteeri.
CDI koostuu neljästä alueellisesta organisaatiosta: CDI-Afrikka, (10
jäsenpuoluetta), CDI-Aasia-Tyynenvaltameren alue (14 jäsenpuoluetta), Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) (35 jäsenpuoluetta) ja EPP
(49 täysjäsentä, viisi liitännäisjäsentä ja 18 tarkkailijajäsentä).
EPP on muovannut Eurooppaa ratkaisevasti. Menestyksen salaisuus
on ollut erilaisten ja eri suuntiinkin vetävien keskustaoikeistolaisten ryhmien
ja suuntausten yhdistäminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta tämä on
merkinnyt EPP:n sisäisten jännitteiden kasvua alkuperäisen kristillisdemokratian aateperinnön ja mukaan otettujen keskustaoikeistolaisten puolueiden sekalaisen aatetaustan välillä.
Suomen kristillisdemokraatit tahtovat vahvistaa kristillisdemokraattien
osuutta EPP:ssa.

ECPM ja Sallux
Suomen kristillisdemokraateilla on ollut läheisiä henkilötason yhteyksiä
myös toiseen Eurooppa-puolueeseen, Euroopan kristillispoliittiseen liikkeeseen (ECPM).
Hollantilainen Christen Unie5-puolue keräsi yhteen Euroopan kristillisiä
poliittisia vaikuttajia Unkariin konferenssiin vuonna 2002. Siellä kristillisten
5 Christen Unie-puolueesta enemmän sivuilla 57-58
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puolueiden edustajat 15 maasta päättivät tutkia uusia mahdollisuuksia kristilliselle politiikalle Euroopassa. Tehtiin periaateohjelma, joka oli avoin kaikille
eri kristillisistä tunnustuskunnista nousseille puolueille ja järjestöille. Vuonna
2005 European Christian Political Movement ECPM valitsi ensimmäisen johtokuntansa ja se rekisteröitiin hollantilaiseksi yhdistykseksi. ECPM laati 2007
periaateohjelmansa ‘A Christian-social contribution to Europe’.
Virallinen eurooppalainen poliittinen ohjelma hyväksyttiin 2009 ja
2010 ECPM sai virallisen aseman Eurooppa-puolueena, mikä toi sille EU:n
rahoitusta. Rahoitukseen riitti silloin parlamentaarikkojen henkilöjäsenyys.
Koska Suomen KD oli jo toisen Eurooppa-puolueen, EPP:n, tarkkailijajäsen, ovat eräät KD:n kansanedustajat osallistuneet ECPM:n toimintaan
henkilöjäseninä ja eräät työntekijät ECPYouth nuorisojärjestön toimintaan.
KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman toimi ECPM:n puheenjohtajana vuosina 2013-2016.
Eurooppa-puolueiden ajatuspajat saavat rahoitusta EU:n budjetista.
Vuonna 2010 ECPM:n ajatuspajaksi perustettiin Sallux (alkuperäiseltä nimeltään Christian Political Foundation for Europe, CPFE) ja Euroopan parlamentti tunnusti sen 2011. Sallux koostuu eri Euroopan maissa toimivista
kristillisistä ajatuspajoista, jotka tekevät tutkimusta kristinuskon, yhteiskunnan ja politiikan leikkauspisteessä. Ajatushautomo Kompassi ry liittyi Salluxin jäseneksi 2016 ja on järjestänyt sen kanssa useita yhteisiä seminaareja
Suomessa. KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen on toiminut Salluxin
johtokunnassa vuodesta 2013 lähtien.
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Kristillisdemokratia Pohjolassa

4. Pohjoismainen kristillisdemokratia
Pohjoismaisiin kristillisdemokraattisiin puolueisiin kuuluvat Norjan Kristelig
Folkeparti (KrF), Suomen Kristillisdemokraatit (KD), Ruotsin Kristdemokraterna (KD), Tanskan Kristdemokraterne (KD) ja Fär-Saarten Kristiligi Fólkflokkurinn /Miðflokkurin.
Puolueilla on paljon samankaltaisuutta. Niitä pidetään kansainvälisen
kristillisdemokraattisen liikkeen selkeästi omana haarana tai lajina. Ne syntyivät verraten myöhään, jolloin valtaosa väestöstä oli jo sitoutunut muihin
puolueisiin, mikä vaikeutti jalansijan löytymistä.
Pohjoismaissa luterilaiseen kirkkoon kuuluu edelleen 60-70 prosenttia väestöstä, vaikka esimerkiksi jumalanpalveluksissa käynti on varsin vähäistä. Luterilaisella kirkolla on ollut vahva asema ikään kuin osana valtiota,
vaikkakin valtionkirkkoajatuksesta on vähin erin luovuttu. Kirkolla on ollut
Pohjoismaissa hyvin vähän suoraa poliittista vaikutusvaltaa. Ei myöskään ole
ollut sellaisia kirkon ja valtion välisiä, varsinkaan taloudellisia, vastakkainasetteluja, jotka olisivat luoneet edellytyksiä kirkon etuja valvovien tunnustuksellisten puolueiden synnylle.
Luterilaisuudessa ei ole sellaista johdonmukaista yhteiskunnallista opetusta kuin katolisella kirkolla. Pohjoismaiden kristillisten puolueiden synnyn
taustalla näkyy luterilaisten kansankirkkojen suvaitseva ja sopeutuva asenne
maallistumisen edetessä ja konservatiivikristittyjen kritiikki tätä kohtaan.
Pohjoismaiden kd-puolueet syntyivät protestina moraalista liberalisoitumista vastaan. Puolueiden kannatus on noussut luterilaisten seurakuntien
ja herätysliikkeiden sekä vapaiden seurakuntien maallikkoaktiivien piiristä.
Puolueiden kannattajat ovat olleet aktiivisia kristittyjä tai ainakin kristillisiä
arvoja kunnioittavia henkilöitä. Puolueet eivät ole edustaneet kirkon virallisia
näkökulmia tai kirkon jäsenten keskivertonäkemyksiä.
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1900-luvun alkupuoliskolla Pohjoismaissa luterilaiset niin sanotut kirkolliset ja perinteisten kirkollisten herätysliikkeiden kannattajat tukivat lähinnä oikeistolais-konservatiivisia ja maaseutupuolueita, kun taas radikaalimmat
herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien edustajat olivat puoluekannaltaan
enemmän liberaaleja ja vasemmistolaisia. Erillisten kristillisten puolueiden
synty mahdollistui, kun kirkolliset näkökulmat jäivät politiikassa taka-alalle ja
huoli maallistumisesta kasvoi.
Ennen toista maailmansotaa perustettu Norjan KrF on ollut esikuvana muille pohjoismaisille kristillisille puolueille.
Kansanliikkeistä ja yhdistyksistä lähteneet puolueet yhdistyivät kansainvälisen kristillisdemokraattisen liikkeen ja aatteen kanssa 70-luvulla.
Vuonna 1975 Pohjoismaiden kristillisten puolueiden silloiset johtajat kävivät
Roomassa yhdessä tutustumassa kansainväliseen kristillisdemokraattiseen
liikkeeseen, Christian Democratic International, CDI. Pohjoismaiset kd-puolueet
ovat siitä lähtien ylläpitäneet yhteyksiä kansainväliseen kristillisdemokratiaan. Vähitellen ne ottivat kristillisdemokratian yleiskäsitteenä ja identiteettinä yhä näkyvämmin esille.
Norjan KrF oli jo pitkään korostanut kuuluvansa kansainväliseen kristillisdemokraattiseen liikkeeseen, ja puoluejohtajana toiminut Kjell-Magne
Bondevik toimi myös CDI:n varapuheenjohtajana. Ruotsissa ja Suomessa
puolueet vaihtoivat nimensä uudistusprosessissa, jossa yhteenkuuluvuus
maailmanlaajuisen kristillisdemokraattisen liikkeen kanssa tuli jäädäkseen.
1990-luvun vaikein kysymys pohjoismaisille kd-puolueille oli mahdollinen EY-jäsenyys. EY-jäsenyyshakemukset jakoivat mielipiteitä. Suomen,
Tanskan ja Norjan kd-puolueet vastustivat liittymistä, Ruotsin kristillisdemokraatit suhtautuivat siihen myönteisesti.
Pohjoismaiden kristillisdemokraatit, Kristdemokraterna i Norden, kokoontuivat ennen usein johtotasolla. Perinteen elvyttämistä ovat toivoneet
ainakin aiemmat puoluejohtajat Kjell-Magne Bondevik ja Alf Svensson.

Norjan Kristillinen kansanpuolue KrF
Vuonna 1933 perustettiin Norjan kristillinen kansanpuolue (KrF) vastavoi49

maksi kasvavalle maallistumiselle. Välitön syy perustamiselle oli se, että tunnettua kristittyä Nils Lavikia ei hyväksytty liberaalipuolueen listoille. Hänestä
tuli Bergenin vaalipiiristä uuden KrF-puoleen ensimmäinen kansanedustaja
1933. Puolue sai toisen kansanedustajan 1936.
Kun natsien miehitys Norjassa päättyi, puolue järjestäytyi koko maan
laajuiseksi ja 1945 sai jo kahdeksan kansanedustajaa. Lavik johti puheenjohtajana puoluetta 1938-51. Pitkäaikaisia puheenjohtajia olivat myös Einar
Hareide 1955-67, Lars Korvald 1967-75 ja 1977-79 sekä Kåre Kristiansen
1975-77 ja 1979-83.
KrF profiloitui perhepuolueena kristillisten arvojen pohjalta. Puolue
sai julkista tukea muun muassa eräiltä evankelis-luterilaisen kirkon piispoilta.
Kun Työväenpuolue 1960-luvulla halusi rajoittaa vapaakoulujen toimintaa,
puolue harkitsi kääntymistä porvarilliseen suuntaan. Monet puolueessa eivät
kuitenkin lämmenneet ajatukselle, vaan painottivat KrF:n omaa, itsenäistä

Kansanedustajien määrä pitää suhteuttaa parlamentin kokoon: 1945 Norjan parlamentissa
Stortingetissa oli 150 edustajaa, ja lukumääränä 1973 nousi 155, 1985 157 ja 1989 165 ja
2005 nykyiseen 169 kansanedustajaan.
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poliittista linjaa. Tästä alkoi kuitenkin yhteistyön kausi porvarillisten puolueiden kanssa, vaikka KrF itse ei halunnut leimautua porvarilliseksi puolueeksi.
Hallitukseen KrF nousi kuukaudeksi jo 1963 ja vuosiksi 1965-71.
KrF vastusti Norjan jäsenyyttä EY:ssa, kun asiasta järjestettiin kansanäänestys 1972. Kielteinen kanta jäsenyyteen voitti ja jäsenyyttä kannattanut
hallitus erosi. Muodostettiin EY-jäsenyyttä vastustaneiden puolueiden hallitus. Pääministeriyden vuosiksi 1972-73 sai KrF:n puheenjohtaja Lars Korvald. KrF joutui seuraavan hallituksen ulkopuolelle, kun puoluekokouspäätös esti puoluetta tekemästä hallitusyhteistyötä sellaisessa koalitiossa, joka
sallisi vapaan abortin.
1980 KrF:n jäsenmäärä nousi ennätyskorkealle, 69.000, ja puolue oli
vahvimmillaan 80-90-luvuilla. Keskustaoikeistopuolueiden hallituksiin puolue kuului 1983-86 ja 1989-90. KrF:n aloitteesta perustettiin 1983 alkaneella
hallituskaudella kehitysyhteistyöministeriö, jonka johtajaksi valittiin KrF:n
naispoliitikko Reidun Brunsletten.
Kristillisdemokraattien puheenjohtajana 1983-95 toimi evankelis-luterilaisen kirkon pappi Kjell Magne Bondevik. Hän työskenteli pääministeri
Lars Korvaldin valtiosihteerinä 1972-73, kansanedustajana vuodesta 1973 ja
monia vuosia eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän oli myös kirkko- ja
opetusministeri 1983-86 ja ulkoministeri 1989-90.
Kjell Magne Bondevik on yksi Norjan poliittisen historian merkkihahmoista. 1997 KrF sai ennätykselliset 13,7 prosenttia
äänistä ja 25 kansanedustajaa. Bondevikista
tuli Norjan pääministeri vuosiksi 1997-2000
ja 2001-2005. Bondevikin ensimmäinen hallitus kaatui kaasuvoimaloita koskevaan epäluottamusäänestykseen ja vuodeksi tilalle
tuli vasemmistohallitus. Vasemmisto halusi
kaasuvoimaloita heti, kun taas Bondevik olisi odottanut ympäristöselvityksiä.
Vaikka KrF:lla oli konservatiivisten
arvot, on se varsinkin Bondevikin aikaan ollut suuntautunut talouspolitiikassaan enemKjell Magne Bondevik

51

män vasemmalle kuin oikealle. Bondevik tuli tunnetuksi avoimuudestaan,
kun hän kertoi pääministerikautenaan 1998 kolmen viikon sairaslomaan
johtaneesta uupumuksesta. Toisen hallituksensa aikana Bondevik arvosteli
USA:n hyökkäystä Irakiin. Norjan talous kukoisti Bondevikin hallituksen
reformien ja nousseen öljyn hinnan takia, mutta hän päätti luopua politiikasta ennen 2005 vaaleja. 2006 Bondevik perusti kansainvälisesti merkittävää
rauhantyötä tekevän Oslon rauhan ja ihmisoikeuksien keskuksen, jota hän
edelleen johtaa.
Hallituskauden hyvistä tuloksista huolimatta Bondevikiin henkilöityneen KrF:n kannatus puolittui ja 2005 puolue sai enää 6,8 prosenttia äänistä
ja päätyi osaksi oppositiota. Samoissa vaaleissa populistinen Carl Hagenin
johtama Edistyspuolue sai suuren vaalivoiton.
Sisäiset jännitteet Bondevikin keskustalais-kansallisen linjan ja uskonnollisia perusteluita korostavan konservatiivis-kristillisen siiven välillä pyrittiin ratkaisemaan korostamalla kristillisdemokraattista aatetta. Bondevik kävi
myös Suomessa puhumassa kristillisdemokratian puolesta Suomen KD:n
nimenmuutoshankkeen aikana.1
1995-2004 puoluetta johti Valgerd Svarstad Haugland, joka toimi
perheministerinä 1997-2001 ja kirkko- ja kulttuuriministerinä 2001-2005.
Hänen jälkeensä puolueen johtajaksi vuosiksi 2004-2011 valittiin Dagfinn
Høybråten, joka toimi terveysministerinä 1997-2000 ja 2001-2004 ja työ- ja
sosiaaliministerinä 2004-2005. Høybråten on toiminut Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerinä 2013 alkaen.
Vuodesta 2011 lähtien puoluetta on johtanut Knut Arild Hareide, joka
toimi ympäristöministerinä 2004-05. Hareide on yrittänyt uudistaa puoluetta. Viime vuosina koko puolueen pääteemaksi on noussut kehitysyhteistyö
ja ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjunta.
Oppositiosta käsin KrF on tukenut 2013 ja 2017 keskustaoikeistolaisia vähemmistöhallituksia, jotka ovat hakeneet tukea kristillisdemokraateilta
saadakseen parlamentissa enemmistön.
Bondevikin toinen hallitus sai aikaan muun muassa biotekniikkaa koskien tiukan lainsäädännön, jossa kiellettiin ihmisalkioilla ja sikiöillä tehtävät
1 Suomessa nimenmuutoskeskustelun tausta-aineistoksi toimitettiin kansanedustaja Päivi Räsäsen
johdolla ”keskusteluaineisto kristillisdemokratiasta”, joka pohjautui norjalaisiin teksteihin.
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kokeet. Tällaisista ihmisarvon kunnioittamiseen liittyvistä saavutuksista huolimatta vuoden 2009 vaalien heikko tulos johti puolueen sisällä jännitteisiin
konservatiivisen ja liberaalisen siiven välillä. Puolue vastusti samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja adoptio-oikeutta.
Kristillisdemokraatit saavat eniten tukea maan niin kutsutulta Raamattu-vyöhykkeeltä Etelä-Norjassa.2
Aiemmin puolue oli edellyttänyt edustajiltaan, muttei jäseniltään, kristillisen uskon tunnustamista. Vuoden 2013 puoluekokouksessa edellytettiin
edustajilta enää kristillisten arvojen mukaan toimimista. Tämä johti konservatiivisimpien irtautumiseen ja erillisen pienen Kristittyjen puolueen perustamiseen. KrF joutuu nykyisin ponnistelemaan pysyäkseen 4 prosentin
äänikynnyksen paremmalla puolella. Sama haastava tilanne on Ruotsin kristillisdemokraateilla.

Ruotsin kristillisdemokraatit
Ruotsin kristillisdemokraatit Kristdemokraterna (KD) perustettiin 1964 nimellä Kristen demokratisk samling. Puolueella oli heti alusta alkaen yhteyksiä Suomessa 1958 perustettuun Kristilliseen liittoon. Ensimmäinen puheenjohtaja
oli Birger Ekstedt 1964-72. Monet puolueen alkuaikojen vaikuttajista olivat
helluntailaisia, kuten Lewi Pethrus. Välittömänä sytykkeenä puolueen perustamiseen oli uskonnonopetuksen radikaali vähentäminen lukioissa 1963.
Ekstedtin kuoltua valittiin puheenjohtajaksi Alf Svensson, josta tuli puolueen pitkäaikainen keulahahmo vuosiksi 1973-2004.
1968 irtaantui kansanedustaja Dagmar Heurlin muutamaksi kuukaudeksi silloisen Höger-puolueen eduskuntaryhmästä ja oli muutaman kuukauden ajan epävirallisesti kristillisdemokraattien edustaja valtiopäivillä.
Puolueella oli pitempi itämisaika kuin Suomessa, mikä johtui osaksi
Ruotsin parlamentin neljän prosentin äänikynnyksestä. Puolue osallistui
1966 lähtien kunta- ja maakuntavaaleihin noin kahden prosentin kannatuksella. Nousu näissäkin vaaleissa alkoi vasta puolueen saatua ensimmäisen
kansanedustajansa Alf Svenssonista 1985 vaaliliitossa Keskustapuolueen
kanssa. Lyödessään läpi 1991 parlamenttivaaleissa puolue pääsi heti Carl Bil2

Vuoden 2005 vaaleissa maan keskiarvo oli 6,8%, mutta Vest-Agder’in alueella 18,9%.
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dtin ensimmäiseen hallitukseen 1991-94 ja sai kolme ministeriä: Alf Svensson kehitysyhteistyöministeri, Inger Davidsson sisäministeri ja Mats Odell
viestintäministeri.
Kristillisdemokraatit piti itseään alusta lähtien ei-sosialistisena puolueena, mutta ei halunnut leimautua porvarilliseksi puolueeksi. Puolue tunnustautuu arvosuuntautuneeksi aatepuolueeksi, joka pyrkii rakentamaan demokratiaa kristilliselle ihmisnäkemykselle ja arvoperustalle.
Alf Svenssonin puheenjohtajakaudella puolueen kannatus nousi ja
se saavutti 1998 parhaimman vaalituloksensa: 11,8 prosenttia ja 42 kansanedustajaa. Ruotsin parlamentissa on 349 paikkaa.
KD on profiloitunut ympäristönsuojeluun,
perhepolitiikkaan, vanhustenhoitoon ja yrittäjyyden
tukemiseen. Norjan ja Suomen sisarpuolueiden tavoin Ruotsin KD on ajanut kotihoidontukea, jotta
perhe voisi itse vapaammin päättää lastensa hoidosta. 2004 puolue sai kotihoidontukiuudistuksen läpi,
mutta seuraava sosialidemokraattinen hallitus kumosi
Alf Svensson
lain. Kotihoidontuki palautettiin 2008 kunnittain va54

paaehtoisena. Vanhustenhoitoon puolue on ajanut vähimmäistasoa ja lisää
valinnanvapautta, jotta ikääntyneet pystyisivät halutessaan asumaan pitkään
kotonaan. Vuoden 2006 vaaleissa puolue ajoi voimakkaasti kiinteistöveron
poistoa ja sai sen läpi porvaripuolueiden allianssissa 2008. Puolue sai 2009
poistetuksi apteekkimonopolin ja ajoi läpi niin kutsutut jonomiljardit, erityisen tulosperusteisen kannustinrahan terveydenhoidon jonojen purkamiseksi. 2012 saatiin läpi verovapaus lahjoituksista vapaaehtoisjärjestöille.
Vuonna 2004 KD:n puheenjohtajaksi nousi 1991-2002 eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Göran Hägglund. Vuodesta 2004 Ruotsin
kristillisdemokraatit ovat olleet mukana keskustaoikeistolaisessa allianssissa,
neliapilassa, johon kuuluvat myös Centerpartiet, Liberalerna ja Moderaterna. Allianssi muodosti hallituksen 2006 parlamenttivaalien jälkeen. Reinfeldtin hallitukseen KD sai kolme edustajaa: Göran Hägglund sosiaaliministeri,
Maria Larsson vanhus- ja kansanterveysministeri (seuraavassa hallituksessa
lapsi- ja vanhusministeri), Mats Odell kunta- ja finanssimarkkinaministeri.
Vuoden 2010 vaalien jälkeen Hägglund ja Larsson jatkoivat ministereinä. Mats Odellista tuli eduskuntaryhmän puheenjohtaja tehtävässä 20022010 toimineen Stefan Attefallin tilalle ja Attefallista tuli siviili- ja asuntoministeri. Ruotsissa tunnetaan käsite Attefalshus, mikä tarkoittaa, että alle 25
neliömetrin mökin saa tehdä ilman hankalaa lupabyrokratiaa. Odell haastoi
puheenjohtaja Hägglundin ylimääräisessä puoluekokouksessa 2012, mutta
Hägglund voitti. Hänen seuraajakseen valittiin 2015 Ebba Busch Thor.
Puolue oli aiemmin vastustanut samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja ja adoptio-oikeutta, mutta 2015 puoluekokouksessaan hyväksyi aloitteen, joka sallii samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden. Puolueen nuorisojärjestön KDU:n puheenjohtajana 2004-05 toimi avoimesti
homoseksuaali Erik Slottner.
Euroopan parlamentin vaaleissa 1999 Ruotsin KD sai kaksi paikkaa,
myöhemmissä vain yhden. 1999-2004 meppeinä toimivat Anders Wijkman
ja Lennart Sacrédeus, 2004-09 Anders Wijkman ja 2009-14 Alf Svensson.
Vuodesta 2014 lähtien Ruotsin KD:ta on Euroopan parlamentissa edustanut Lars Adaktusson.
Puolueella on noin 21600 jäsentä ja se on vahvin niin sanotulla Raa55

mattu-vyöhykkeellä ja Jönköpingin, Tukholman ja Läntisen Götanmaan alueilla. Alf Svensson on Jönköpingistä.

Tanskan kristillisdemokraatit
Vuonna 1970 perustettiin Kristeligt Folkeparti Tanskassa. Se muutti nimensä
2003 kristillisdemokraateiksi Kristdemokraterne (KD). Puolueella oli 19731994 ja 1998-2005 kansanedustajia useimmiten neljästä viiteen, mutta alkuaikoina jopa seitsemästä yhdeksään. Kahden prosentin äänikynnys parlamenttivaaleissa tuotti vaikeuksia.
Parhaina aikoina Tanskan kristillisdemokraattien ministereinä hallituksessa toimivat Christian Christensen (1982-88), Flemming Kofod-Svendsen
(1987-88, 1993-94) ja Jann Sjursen (1993-94).
Puolue ei ole saanut vuoden 2005 jälkeen edustajia parlamenttiin ja on
kuihtunut 0,8 % kannatukseen. Kristdemokraterne sai 2017 kunnallisvaaleissa
enää yhdeksän kunnanvaltuutettua, kun parhaimmillaan valtuutettuja on ollut 45. Vuodesta 2012 puheenjohtajana on toiminut opettaja Stig Grenov.

Fär-Saarten Miðflokkurin
Kristiligi Fólkflokkurinn (KRF) toimi Fär-Saarilla vuosina 1958-1998 ja liittyi
sen jälkeen 1992 perustettuun keskustapuolueeseen Miðflokkurin, joka jatkaa
kristillisdemokraattista politiikkaa.
1994-98 ennen yhdistymistä oli kaksi KRF:n kansanedustajaa 32 jäsenen valtiopäivillä ja Miðflokkurin’in edustajia samoin kaksi. 1998 yhdistyneellä puolueella Miðflokkurin on ollut yhdestä kolmeen kansanedustajaa.
Miðflokkurin’in puheenjohtaja on vuodesta 2001 ollut Jenis av Rana,
joka on toiminut kansanedustajana vuodesta 1992 ja eduskuntaryhmän
puheenjohtajana vuodesta 1998. Muita viime vuosien kansanedustajia ovat
olleet Bill Justinussen (2004-) ja Karsten Hansen (2008-2011). Justinussen
toimi perhe- ja terveysministerinä 2002-04, Hansen valtiovarainministerinä
2008 ja terveysministerinä 2011-15.
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Christen Unie
Pohjoismaisten kristillisdemokraattisten puolueiden rinnalla on Suomen
KD:lle läheisistä sisarpuolueista mainittava hollantilainen Christen Unie (CU).
Christen Unie perustettiin vuonna 2000, kun Reformoitujen Poliittinen Allianssi (GPV) ja Reformoitu Poliittinen Liitto (RPF) yhdistyivät.
CU:lla on viisi paikkaa 150-paikkaisessa alahuoneessa ja kolme senaatissa.
Tuplattuaan paikkansa 2006 vaaleissa CU nousi Balkenenden neljänteen hallitukseen 2007-10. Puolueen ministereinä toimivat sen puheenjohtaja André Rouvoet, Eimert van Middelkoop ja Tineke Huizinga.
Vuoden 2015 ylähuoneen eli senaatin vaalien jälkeen CU:lla on kolme
senaattoria: Roel Kuiper, Mirjam Bikker ja Peter Ester. Reformoidun filosofian professori ja Kampenin reformoitujen kirkkojen yliopiston rehtori Roel
Kuiper on ollut senaattori vuodesta 2007. Hän on erikoistunut Guillaume
Groen van Prinstererin ja Herman Dooyeweerdin filosofiaan ja julkaisi 2009
pääteoksensa ”Moraalinen pääoma”.3
Joissain vaaleissa CU on solminut vaaliliiton Kalvinistisen Reformoidun Poliittisen puolueen (SGP) kanssa, joka toisin kuin CU on tunnustuksellinen puolue. Vuoden 2017 vaaleissa CU sai 3,4 prosenttia äänistä ja viisi
kansanedustajaa. Hollannin historian pisimpien hallitusneuvottelujen jälkeen 2017 oikeistoliberaali VVD, vasemmistoliberaali D66, isohko kristillisdemokraattinen CDA ja CU sopivat uudesta hallituksesta. Pääministeri
Mark Rutten (VVD) kolmannessa hallituksessa CU:n ministereitä ovat Carola Schouten ja Arie Slob ja valtiosihteeri on Paul Blokhuis..
CU on maltillisesti eurokriittinen ja sen meppi Peter van Dalen (2009-)
kuuluu Euroopan parlamentissa ECR-ryhmään.
Yhteyksiä luotiin jo 1998, mutta yhteistyö Suomen KD:n ja CU:n välillä syveni, kun 2008 Suomen KD:n 50-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettiin
ECPM:n Pohjois-Itä-kokous, joka antoi tukea vainotuille Valko-Venäjän
kristillisdemokraateille (BCD). 2018 voimaan tulleet uudet Eurooppa-puolueita koskevat säännöt jättävät yhteistyön henkilösuhteiden varaan.
3 Vuonna 2015 Alankomaiden väestöstä enemmistö, 50,1 %, oli uskontokuntiin kuulumattomia.
Katoliseen kirkkoon kuului 23,7 %. Hollannin protestanttiseen kirkkoon (PKN) kuului 5,7 % ja
muita protestantteja oli 9,8 %. Muslimeja oli 4,9%.
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SKL:sta KD:ksi

5. Suomalainen kristillisdemokratia
Uskonsa inspiroimina kristityt, missä olivatkaan, ajan mittaan perustivat orpokoteja, vanhainkoteja, sairaaloita, kouluja, yliopistoja ja kehitysvammaisten hoitolaitoksia. Näin tapahtui myös Suomessa.1
Katolisen saarnaajien sääntökunnan, dominikaanien, ensimmäisen
keskuksen perustamisesta Suomeen on maininta jo vuodelta 1249. Kun Turun tuomiokapitulin jäsenet saivat ensimmäisen kerran mahdollisuuden äänestää Suomen piispaa, valittiin Sigtunasta dominikaani-isä Johannes (1286).
Dominikaaneilla oli suuri vaikutus Länsi-Suomessa aina Mikael Agricolaan
ja uskonpuhdistukseen asti. Katolisen ja ortodoksisen kirkon Suomeen tulon myötä alkoi keskiajalla kirjallinen sivistys.
Suomen itsenäisyyden perusta on rakennettu aktiivisten kristittyjen
toimesta. Heistä mainittakoon Mikael Agricola (1510-57, suomen kirjakielen isä), Anders Chydenius (1729-1803, elinkeino-, sanan- ja uskonnonvapauden ajaja), kveekari James Finlayson (1772-1852, Suomen teollisuuden
isä), J.V. Snellman (1806-1881, suomen kielen ja markan virallistaja), Uno
Cygnaeus (1810-88, kansakoulun isä), Zachris Topelius (1818-98, satusetä ja
luonnonsuojelija) ja Aurora Karamzin (1808-1902, sosiaali- ja diakoniatyön
uranuurtaja).
Kristinusko vaikutti hiivana suomalaisen kulttuurin taikinassa. Kun itsenäinen kansallisvaltio alkoi syntyä Suomessakin, nousivat monet puolueet
tällaisen toimeliaisuuden pohjalta. Vuonna 1900 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 98,1 prosenttia väestöstä ja ortodoksiseen kirkkoon
1,7 prosenttia. Suomen itsenäistyessä vallitsi kulttuuri, jossa kristillisyys näkyi
ja tuntui. Tunnetuimpia kristittyjä poliitikkoja olivat Santeri Alkio ja Pehr
Evind Svinhufvud. Nykyajan kristillisdemokraateille läheisiä ajatuksia oli
1 Tämä toistui kirkkojen lähetystyössä ja kehitysyhteistyössä. Julkinen valta otti myös Suomessa 		
lopulta hoitaakseen nämä kristittyjen aloittamat instituutiot, kuten tapahtui muuallakin maailmassa.
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monilla puolueilla. Vuosina 1906-22 toimi esimerkiksi Kristillinen työväenpuolue
vastareaktiona ateistiselle sosialismille.
Kristilliseltä pohjalta lähtevää ajattelua edustivat lähinnä Kokoomus ja
Maalaisliitto. Puolueissa ja yleisessä ilmapiirissä alkoi kuitenkin sotien jälkeen
näkyä irtautumista kristillisten arvojen perustalta. Se kärjistyi kirkon kulttuurisen valta-aseman heikentyessä 1960-luvulla Kekkosen valtakaudella.
Kulttuurimuutoksessa perinteistä arvopohjaa puolustamaan perustettiin Suomen Kristillinen Liitto (SKL) 6.5.1958, kasvatustieteiden tohtori,
pastori Paavo Päivänsalon olohuoneessa Helsingin Kuusisaaressa. Hänen
isänsä, Kokoomuksen kansanedustaja ja teologian tohtori Bror Hannes Päivänsalo, oli ottanut asian puheeksi jo 1920-luvulla. Ponne puolustaa kristillisyyttä politiikassa lähti liikkeelle samoista lähtökohdista kuin muissa pohjoismaissa ja muualla Euroopassa: vastareaktiona maallistumiskehitykselle, jossa
kyseenalaistettiin vanhoja rakenteita ja kirkon eettisiä käsityksiä.

KD keskustassa, mutta arvokonservatiivi
”Arvoissa konservatiivinen, talousasioissa keskellä, sosiaalisesti vasemmalla”, luonnehti aikoinaan professori Ilmari Helimäki kristillisdemokraatteja.
Maalaisliitto
edusti kristillistä
poliittista ajattelua, mutta muutos
voitiin havaita
sotien jälkeen ja
Urho Kekkosen
valtakaudella.
Vielä 1948
vaalijulisteessa
Maalaisliitto
nojasi lakiin ja
Raamattuun.
Vuonna 1951
Maalaisliitto asettui vaalijulisteella
vastustamaan
sosialismin ja
kommunismin
hyökkäystä.
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Ajatuspaja e2:n tutkimuksen mukaan tämä pätee yhä. e2:n mukaan KD sijoittuu puoluekartalle keskelle, lähemmäksi poliittista keskustaa kuin Keskusta tai Rkp.
Suomalaisäänestäjien vasemmisto-oikeisto -sijainti puoluekannan mukaan on lähes identtinen Ruotsin kanssa. Suomen ja Ruotsin kristillisdemokraatit sijaitsevat tässä jaottelussa hyvin lähellä toisiaan.
Tutkimuksen mukaan yleinen puolueiden jakautuminen vasemmisto-oikeisto-akselilla on nykyään jopa suurempaa kuin 1970-luvun lopulla
tai 1990-luvun alussa. KD:n sijainti puoluekartalla on pysynyt suhteellisen
vakaana vasemmisto- ja oikeistoblokin välimaastossa.
Suurin ero muihin puolueisiin syntyy arvoulottuvuudella. KD:n kannattajat ovat eduskuntapuolueiden kannattajista arvokonservatiivisimpia.
Tämä ulottuvuus on tullut entistä tärkeämmäksi politiikassa, kun talousasioita hoidetaan käytännönläheisesti asiantuntijoihin luottaen.
Liberaalin ajatuspaja e2:n tutkimus2 toteaa, että ”puoluekentän vanha
vastakkainasettelu on nojautunut vasemmisto–oikeisto -jakoon, mutta uudemmat ristiriidat ovat syntyneet enemmän arvoliberaali–arvokonservatiivi
-ulottuvuudella. Se koskee sosioekonomisten kysymysten sijaan esimerkiksi
seksuaalisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa,
perhekäsityksiä ja uskontoa”.
KD edustaa arvokysymyksissä maltillisia kaikkien kirkkokuntien perinteisiä yhteisiä näkemyksiä, ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.
”Täällä edustaja kaipaili Pekka Töpöhäntää — kristillisdemokraatit
voivat vaikka ilmoittautua sellaiseksi, koska meillä on yleensä aina hyvä tarkoitusperä ja olemme kilttejä”, Sari Essayah kuittasi, kun eduskuntakeskustelussa alettiin toisia puolueita nimittää Pilliksi, Pullaksi ja Monniksi3. Ehkä
kiltteys, rehellisyys ja asiallisuus luonnehtivatkin puoluetta hyvin.
Toisaalta suomalaiset puolueet kykenevät laittamaan erimielisyydet
syrjään päästäkseen vaikuttamaan hallituksessa.
Vihreillä on arvoliberaalein äänestäjäkunta ja kristillisdemokraateilla
arvokonservatiivisin, mutta tämä ei estänyt puolueiden yhteistyötä 2011–14
2 Ville Pitkänen, Jussi Westinen: Miksi hallitukset kompuroivat? e2, 2016
3 Eduskuntakeskustelussa 22.11.2017 edustajat piikittelivät toisia puolueita Pilli, Pulla ja Monni-kielikuvin.
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Äänestäjien sijainti vasemmisto-oikeisto- ja arvoliberaali-arvokonservatiivi-ulottuvuuksilla puoluekannan mukaan. Ville Pitkänen, Jussi Westinen: Miksi hallitukset kompuroivat? e2, 2016.
Lähdeaineisto: e2-tutkimusaineisto 2016.

hallituksessa. Joitain asioita ei vain otettu käsittelyyn.
Lähes mikä tahansa hallituspohja on ollut Suomessa mahdollinen.
EU-myönteisin Kokoomus ja EU-vastaisin Perussuomalaiset kykenivät toimimaan samassa hallituksessa, samoin oikeistolaisin Kokoomus ja vasemmistolaisin Vasemmistoliitto. Ideologisten rajojen ylittyminen hämmentää
äänestäjiä. e2 päätyy suosittelemaan, että puolueet lukitsisivat edes joitain
yleisiä periaatteita, mistä ne eivät tingi hallitusneuvotteluissa. Puolueiden pitäisi nostaa rohkeasti esiin isoja yhteiskunnan uudistamisen keinoja ja päämääriä, kauaskantoisia isoja visioita.
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Puolueiden jäsenten kokema läheisyys muihin eduskuntapuolueisiin, kirjasta Ilkka Koiranen,
Aki Koivula, Arttu Saarinen ja Pekka Räsänen: Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot,
Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 103.

KD:n historia pähkinänkuoressa
SKL kehittyi 1960-70 -luvuilla yhteiskunnalliset luokkarajat ylittäväksi puolueeksi, joka halusi tarjota selkeän vaihtoehdon yhteiskunnan maallistumiselle ja yksilinjaiselle poliittiselle ajattelulle. Ihmiset olivat vilpittömän huolestuneita yhteiskunnan suunnasta ja halusivat rakentavalla tavalla, taitojensa
mukaan, viedä kotiseutua ja Suomea ’kristillisten perusarvojen’ suuntaan.
Perustavassa kokouksessa 6.5.1958 järjestön tarkoitus ja päämäärä
kuvattiin seuraavasti: ”Suomen Kristillinen Liitto edustaa kristillis-isänmaallista suuntausta maassamme ja tukee valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa sellaisia ehdokkaita, jotka tuntevat vastuun suomalaisen kansanvallan
säilyttämisestä puoluediktatuurin valtapyyteistä vapaana, kristillisen hengen
ja moraalin turvaamisesta, yhteisen isänmaamme menestymisestä, kotien
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Puheenjohtaja
fil.lis.Olavi Päivänsalo

Puheenjohtaja
Ahti Tele

Suomen Kristillinen Liitto perustetaan prof. Paavo Päivänsalon
kotona Helsingissä 6.5.1958. Läsnä hänen lisäkseen Eino
Krannila, Olavi Päivänsalo, Aarne Kosonen, Paavo Luostarinen, Olavi Majlander, Helvi Mustakallio, Matti Puikkonen,
Toivo Toppila ja Usko Waismaa

1964 Helsingissä Kerttu
Vainikainen ja Kuusankoskella sitoutumattomalta listalta
valittu metsänhoitaja Raino
Westerholm.
1966-68 ylimääräisissä kunnallisvaaleissa
Porissa rehtori Pauli
Happonen oli toinen
virallinen edustaja.

1961-72 Olavi Päivänsalo
kunnanvaltuutettuna sitoutumattomana Espoossa.

Pääsihteeri
Eino Pinomaa
Päätoimittaja
Olavi Bonsdorf

GRAFIIKKA ESA ERÄVALO

16.5.1960 sittemmin Skl:n
pääsihteerinä 1965-78
toiminut Eino Pinomaa oli
perustamassa Helsingin Kristillisdemokraatit ry:tä, josta
tuli 1961 Helsingin Kristillinen
Liitto (HKL) ja myöhemmin
Skl:n Helsingin piiri.

1958

1959

1960

1961

1962
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Kristityn Vastuu-lehden
(KV) 1. numero ilmestyi
10.3.1966 1969 Lehti
ilmestyi kerran vuodessa
1971 kerran kuussa
1975 kerran viikossa

1963

1964

1965

HKL:n puheenjohtaja,
hallitussihteeri,
sosiaalineuvos
Usko Waismaa
oli yksi 1966
eduskuntaehdokkaista.

1966

1967

1973 valittiin 1. kerran Skl:n
valtuutettu Kouvolassa Pentti
Harjula kaupunginvaltuuston
puheenjohtajistoon ja 1976
kaupunginhallitukseen.

Puheenjohtaja
Olavi Majlander

Puheenjohtaja
Eino Sares
1968 kunnanvaltuutetuiksi
Raino Westerholm
Kuusankoskella,
Martin Ruponen
Nurmijärvellä ja
Aino Kujanpää
Kouvolassa.

Puheenjohtaja
Raino Westerholm

7.7.70 Skl puoluerekisteriin. Nopean jäsenkasvun aika:
1967 580 jäsentä, 1973 10.795 jäsentä.

1972 läpimurto kunnallisvaaleissa.
Skl:n Nuoret perustettiin 25.1.1971 Helsingissä. Skl:n opiskelijat saivat HYY:n vaaleissa
1970 kolme paikkaa. 1975 HYY:n hallitukseen Kristillisen Liiton Opiskelijoista Paavo
Ahonen, joka toimi eduskuntasihteerinä 1972-83.
1972-76 voimakasta puolueohjelmien laatimisen aikaa.
1973 perustettiin Skl:n Naiset
Toiminnanjohtajaksi insinööri Ossi Pelanne.1970-89 talouspäällikkönä Tauno Marjala.

		Puoluesihteeri
		Eino Pinomaa
Eino
Sares

Päätoimittaja
Eino Pinomaa

1970 Skl:n 1. kansanedustaja Raino
Westerholm

1968

1969

1970

1971

Päätoimittaja
Eero Hirvonen

1972 eduskuntaan Westerholmin rinnalle pastorit Olavi
Ronkainen, Antero Juntumaa ja
Veikko Turunen.

1972

1973
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1974

1975 eduskuntaan Westerholm,
Antero Juntumaa, Ulla Järvilehto,
Erkki Korhonen, Sauli Hautala,
Olavi Majlander, Jorma Fred,
Veikko Matikkala ja Impi Muroma.

1975

1976

1977

Puheenjohtaja
Esko Almgren
1978 Raino Westerholmille
presidentinvaaleissa 8,8% äänistä
ja Skl sai 24 valitsijamiestä. Ehdokkaallaan Skl torjui poikkeuslain
Kekkosen valinnaksi ilman vaaleja.

1982 Westerholmin äänimäärä
presidentinvaaleissa romahti: 1,9%
äänistä eikä yhtään valitsijamiestä.

1983 eduskuntavaalien romahduksen jälkeen
Paavo Ahonen luopui KV:n toisen päätoimittajan
ja eduskuntasihteerin tehtävistä. Eduskuntaryhmän sihteeriksi Eeva-Liisa Moilanen.

1979 Paavo Niiles Skl:n 1. kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Pelanne

Timo Träff

Eino
Pinomaa

Puoluesihteeri
Esko Almgren

Kunnallis- ja
tiedotussihteeri Jouko
Jääskeläisestä
puoluesihteeri.

Risto Kotkavuori Järjestöpäällikkö Pentti Harjula
Puoluesihteeri
Jouko Jääskeläinen

Päätoimittaja
Eero Hirvonen

Päätoimittaja
Rolf af Hällström

Ulla
Riutta

1983 eduskuntaryhmän koko romahti. Kym1979 edelleen 9 kansanedustajaa: uusina
menestä jatkoi kolme: Almgren, Ronkainen ja
Esko Almgren, Väinö Rautiainen, Asser
Stenbäck ja Olavi Ronkainen ja jatkajina Mu- Muroma.
roma, Järvilehto, Juntumaa, Fred ja Hautala.
1979 Erkki Korhonen nousi varapaikalta
eduskuntaan.

1978

1979

1980

1981

1982
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1983

1984

1985

1986

1987

1991-94 Skl 1. kertaa hallituksessa ja heti talouskriisin
aikana. Toimi Kankaanniemi
kehitysyhteistyöministerinä.
Kehitysyhteistyön määrärahat
nousivat 0,8% bkt:sta. Skl erosi
hallituksesta vastustaessaan
Euroopan unioniin liittymistä.

Puheenjohtaja
Toimi Kankaanniemi

Puheenjohtaja
Bjarne Kallis

1988 presidentinvaaleissa valitsijamiehiksi Väyrystä tukeneet Almgren
ja Kankaanniemi ja Holkeria
tukenut Jouko Halme. Ääniosuus
yhteensä 1%.

1994 presidentinvaaleissa
Kankaanniemi sai 1% äänistä.
1996 Euroopan parlamentin vaaleissa Toimi
Kankaanniemi, Ritva
Santavuori ja Henrik
Perret saivat Skl:n listalla
eniten ääniä, mutta 2,8%
ääniosuus ei riittänyt
paikkaan.

1991 Skl tarkkailijajäseneksi Euroopan
kristillisdemokraattiseen liittoon EUCD.
1989-2011 talouspäällikkönä Kalervo Salomaa,
1989 Esa Erävalo toimittajaksi, 1990 toimitussihteeriksi.

Pentti Harjula

Järjestöpäällikkö Pentti Vertanen
Milla
Kalliomaa

Puoluesihteeri
Jouko Jääskeläinen
Päätoimittaja
Ulla Riutta

1987 eduskuntaan Almgren, Fred,
Hautala ja uusina Toimi Kankaanniemi ja Eeva-Liisa Moilanen.
Ryhmän sihteeriksi Jori Ringman.

1988

1989

1990

1991 jatkoivat Kankaanniemi ja Moilanen,
uusina Bjarne Kallis, Jouko Jääskeläinen, Ismo
Seivästö, Leea Hiltunen, Pirkko Laakkonen
ja Vesa Laukkanen, joka erkani myöhemmin
omaksi ryhmäksi. Ryhmäsihteeriksi Merja
Eräpolku.

1991

1992

1993
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1994

1995 eduskunnassa jatkoivat
Jääskeläinen, Kankaanniemi
ja Kallis, uusina Sakari Smeds,
Päivi Räsänen, Tauno Pehkonen ja
Matti Ryhänen, joka 1996 loikkasi
Keskustaan.

1995

1996

1997

Räsäsen
valinta
ylimääräisessä
puoluekokouksessa
Kalliksen
luovuttua
tehtävästä.

1999-2004 Eija-Riitta
Korhola Skl:n edustaja
Euroopan parlamentissa
EPP-ED-ryhmässä. Mepin
avustajaksi 1999 lyhyen
aikaa KV:n päätoimittajana
toiminut Jori Ringman.

Puheenjohtaja
Päivi Räsänen
2004 Euroopan parlamentin vaaleissa
ehdokkaina mm Bjarne Kallis ja Pekka
Reinikainen. Ei paikkaa, kannatus 4,3%.
Vaalit muistetaan Forilla vaalihevosesta.
2004 kuntavaaleissa saatiin
392 valtuutettua, kannatuspro2006 presisentti oli 4,0%.
dentinvaaleissa
2001 Skl muutti nimensä Suomen Kristillisdemokraatit
Bjarne Kallis sai
(KD) r.p:ksi, ruotsiksi Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 2% äänistä.
Nimenmuutoksen selvittämistä oli esitetty jo 1989 puoluekokousta valmistelevalle toimikunnalle ja 1997 puoluekokoukselle ja itse muutosta 1999 puoluekokoukselle.

1998 Skl:n
40-vuotisjuhlassa
pääpuhujana
Norjan
pääministeri
Kjell-Magne
Bondevik.

Jori Ringman

Puoluesihteeri
Kalliomaa
Ulla
Riutta

Eija--Riitta
Korhola

Järjestöpäällikkö Pentti Vertanen

Päätoimittaja
Esa Erävalo

1999 eduskuntaryhmässä jatkoivat Jääskeläinen, Kankaanniemi, Kallis, Räsänen ja
Smeds ja vaalikauden tauon jälkeen Hiltunen
ja Seivästö. Uusina Marja-Leena Kemppainen,
Kari Kärkkäinen ja Leena Rauhala.

1998

1999

2000

2001

2002
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Sonja Falk
Kristiiina Kunnas

1999 alkaen KD:n eduskuntaryhmä on tehnyt jokaisena
oppositiovuotenaan tasapainoisen vaihtoehtobudjetin.

Puoluesihteeri
Annika Kokko
Päätoimittaja
Esa Erävalo

2003 eduskunnassa jatkoivat Kankaanniemi,
Kallis, Kärkkäinen, Rauhala ja Räsänen. Uusina Sari Essayah ja sitoutumaton Lyly Rajala,
joka loikkasi 2003 Kokoomukseen.

12003

2004

2005

2006

2007

2009 Euroopan parlamentin
vaaleissa vaaliliitto Perussuomalaisten kanssa.
Sari Essayah Euroopan
parlamentissa EPP-ryhmässä. Brysselissä vakituisina
avustajina Merja Eräpolku ja
Esa Erävalo

2014
Euroopan
parlamentin
vaaleissa KD
sai 5,2 %
kannatuksen.
Se ei riittänyt
paikkaan.

Puheenjohtaja
Sari Essayah

2011-15 KD hallituksessa. Päivi Räsänen
sisäministerinä.

2008 Kuntavaaleissa puolueen
kannatusprosentti oli 4,3% ja 357
kuntavaltuutettua.

2016 perustettiin kristillisdemokraattinen Ajatushautomo
Kompassi ry.

Valtiosihteeri Marjo Anttoora, esikunta
Niklas Andersson, Sonja Falk, Soili Haverinen, Markus Kalmi, Marjo Loponen, Iina
Mattila, Andrei Nahkala, Aki Ruotsala.

2012 kuntavaaleissa puolueen
kannatusprosentti 3,74 %, ääniä 93
257 ja kuntavaltuutettuja 300.
2017 kuntavaaleissa saatiin
vaalivoitto: 105 551 ääntä ja 316
valtuutettua

2016 KD-lehdestä kerran
kuukaudessa ilmestyvä

2012 presidentinvaaleissa Sari
Essayah’n kannatus 2,5 %.

2018 KD tuki kansanliikettä
presidentti Sauli Niinistön
uudelleen valitsemiseksi.

2011 Ismo Portin talous- ja hallintopäälliköksi

Pentti Vertanen

Järjestöpäällikkö Mikko Rekimies

Sari
Essayah

Puoluesihteeri
Peter Östman

Esa
Erävalo

Päätoimittaja
Kristiina Kunnas

2007 jatkoivat Kankaanniemi,
Kallis, Kärkkäinen, Rauhala,
Räsänen ja uusina Sari Palm
ja Tarja Tallqvist. 2009 ryhmän
pääsihteeriksi Marjo Loponen.

2008

2009

2010

Puoluesihteeri
Asmo Maanselkä
Esa
Erävalo

2011 kansanedustajina jatkoivat Palm,
Rauhala ja Räsänen, kahden vaalikauden
tauon jälkeen Jääskeläinen, uusina Sauli
Ahvenjärvi ja Peter Östman. 2014 pääsihteeriksi palasi Merja Eräpolku.

2011

2012

2013
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2014

2015 kansanedustajiksi Östman ja
Räsänen sekä kahden vaalikauden
tauon jälkeen Sari Essayah ja
uusina Antero Laukkanen ja Sari
Tanus.

2015

2016

2017

-18

eheytymisestä, vanhusten vaalimisesta, nousevan polven kasvattamisesta
Jumalan pelossa sekä yhteisten varojen käytöstä omaan etuun katsomatta.”
Tarkoitus oli alun perin tukea sopivia ehdokkaita eri puolueiden listoilla. SKL vahvistui pienenä yhdistyksenä ja vielä kymmenen vuotta myöhemmin sillä oli vain 580 jäsentä.
SKL:n ehdokkaita asettui erilaisissa vaaliliitoissa ehdolle vaaleissa, mutta puolueeksi SKL rekisteröityi vasta 7.7.1970. Samana vuonna se oli saanut
ensimmäisen kansanedustajan, Raino Westerholmin, Kymen vaalipiiristä
vaaliliitosta Keskustan kanssa. Uuden puolueen kasvu oli muutaman vuoden ajan erittäin nopeaa. Vuonna 1973 oli jo yli 10.000 jäsentä, neljä kansanedustajaa ja 134 kunnanvaltuutettua.
SKL:n alkuvuosina eurooppalaisen kd-aatteen käsittely oli verraten
vähäistä. Eurooppalaista kristillisdemokratiaa kohtaan puolueen alkuaikoina
esitettiin myös kritiikkiä ja ideologian kiinnityspisteet kuvattiin ’perusarvot
kunniaan’-tyyppisillä ilmaisuilla.
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Ahdas ”markkinarako”
Kristillisen Liiton syntyessä suuret poliittiset jakolinjat ja puoluekenttä olivat
jo vakiintuneet. SKL/KD toimi puoluekentässä ”ahtaassa markkinaraossa”,
jossa sen täytyi perustella olemassaolonsa oikeutus varsinkin Keskustan ja
Kokoomuksen kanssa4 kilpailussa äänestäjistä. SKL/KD pärjäsi pitkään
eduskuntavaaleissa vaaliliittojen avulla, mutta niiden solmiminen kilpailijapuolueiden kanssa tuli lopulta entistä hankalammaksi. Viimeisimmissä eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikat on saatu pääosin ilman vaaliliittoja.
SKL/KD on kautta historiansa saanut jäsenikseen aktiiveja kilpailijapuolueista, mutta myös menettänyt edustajiaan, jopa entisiä puheenjohtajiaankin, lähinnä Keskustaan, Kokoomukseen ja Perussuomalaisiin. Yhtenä
syynä on saattanut olla vaalimatematiikka. D’Hondt’in järjestelmässä pienen
puolueen äänikynnys eri vaalipiireissä on korkea. Esimerkiksi kahdeksan
kansanedustajan Satakunnan vaalipiirissä puolueen pitää saada noin 10 %
äänistä, jotta sen ehdokkaista vaalipiirissä eniten ääniä saanut tulisi valituksi.
Vaalijärjestelmä suosii isoja puolueita ja sorsii pieniä. Jos KD:ta äänestää 4,5 prosenttia kansasta, sen luulisi oikeuttavan yhdeksään kansanedustajaan 200:sta. Käytännössä helposti jäädään 5-6 kansanedustajaan. Ongelman
korjaamiseksi on ollut esillä muiden muassa Tarastin työryhmän hyvä ehdotus oikeudenmukaiseksi vaalijärjestelmäksi, mutta isot puolueet eivät halua
itselleen epäedullista muutosta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota nykyisen vaalijärjestelmän puutteisiin.5
Pienen puolueen harvoista eduskuntapaikoista on kova kilpailu, eikä
puolue voi järjestää virkapaikkojakaan. Vaatii siis erityistä aatteellisuutta ja
epäitsekkyyttä toimia KD:ssa.
Puolueen jäsenyys ei edellytä henkilökohtaista kristillistä vakaumusta,
mutta käytännössä SKL:n aktiiveiksi alkujaan innostuivat lähinnä luterilaisen kirkon aktiivit, varsinkin niin kutsutusta viidesläisestä herätysliikkeestä
(Kansanlähetys, Raamattuopisto, Kansan Raamattuseura), mutta myös muita arvokonservatiiveja luterilaisen kirkon piiristä (SLEY, esikoislestadiolaiset)
sekä vapaista suunnista (Vapaakirkko, Helluntaiherätys). Myöhemmin mu4 Viime vuosina myös kilpailussa Perussuomalaisten kanssa.
5 PeVM 5/1998 vp, PeVM 10/1998 vp, PeVM 11/2010 vp, PeVM 4/2015 vp
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Kristillisdemokraattien sääntömääräinen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi. Vaalivaliokunta tekee esityksen puoluekokouksen henkilövalinnoista. Puoluekokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva puoluevaltuusto. Toimeenpanoa ja valmistelua
johtaa puoluehallitus. Jäsenjärjestöjä ovat 15 piirijärjestöä, nuorten, naisten ja ruotsinkielisten
erityisjärjestöt sekä vuoden 2018 alussa 183 perusosastoa ja kaksi kunnallisjärjestöä.

kaan on tullut myös ortodokseja, katolilaisia ja uskonnollisesti vähemmän
aktiivisia henkilöitä.
Puolueen vahvimmat kannatusalueet ovat sijainneet vyöhykkeellä Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta Keski-Suomen, Hämeen ja Savon kautta Kymeen.
Puolueen jäsenistö on edustanut varsin tasaisesti erilaisia yhteiskuntaluokkia ja ammattiryhmiä. Kokoavana voimana on ollut kristillinen vakaumus. Puolueen kannattajakunta oli Vihreiden tavoin muita puolueita selvästi
naisvaltaisempi, mutta Vihreitä ikärakenteeltaan selkeästi ikääntyneempi.
Puoluetta voitaneen kutsua ”arvo-orientoituneeksi yleispuolueeksi”.
72

Kristillisestä liitosta kristillisdemokraateiksi
SKL:n pitkäaikaisia puheenjohtajia olivat Raino Westerholm, Esko Almgren,
Toimi Kankaanniemi, ja Bjarne Kallis. Kalliksen aikana vietiin läpi puolueen
nimenmuutos. Tarkoitus oli päästä eroon puoluetta leimanneesta imagosta kapeana uskontopuolueena, joka keskittyy abortti- ja alkoholipolitiikan
muutosten vastustamiseen. Puolueen julkikuvaa haluttiin muuttaa enemmän
yleispuolueen suuntaan. Pohjoismaisen ja eurooppalaisen yhteistyön kautta
oli selvää, että viiteryhmä oli kansainvälinen kristillisdemokraattinen liike.
Monelle suomalaiselle nimi ”Kristillinen liitto” toi mieleen uskonnollisen yhdistyksen, ei puoluetta. Luterilaisen kirkon suuntaan puoluetta haittasi myös käsitys, että ”kristillinen” tarkoittaa aina Kristuksen pelastustyötä
ja siihen uskomista. Tällöin luterilaisen regimenttiopin mukaan kristillinen
puolue ei ole edes mahdollinen, koska kristinusko kuuluu hengelliseen hallintavaltaan, regimenttiin, jota edustaa kirkko eikä puolue. Oli vaikea saada
läpi ymmärrystä, että ”kristillinen” puolueen nimessä tarkoitti Raamatun ja
kristillisen perinteen arvoja, ei itse kristillistä uskoa. Kansainvälinen kristillisdemokraattinen liike oli tämän eron tekemisessä onnistunut ja siihen toivottiin päästävän myös Suomessa.
Nimenmuutosta yritettiin kolmessa puoluekokouksessa, kunnes vuonna 2001 vaadittu 2/3 enemmistö muutoksen puolesta toteutui Jyväskylän
puoluekokouksessa.
KD:n toinen hallituskausi 2011-15 puolueen puheenjohtajan ja sisäministeri Päivi Räsäsen johdolla osoitti, että KD on asiallinen, yhteistyökykyinen ja aikaansaava hallituskumppani. Sama kuva syntyi Sari Essayah’n
ansiokkaasta työstä Euroopan parlamentissa 2009-14. Essayah valittiin 2015
KD:n puheenjohtajaksi.
Nimenmuutoksen aiheuttamasta sisäisestä hajaannuksesta selvittiin,
kun puolueen periaateohjelman uudistus 2005 osoitti vanhojen arvojen säilyneen ja tulleen johdonmukaisesti mainituiksi. Periaateohjelma päivitettiin
jälleen 2017 puoluekokouksessa.
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Ideologian peruspiirteet

6. Periaateohjelmien periaatteet
EPP hyväksyi periaateohjelman pari vuotta perustamisensa jälkeen 1978
Brysselissä. Se uusittiin Ateenassa 1992, jolloin kristillisdemokraattiset perusarvot tulivat hyvin näkyviin. Berliinin kokouksessa 2001 hyväksyttiin
muiden keskustaoikeistolaisten puolueiden kanssa yhteistyötä raivaava asiakirja “Arvojen yhteisö”.
Viimeisin ja voimassa oleva periaateohjelma EPP Platform hyväksyttiin
2012 Bukarestissa. Periaateohjelman ”arvopohja korostaa ihmisarvon kunnioittamista, perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä, heikossa asemassa olevien
puolustamista, ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä
myös lähimmäisistä ja luomakunnasta.”1
Kristillisdemokraattien aatemaailma kehittyi toisen maailmansodan
jälkeen katolilaisten ja protestanttien yhteistyönä. Pohjavireenä oli katolisten
filosofien kehittelemä kristillinen ihmiskäsitys, personalismi. Tässä luvussa
vilkaistaan tätä aatteellista juurta ennen EPP:n ja KD:n periaateohjelmia.

Personalismi
Kristillisdemokratian syntyhistoriassa eri vaikuttajia, kirjoittajia ja poliittisia
liikkeitä yhdisti se, että ne asettuivat vastustamaan valtion ylivaltaa ja maallistuneiden aatteiden pyrkimystä työntää kristinuskon vaikutus syrjään henkisestä, poliittisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kulttuurista. Tuo pyrkimys
vaati ryhtymistä puolustamaan ihmisoikeuksia, kuten uskonnonvapautta.
Myöhempi kristillisdemokratia rakentui personalismille. Kristillinen
ihmiskäsitys, jota kristillisdemokraattisessa ideologiassa kutsuttiin personalismiksi, torjuu individualismin ja kollektivismin. Niiden välimaastossa
personalismi tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen ihmisestä yksilöllisenä
1 EPP Platform, suomennos kirjoittajan.
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ja yhteisöllisenä, ainutlaatuisena ja loukkaamattoman ihmisarvon omaavana
persoonana, jolla on fyysisen ja psyykkisen ohella hengellinen ulottuvuus.
Loukkaamaton ja yhtäläinen ihmisarvo lähtee luomisesta ja antaa lähtökohdan tinkimättömälle elämänsuojelun periaatteelle.
Personalismin käsite on alun perin lähtöisin kristillisestä humanismista
ja filosofiasta, jonka ehkä merkittävin edustaja oli ranskalainen filosofi Jacques
Maritain (1882-1973). Ajatukset rakentuivat Francisco Suárezin (1548-1617)
ja uudelleen löydetyn Tuomas Akvinolaisen luomalle perustalle, mutta niitä
tulkitsivat uusiksi Maritainin ohella modernit ajattelijat, kuten Marc Sangnier
(1873-1950), Emmanuel Mounier (1905-1950) ja Étienne Gilson (1884-1978).
Personalismissa ihminen näyttäytyy aktiivisena subjektina, jolla on
omatunto, vastuu ja arviointikyky. Ihminen ei ole vain yksityisten, poliittisten
tai yhteiskunnan toimien, rakenteiden tai kehityskulkujen passiivinen kohde.
Yksilön toiminnalla on korkeita moraalisia tarkoitusperiä, mutta vaihtuviin
tilanteisiin pitää löytää käytännönläheisiä ratkaisuja.
Ihmisarvosta nousee perustavia näkökulmia, kuten pyrkimys lailla
taattuun vapauteen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon. Solidaarisuus sisältää
erilaiset sosiaaliset ja alueelliset ryhmät jatkumona, jota ei rajaa luokkajako.
Valmius hajauttaa päätöksentekoa federalismin ja lähivastuun kautta torjuu
autoritaarisen keskusvallan ajatuksen. Avoimuus vähittäiselle sosiaalisen tilanteen parantumiselle on vastakohta vallankumouksille.
Personalismiin sisältyy käsitys perheen merkityksestä välttämättömänä
sosiaalisena yksikkönä, jossa ihmisestä on mahdollista kasvaa täysipainoinen
persoona. Personalismi edellyttää naisten ja miesten tasa-arvoa, mutta pitää
luonnollisena sukupuolesta aiheutuvaa roolijakoa.
Personalismin ajatus yhdistettynä lähivastuun periaatteeseen muodostaa kristillisdemokratialle sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustan, jossa
painottuvat sekä yksilön oikeudet että velvollisuudet.

Ankkuri Raamatussa
Euroopan kansoilla on EPP:n periaateohjelman mukaan kristinuskon välittämä yhteinen kulttuuriperintö. ”Huolimatta kansallisista eroavaisuuksistaan
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Euroopan kansat ovat säilyttäneet yhteisen kulttuuriperinnön, jonka juuret
ovat heprealaisessa profetiassa, Kreikan filosofiassa ja Rooman laissa siten
kuin niitä on harmonisoinut ja rikastanut kristillinen sanoma ja juutalaiskristilliset arvot.”2
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) rp. päivitti 2017 puoluekokouksessa periaateohjelmansa. KD on periaateohjelmansa mukaan “osa kansainvälistä, monimuotoista kristillisdemokraattista liikettä”.
Sekä EPP:n että KD:n perusarvot ankkuroituvat Raamattuun. KD:n
puoluekokouksessa ankkuroitumiseen ehdotettiin kahta vaihtoehtoista tapaa.
Toisen mukaan ”näiden arvojen lähtökohta on Raamatusta nouseva
kristillinen ihmiskäsitys”, johon nojaa myös EPP:n periaateohjelma.
Toinen ratkaisu nousi KD:n aiemmasta periaateohjelmasta: ”Kristillisillä arvoilla tarkoitamme niitä yleispäteviä ja kestäviä arvoja, jotka nousevat Raamatusta
sekä kristillisestä perinteestä ihmisten hyvän ja toimivan yhteiselämän pohjaksi”. Tällöin rajataan perusarvot niihin kristillisiin yhteiskunnallisiin arvoihin, jotka
nousevat sekä Raamatusta että kristillisestä perinteestä. Traditiosta nousee
esimerkiksi lähivastuuperiaate.
Lopulta mukaan otettiin osia EPP:n periaateohjelman ydinkappaleesta: “Yhdessä poliittisessa perheessä, joka on nyt laajempi kuin koskaan, vahvistamme
sen tähden sitoutumisemme EPP:n ydinarvoihin. Nämä arvot ovat: ihmiselämän arvo
kaikissa sen olemassaolon vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus,
totuus, solidaarisuus ja subsidiariteetti. Kristillinen ihmiskuva on niiden lähtökohta. Yhteisen hyvän saavuttaminen on niiden lopullinen tavoite.”
Hyväksytyksi tullut KD:n periaateohjelman vastaava ydinkohta on yhdistelmä KD:n edellisen ohjelman ja EPP:n ohjelman sanamuodoista: ”Rakennamme yhteiskuntaa kestävien kristillisten perusarvojen varaan. Kristillisillä arvoilla
tarkoitamme niitä yleispäteviä ja kestäviä arvoja ja hyveitä, jotka nousevat Raamatusta
sekä kristillisestä perinteestä ihmisten hyvän ja toimivan yhteiselämän pohjaksi. Näitä
ovat ihmiselämän arvo kaikissa olemassaolon vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja
oikeudenmukaisuus, rehellisyys, lähimmäisyys ja lähipäätösperiaate. Kristillinen ihmiskuva
on arvojen lähtökohta.”
Periaateohjelmien ydinkohdissa lueteltuja käsitteitä ovat 1) kristillinen
ihmiskuva, 2) ihmisarvo, 3) yhteinen hyvä, 4) solidaarisuus, 5) subsidiariteet2 EPP Platform, 2012, suomennos on kirjoittajan.
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ti- eli lähipäätösperiaate 6) vapaus ja vastuu, 7) tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, 8) totuus, ja näiden lisäksi tärkeä aihe on 9) EPP:n ja KD:n suhde
kirkkoihin. Kristillinen ihmiskuva on arvojen lähtökohta, vaikkei sitä mainita
aina jokaisen ydinarvon kohdalla erikseen.

1. Lähtökohtana kristillinen ihmiskäsitys
Ydinarvojen jälkeen periaateohjelmissa todetaan, että ”kristillinen ihmiskuva
on niiden lähtökohta”. Lähtökohta on perusta, jolle ydinarvot rakentuvat.
Tunnetun vertauskuvan mukaan kannattaa rakentaa kestävälle perustalle,
kalliolle eikä hiekalle. ”Kristillinen ihmiskuva” antaa hyvän perustan, jolle
voi katsomuksiaan rakentaa oli kyse mistä elämän alueesta tahansa.
Sen mukaan ihminen on Jumalalle vastuullinen tietoinen olento. Maailma on luotu järkeväksi ja ymmärrettäväksi. Ihmisille asettuu korkea tarkoitus
viljellä ja varjella luomakuntaa ja kehittää ihmissuhteensa ja yhteiskunnan
rakenteet sopusointuisiksi. Ihmiskuvasta seuraa visio hyvästä yhteiskunnasta, jossa lähimmäisistä välitetään ja asiat sujuvat kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Periaateohjelman ydinarvot ovat tästä lähtökohdasta nousevia saman
kokonaisuuden eri puolia, eivätkä ne voi toteutua toisistaan irrallaan. Totuutta ei ole ilman vapautta eikä vapautta ilman totuutta. Oikeudenmukaisuutta
ei ole, ellei ihmisarvoa kunnioiteta. Solidaarisuus ei toimi irrallaan vastuusta.
Ydinarvot ovat yhteen kietoutunut kokonaisuus.
Kristillinen ihmiskuva on realistinen. Sen mukaan ihminen on taipuvainen itsepetokseen, harhautumaan ja sulkemaan silmänsä totuudelta. Eksymme herkästi itseriittoisuuteen ja kehitämme kuviteltuja etujamme palvelevia perusteluja toimillemme. Helposti kuvittelemme itsestämme liikoja ja
päädymme seuraamaan omia mielitekojamme.
On syytä olla avoimia oppimaan muilta ja nöyrästi tunnustaa oma erehtyväisyys ja puutteellisuus, kuten kristillinen ihmiskuva opastaa. Politiikassa
tämä tarkoittaa, että kristillisdemokraattien pitää nöyrtyä tutkimaan kaikkia
mahdollisia ratkaisuja ongelmiin.
Hiekallekin voi rakentaa hienoja rakennuksia, joissa on paljon toimivia
elementtejä. Puutteellisilta aatepohjilta, jopa ateismista, ponnistaen voi ke77

hittää hyviä yhteiskunnallisia osaratkaisuja.
Toisaalta kestävälle kalliollekin voi rakentaa heikkoja tönöjä. Politiikassa se merkitsee huonoja ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin, jos olemme
tyhmiä ja laiskoja ongelmien analysoinnissa ja ratkaisujen kehittämisessä.
Lutheria mukaillen jumalaton hallitsija, jolla on järkeä, on hallitsijana parempi kuin tyhmä uskovainen. Samalla logiikalla järkevä Jumalaan uskova ja tukeutuva hallitsija on etulyöntiasemassa suhteessa järkevään jumalattomaan,
koska hänellä on myrskyt kestävä suunta ja tarkoitus ja kristillisestä ihmiskuvasta nouseva ihmisiä ymmärtävä kärsivällisyys pitkäjänteiseen työhön.
On tärkeää, että yhteiskunnassa annetaan tilaa ja toimintamahdollisuudet kirkoille ja kristillisille yhteisöille, mutta myös muille uskontokunnille ja
aatevirtauksille, sillä totuuteen ei voi pakottaa. Uskonnonvapaus, ajattelun
ja mielipiteen vapaus, eli vapaa totuuden etsiminen, on muiden vapauksien
edellytys.

2. Ihmisarvo
Kristillisestä ihmiskäsityksestä seuraa tärkein kristillisdemokraattista poliittista toimintaa ohjaava periaate – kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo.
Jokainen ihminen on yksilö, arvokas ja ”avoin transsendenssille”, kuten
EPP:n ohjelma toteaa.3
Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luoma ja luotu olemaan Jumalan yhteydessä, rakkaussuhteessa Jumalaan. Jumala ei katso
henkilöön, vaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Tästä nousee jokaisen
ihmisen jakamaton ihmisarvo. Se ei riipu ihmisen koulutuksesta, asemasta,
kansallisuudesta, terveydentilasta, älykkyydestä, ihonväristä tai muistakaan
ihmisen ominaisuuksista tai kyvyistä. Ainoastaan siitä, että hän on ihminen.
Kristinuskon alkuaikoina antiikissa vallitsi ajatus kaikkien ihmisten
luonnollisesta eriarvoisuudesta. Kreikkalaisille ja roomalaisille oli mahdotonta ajatella, että kaikille tulisi turvata samat mahdollisuudet kouluttautua
tai muutoin edetä elämässä. Kristityt alkoivat pelastaa kuolemaan jätettyjä
lapsia, pitää huolta orvoista ja syrjäytetyistä. Ihmiskäsityksestä nousi diako3 Transsendenssi-sanalla kuvataan havaintomaailman ylittävää todellisuutta, yleensä maailmasta 		
erillistä Jumalaa.
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nia. Kautta historian kristityt ovat perustaneet orpokoteja, sairaaloita, kouluja, tehneet kehitysyhteistyötä, hoitaneet vammaisia, perustaneet hoitolaitoksia kehitysvammaisista alkoholisteihin ja kuoleviin, tai vaikkapa perustaneet
ruokajakelua. Mitä erilaisimpiin ihmisten ongelmiin on keksitty ratkaisuja,
joita yhteiskunta on myöhemmin ottanut hoitaakseen. Tähän kristillisestä
ihmiskäsityksestä nousevaan perinteeseen kristillisdemokraatit liittyvät vaikuttamistyössään.
Ihmiskäsityksestä nousee vakaumus, että ihmisen arvo ei riipu hänen
iästään tai ominaisuuksistaan. ”Minkä olette tehneet näille vähimmille, sen
olette tehneet minulle”, sanoi Jeesus4. Siksi kristillisdemokraattien periaatteisiin on kuulunut varjella ihmiselämää syntymästä luonnolliseen kuolemaan
asti. Ihmiselämä syntyy hedelmöityksessä. Kristillisdemokraatit suhtautuvat
suojelevasti syntymättömiin lapsiin, mutta myös kuoleviin ihmisiin. Ei pidä
riistää omaa tai toisen henkeä tai auttaa tuhoamaan ihmiselämää.

3. Yhteinen hyvä
EPP:n periaateohjelmassa todetaan, että ”yhteinen hyvä” on lopullinen tavoite. Ei vain yhden ihmisryhmän etu, vaan kaikkien ihmisten muodostaman kokonaisuuden etu. Jos yksi jäsen kärsii, koko ruumis kärsii.
Kristillisdemokraatit eivät ole esimerkiksi yksinomaan maaseudun erityisetujen ajajia, vaikka maaseudun elinvoima on puolueelle tärkeää, tai pelkästään työväestön etujen ajajia, vaikka työväestö työllään luo sitä vaurautta,
josta riittää jaettavaa yhteiskunnan sairaille, vammaisille, koulutukseen, eläkkeisiin, sosiaalitoimeen ja muihin palveluihin.
Kristillisdemokraatit eivät aja ainoastaan yrittäjien etuja, vaikka ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen talouden moottorina. Eivätkä he ole
pelkkä ympäristöpuolue, vaikka luonnon suojelu on aivan keskeinen tehtävä.
Luetteloa voisi jatkaa, mutta asia lienee selvä: kristillisdemokraatit eivät
ole luokkapuolue, vaan pyrkivät ajamaan kaikkien etuja ja sovittamaan ne
tasapainoisesti yhteen yhteiseksi hyväksi. Kristillisdemokraatit on työväen,
elinkeinoelämän, nuorten, eläkeläisten, ympäristöaktiivien ja maanviljelijöiden puolue, mutta ei kunkin erikseen vaan kaikkien yhdessä tasapuolisesti.
4 Mt. 25:40
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Etusija on heikoiten pärjäävien tilanteen parantamisessa.
Tämä on jatkuvaa arviointia vaativaa kompromissien tekemistä. Eri
ryhmien todellinen etu on se, että niiden edut sovitetaan mahdollisimman
hyvin yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.
Kristillisdemokraatit eivät ole siis niitä hyviä erityispainotuksia vastaan,
joita toisilla puolueilla on, vaan he pyrkivät yhteistyössä sovittamaan ne yhteen ja löytämään uusia tapoja ratkaista, mihin resurssit riittävät ja mihin ne
pitäisi suunnata mahdollisimman hyvän yhteiskunnan kokonaiskehityksen
luomiseksi. Kristillisdemokraatit ovat lähtökohtaisesti avoimia ja yhteistyöhaluisia ja etsivät muista puolueista niitä hyviä pyrkimyksiä, joita voidaan yhdessä ajaa.
Tästä asetelmasta seuraa sekä hyviä että huonoja puolia, joita kuvaa
värioppi. Auringon valossa ovat kaikki värit läsnä, mutta värit nähdäkseen
pitää käyttää prismaa hajottamaan eri aallonpituudet. Toisaalta, kun ostaa öljyvärit ja sekoittaa eri tuubien värit keskenään on tuloksena ruskeanmustaa.
Pienen puolueen värit eivät erotu ilman erityistä prismaa, erottelukykyä, tai
värit sekoittuvat harmaaksi mössöksi, josta ei saa selvää mitä puolue oikein
edustaa. Se, että edustetaan kaikkia, johtaa helposti siihen, ettei puolue profiloidu minkään asian erityisajajaksi.
Jääkö kuvaksi puolueesta yksinkertaistus, jossa kristillisdemokraatit
toki nojautuvat kristillisiin arvoihin, mutta nähdään niiden rajoittuvan suppeaan alueeseen, kuten seksuaali-, abortti- tai alkoholikysymyksiin? ”Yhteinen hyvä” vaatii jatkuvasti sitä kirkastavia avauksia kaikilla politiikan aloilla.

4. Solidaarisuus eli lähimmäisyys
Solidaarisuudella kristillisdemokraatit ovat ensisijaisesti tarkoittaneet yritystä luoda yhteisyyttä yhteiskuntaluokkien ja erilaisten yhteisöjen ja ihmisten
keskenään ristiriitaisten tavoitteiden välille. Solidaarisuus on kaikkia ihmisryhmiä velvoittava asenne, joka murtaa luokkarajat ja johtaa yhteistyöhön.
Tämä solidaarisuuskäsitys liittyy lähivastuuseen, yksilön vapauteen ja
vastuuseen itsestään. Se tarkoittaa henkisessä tai aineellisessa köyhyydessä ja
puutteessa elävien ihmisten auttamista siten, että he pääsisivät mahdollisim80

man pitkälle omille jaloilleen päättämään itsenäisesti omasta elämästään ilman pysyvää tukea. Tarkoitus on auttaa auttamaan itseään, aktivoida ihmisiä
osallisuuteen ja kukoistamaan kykyjensä mukaan.
Solidaarisuus tulee kuvaan sosiaalisessa markkinataloudessa erityisesti tilanteissa, joissa yksilöt ovat väliaikaisesti kykenemättömiä osallistumaan
työvoimaan. Kyse voi olla esimerkiksi sairaudesta, raskaudesta, vanhuudesta
tai työttömyydestä.
Selvitäkseen sosiaalipoliittisista ja muista vastuista, kuten sisäisen ja
ulkoisen turvallisuuden takaamisesta, koulutuksen järjestämisestä ja infrastruktuurin kehittämisestä, valtio ja kunnat verottavat kansalaisiaan ja keräävät maksuja riippuen kansalaisen tuloista. Yritysvastuu ja verojen rehellinen
maksaminen ovat osa solidaarisuutta.
Sosiaalisen markkinatalousmallin tavoitteisiin kuuluu köyhyyden ja
syrjäytymisen estäminen. Kristillisdemokraattinen sosiaalipolitiikka korostaa
julkisen sektorin antaman suojan lisäksi jokaisen omaehtoista varautumista
elämän yllätyksistä selviämiseksi. Tuen saajien on osoitettava myös henkilökohtaista vastuuta ja aloitteellisuutta.
Myönteinen suhtautuminen ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajiin selittynee pitkälti kristillisdemokratialle ominaisella ihmisarvon korostuksella
sekä Raamatun opetuksilla huolehtia heikoista ja ”muukalaisista”.
Kristillisdemokraatit painottavat yhteiskunnallista työtä tekevien järjestöjen itsenäisyyttä ja arvostavat niiden tekemää hyväntekeväisyyttä, esimerkiksi kehitysyhteistyöjärjestöjen työtä. Pyrkimyksenä on, että julkinen valta
ja yhteisöt toimivat yhteistyössä ja julkinen valta kannustaa aktiivisuuteen ja
tukee kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Julkisen vallan ei pidä ottaa kaikkea
solidaarisuutta hoitaakseen, vaan antaa tilaa myös yhteisöille. Solidaarisuus
on hajautettava. Naapuriapu on tarpeen.
Usein on käynyt, että yksityiset tahot ovat ensin aloittaneet jonkin
toiminnan lähimmäisenrakkaudesta avuntarvitsijoita kohtaan, esimerkiksi
perustaneet kouluja, yliopistoja ja hoitolaitoksia, jotka myöhemmin julkinen valta on ottanut huolehdittavakseen. Monessa eurooppalaisessa maassa
valtio on Suomea enemmän antanut voittoa tavoittelemattomien järjestöjen
jatkaa ja kehittää tällaista toimintaansa. Tarkoitus ei ole antaa monikansallis81

ten yritysten muuttaa solidaarisuustyötä voitontavoittelun välineeksi.
Solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus kietoutuvat toisiinsa. Kaikella,
mikä tapahtuu yhdelle, on vaikutuksia toisiin. Olemme yhteisö, jossa kannamme huolta toisistamme ja jossa yhden pahoinvointi heijastuu muihin
jäseniin. Solidaarisuus alkaa perheestä ja ulottuu kaikkiin ihmisiin.
Politiikkaan osallistuminen on solidaarisuustyötä. Solidaarisuuden pitää ulottua myös tuleviin sukupolviin. Meidän on jätettävä yhteiskunta ja ympäristö paremmassa kunnossa lapsillemme kuin periessämme ne aiemmilta
sukupolvilta. Ympäristönsuojelu on tässä keskeistä. Kristillisdemokraatit
pyrkivät luomaan olosuhteet kehittää kiertotaloutta ja uusia ympäristöystävällisiä keksintöjä ja ratkaisuja, jotka suuntaavat kestävään kehitykseen ja
nopeasti kääntävät vahingollisen suunnan ympäristöä suojelevaksi ja radikaalisti vähentävät ihmiskunnan aiheuttamaa ympäristörasitusta.
Kehitysyhteistyön pitää edistää mahdollisuuksia omaan työhön ja vastuunottoon. Kannattaa antaa onki, jolla voi itse kalastaa, ei vain kaloja väliaikaiseksi avuksi. Hätäapu on toki aina välttämätöntä ihmishenkien pelastamiseksi. Kuitenkin esimerkiksi luonnonkatastrofien tai epidemioiden suhteen
tehokkainta on ennaltaehkäisy, kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen tai
vaikkapa antibioottien liikakäytön rajoittaminen.
Maailman maiden ja EU:n jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus ei
tarkoita jatkuvasti lisääntyviä tulonsiirtoja, vaan mahdollisuuksien antamista
kansoille itse työllään nostaa elintasoaan, kun tuotanto siirtyy sinne, missä
sille luodaan parhaat edellytykset. Avun on tehtävä itsensä tarpeettomaksi.

5. Lähivastuu- eli subsidiariteetti-periaate
Subsidiariteetti-periaate suomennetaan lähivastuu- tai lähipäätösperiaatteeksi. Se juontuu latinan sanoista subsidium ja subsidiarius, jotka viittaavat sekä
tukeen että toissijaisuuteen. Lähivastuuperiaate on perustavanlaatuisesti valtion yksinvallan vastainen ja aivan sosiaalietiikan ytimessä.
Perheet, yhteisöt ja kunnat muodostavan tärkeimmät itsenäiset yhteiskuntaelämän toimijat. Valtion ja muiden ylempien rakenteiden rooli on
olla apuna ja muokata yhteiskuntaelämää vain, jos pienemmät yksiköt eivät
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itsenäisesti kykene hoitamaan asioitaan. Siten lähivastuuperiaate määrittelee valtion roolin toissijaiseksi ja pienempiä yksiköitä palvelevaksi. EPP:n
poliittisessa ohjelmassa vuodelta 1978 todetaan, että “poliittinen valta on
hajautettava aina kun se on mahdollista”.
Valtion ja muiden ylemmän tason organisaatioiden on tuettava alemman tason yhteisöjä ja edistettävä niiden elinvoimaisuutta, annettava niille
tilaa ja puututtava asioihin vain todellisen tarpeen vaatiessa.
Subsidiariteetti-käsite mainittiin ensimmäisen kerran paavin Rerum
Novarum -kiertokirjeessä 1891 ja sitä kehiteltiin eteenpäin 1931 Quadragesimo
Anno -kiertokirjeessä, jossa paavi Pius XI kirjoittaa: ”Jos yksityinen ihminen voi
omasta aloitteestaan ja omin voimin suorittaa jonkin tehtävän, sitä ei saa ottaa häneltä
pois ja antaa yhteiskunnan tehtäväksi. Samalla tavalla on pidettävä epäoikeudenmukaisena sitä, että jokin muu ylempi yhteisö alistaa omaan toimivaltaansa sellaista, mitä
pienemmät yhteisöt kykenevät suorittamaan ja saamaan onnelliseen päätökseen. Yhteiskunnallinen elämä on periaatteeltaan subsidiaarista; yhteiskunnan on tuettava kansalaisia ruumiinsa jäseninä eikä se saa milloinkaan turmella tai riistää heitä”.
Tätä määritelmää on tarkentanut paavi Paavali VI vuonna 1971 seuraavasti: ”Poliittinen auktoriteetti on luonnollinen ja välttämätön yhteiskuntaa koossa pitävä
side. Sen päämääränä täytyy olla yhteinen hyvä. Se ei saa vahingoittaa yksilöiden, perheiden, eikä alisteisten (subsidiaaristen) ryhmien vapautta, vaan sen on taattava olemassaolon
ehdot, joiden puitteissa eläen ihminen voi saavuttaa aidon ja todellisen hyvänsä.”
Näin jaetaan yhteisen hyvän edistämistä koskeva vastuu tasapainoisesti
julkisen vallan, ihmisten vapaiden yhteenliittymien ja yksilöiden välillä. Kullekin kuuluu se alue, jolla ne pystyvät parhaiten vastuuta kantamaan.
Katoliselle lähivastuun perinteelle on rinnakkainen Abraham Kuyperin5
ajatus itsemääräämisen kehistä. Kuyperin mukaan yhteiskunnallisilla ”väliorganisaatioilla”, kuten yliopistoilla, yrityksillä ja perheillä, on omalla toiminta-alallaan itsemääräämisoikeus, eikä poliittisen vallan pidä turhaan rajoittaa
niiden järjestäytymistä ja toimintaa. Kalvinisteilla erilaiset sosiaaliset organisaatiot näyttävät olevan samalla tasolla. Katolisessa ajattelussa on hierarkia:
alimpana ja tärkeimpänä peruskehänä on perhe, sitten kansalaisyhteiskunta,
valtio ja kirkko. Molemmat ajatteluperinteet kuitenkin torjuvat sekä valtion
5 Kuyperista sivulla 25.
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että yksilön ylivallan ja pyrkivät vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan yhteisöjä.
Lähivastuuperiaate painottaa perheen, kirkon ja vapaaehtoisjärjestöjen
merkitystä. Periaate koskettaa hyvin monenlaisia valtaan liittyviä kysymyksiä
ja käytännön elämän tilanteita. Siitä voidaan esimerkiksi johtaa ajatus, että
vanhemmilla on ensisijainen oikeus päättää mitä koulua heidän lapsensa käyvät ja millaista opetusta saavat, ja valtion tai kunnan oikeus on toissijainen.
Jos opetus järjestetään yksityisten koulujen avulla, valtion pitäisi tukea sitä.
Vuoden 1945 jälkeen lähivastuuperiaate hallitsi kristillisten puolueiden
enemmistön ohjelmissa niiden näkemyksiä julkisen hallinnon, talouden ja
yhteiskunnallisten olojen järjestämisestä. Kristillisdemokratia korostaa lähiyhteisöjen merkitystä, mutta toisaalta myös kansainvälisen yhteisön roolia
valtion yläpuolella.
Myöhemmin myös sosialidemokraatit ja liberaalit omaksuivat näkemyksen ja se sisällytettiin EU:n Maastrichtin sopimukseen 1992. Subsidiariteetista
tulivat EU:n lainsäädännön keskeiset toissijaisuusperiaate6 ja suhteellisuusperiaate7. Toissijaisuusperiaate palvelee tilanteissa, joissa EU:lla ei ole yksinomaista toimivaltaa, vaan toimivalta on jaettu jäsenmaiden kanssa. Periaatteen
pitäisi sulkea pois EU:n puuttuminen asioihin, joista jäsenvaltio itse kykenee
tehokkaasti suoriutumaan kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.
Jos kolmasosa jäsenmaista katsoo jonkin EU:n esityksen rikkovan
toissijaisuusperiaatetta, esitystä on muutettava. Jälkikäteenkin voidaan säädös haastaa EU-oikeuteen, mutta oikeus ei ole vielä koskaan todennut toissijaisuusperiaatteen rikkomista. Vaikka lähivastuuperiaate on sinänsä selkeä,
EU-oikeudellisesti ja käytäntöön soveltamisessa se on tulkinnanvarainen.
Lähes kaikkien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa EU:n voi tulkita
tuovan jonkinlaista lisäarvoa.
Suomen KD:n tulkinta lähivastuuperiaatteesta on tässä suhteessa tiukka: päätöksenteon siirtämiseen EU-tasolle ei riitä, että EU tuo jotain lisäarvoa, lisäarvon pitää olla ratkaisevan suuri. KD:lle on tärkeää pitää päätöksenteko kansallisissa käsissä ja minimoida turha EU:n valta.
EPP:n periaateohjelman mukaan kansalaisten osallistuminen julkisen
vallan kaikille tasoille on välttämätöntä todellisessa demokratiassa. Pyrkimys
6 Toissijaisuusperiaatteen mukaan alemmat yhteisöt ovat ensisijaisia, EU:n toimet toissijaisia.
7 Suhteellisuusperiaatteen mukaan EU:n toimet eivät saa olla suhteettomia, liian vahvoja ja vaikuttavia.
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on ”alhaalta ylöspäin”-demokratiaan, joka kumpuaa yksilöistä, perheistä ja
lähiyhteisöistä, joita palvelemassa ovat alueelliset, kansalliset ja EU-tason vallankäyttäjät. Paitsi hajauttaa, vallankäyttöä pitää myös kontrolloida. Siksi sen
läpinäkyvyys on tärkeää.

6. Vapaus ja vastuu
Kristillisen ihmisnäkemyksen mukaan ihmisellä on kyky itsemääräämiseen
ja vastuu valinnoistaan. Todellinen vapaus ei ole vapautta tehdä syntiä vaan
vapautta synnin vallasta. Se on vapautta hyviin tekoihin rakkaudessa, ei vapautta tehdä vahinkoa rakkaudettomuudessa.
Vapaus on erottamattomasti yhteydessä yksilön vastuuseen suuntautua hyvään omassa elämässään ja auttaa muita siihen. Meillä on tietoisina
olentoina, ”Jumalan huoneenhaltijoina”, vastuu lähimmäisistä ja muusta
luomakunnasta – maaperästä, vedestä, ilmasta, eliöistä, eläimistä ja kasveista.
Tämä vapauskäsitys johtaa edistämään fyysistä ja henkistä vapautta
ehtona ihmisen tasapainoiselle kehitykselle. Se velvoittaa vastustamaan totalitaarisen ja autoritaarisen hallinnon eri muotoja. Kristillisdemokraattiset
puolueet ovat pyrkineet edistämään vapaata kilpailua ja yritteliäisyyttä eli sosiaalista ja ekologista markkinataloutta ja vapaita yhteisöjä, kansalaisyhteiskuntaa.
Julkisen vallan pitää edistää vastuullista vapautta ja ”palvelijana” luoda tasavertaisia edellytyksiä yksilöiden ja yhteisöjen kehitykselle, ei ”herrana
halliten”8. Esivallan velvollisuus on myös suojella ihmisiä ja rajoittaa toimintavapauden vastuutonta käyttöä lainsäädännön avulla.
Ihmisen pitää saada vapaasti ajatella, uskoa, opiskella ja kaikessa kehittyä kukoistukseensa. Kenenkään ei pidä riistää toisten vapautta, painostaa tai
pitää toista henkisesti tai fyysisesti vankinaan.
Vapaa tiedonvälitys ja mielipiteen ilmaisemisen vapaus ovat edellytyksiä todelliselle valinnanvapaudelle. Tämä korostuu silloin, kun valitsemme
edustajia päättämään yhteisistä asioista.
Suomalaisten käsitykset yksilön vapauden rajoista eroavat lähinnä tilanteissa, joissa vapauksia käytetään vastuuttomasti, esimerkiksi ilmaisunva8 1.Piet. 5:1
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pautta toisten loukkaamiseen. Jakaudumme myös siinä, pitääkö yhteiskunnan
säädöksin pyrkiä varjelemaan kansalaisia esimerkiksi päihderiippuvuudelta.
Julkinen valta voi kristillisdemokraattien mielestä suosia sitä, mikä erityisesti edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia, ja rajoittaa sitä, minkä voidaan osoittaa olevan vahingollista. Yhteiskunnan päätöksin pitää esimerkiksi
edistää syntyvyyttä ja lasten turvallista kasvuympäristöä ja ehkäistä erilaisten
elintapasairauksien, kuten vaikkapa diabeteksen, keuhkosairauksien tai alkoholihaittojen kasvua korottamalla haitallisten nautintoaineiden verotusta tai
rajoittamalla niiden saatavuutta.
Niin kutsutut ”liberaalit” voimat ajavat tällaisten rajoitusten poistamista, koska ihmisten pitää saada vapaasti valita, eikä kukaan voi sanoa toiselle,
mikä on hänelle hyväksi tai pahaksi. Esimerkiksi alkoholin myynnin täyttä
vapauttamista ajavat etunenässä yrittäjät, jotka siitä hyötyvät. Mutta entä he,
jotka sortuvat ongelmajuomiseen, heidän läheisensä ja veronmaksajat, jotka
pitkälti yhteiskunnalle koituvat haitat maksavat? Ovatko ihmiset vahvoja, itsenäisiä oman elämänsä herroja, jotka tekevät hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja vai heikkoja, erehtyviä ja helposti huonoihin elämäntapoihin päätyviä?
Ihmiskäsitykset eroavat.
Vapauskäsitys, joka perustuu rakkauteen, painottaa kanssaihmistemme
etua oman edun tavoittelun edelle ja on vastuullisesti valmis rajaamaan omaa
vapauttaan esimerkiksi päihderiippuvuuksista kärsivien eduksi. Vahvojen ihmisten ideologia ja voiton tavoittelu pitää tällaista turhana holhoamisena.

7. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Poliittisesti tasa-arvon vaatimus on tarkoittanut vaatimusta
kansalaisten yhtäläisestä asemasta lain edessä sekä kansanvaltaisesta hallinnosta. Tasa-arvo koskee kaikkia vähemmistöjä ja enemmistöjä. Miesten ja
naisten tasa-arvo on kristillisdemokraateille selviö.9
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus liittyvät yhteen. Kristillistä ihmiskäsitystä leimaa ajatus, että joudumme kaikesta tilille Jumalan edessä. Kristil9 Viimeiset 13 vuotta KD:n puheenjohtaja on ollut nainen ja vuodesta 2007 on naisia ollut enemmistö
puolueen kansanedustajista.

86

lisdemokraattien oikeuskäsitysten juuret ovat Raamatun lisäksi kristillisessä
ajatteluperinteessä koskien luonnollista lakia, jonka mukaan ihmisillä on
luonnollisia ihmisoikeuksia Jumalan kuvina. Tähän perinteeseen liittyvät
vuoden 1948 ihmisoikeusjulistus, 1950 Euroopan ihmisoikeussopimus ja
esimerkiksi EU:n perusoikeuksien asiakirja.
Historian kulussa on kehitetty monia teorioita yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.
Jakavaan oikeudenmukaisuuteen kuuluu yhteiskunnan etuisuuksien
jako siten, että turvataan ihmisten ja yhteisöjen toiminnalle välttämättömät
olosuhteet. Jokaiselle kuuluu jokin osuus yhteisestä hyvästä ja mahdollisuus
kehittyä. Valtion tehtävä – samoin työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan – on edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.
Rikosoikeudellinen oikeudenmukaisuus liittyy suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteisiin. Oikeuslaitoksen pitää olla riippumaton ja kykenevä.
Julkinen elämä perustuu lakeihin ja lakeja on sovellettava katsomatta henkilöön. Lait eivät saa olla mielivaltaisia ja sortaa vähemmistöjä.
Tämä asenne on syvästi juurtunut suomalaisiin. Esimerkiksi kysyttäessä, pitääkö homoseksuaaleilla olla yhtäläinen oikeus avioliittoon kuin heteroseksuaaleilla, välitön reaktio on, että kaikkien pitää olla tasavertaisessa
asemassa. Asiaa ei ajatella loppuun asti. Toki perinnönjaon kaltaisissa juridisissa kysymyksissä on rekisteröityjen parisuhteiden oltava tasavertaisessa
asemassa avioliittojen kanssa, mutta kristityille avioliitto on miehen ja naisen
välinen parisuhde, jonka yksi keskeisistä tehtävistä on suvun jatkaminen.
Lainsäädännön antama uusi sisältö avioliitolle ei tee siitä avioliittoa kristillisessä mielessä, eikä kirkkoja pidä pakottaa muuttamaan opetustaan.
Yleinen asenteiden muutos näkyy myös suhtautumisessa jakavaan oikeudenmukaisuuteen. Onko sellaisella ihmisellä, joka ei ansaitse omaa elantoaan vaikka siihen kykenisi, oikeus samaan elintasoon kuin muilla ja oikeus
elää toisten kustannuksella antamatta omaa panostaan muiden hyväksi? Kysymys on ikivanha. Paavali sanoo tällaisesta, että ”joka ei työtä tee, sen ei
syömänkään pidä”.10
Tulonjako ja tulonsiirrot ovat jatkuvan väännön kohteina, kun eri etu10 2. Tess. 3:10
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ryhmät ajavat oman osuutensa kasvua. Kristillisdemokraateille ominaista on
sovitella eturyhmien välillä, jotta löytyisi yhteisesti paras ratkaisu, joka edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa ja palkitsee yhteistä hyvää edistävästä työstä.
Kristillisdemokraatit ajavat sosiaalista markkinataloutta11, jossa vapaata markkinataloutta rajoitetaan sen sosiaalisten ja ympäristövaikutusten suhteen.
Kristillisdemokraateille on luonteenomaista korostaa omaa yritteliäisyyttä tai osuustoimintaa eli itsemääräämistä myös taloudessa. Tällöin hillitään omaisuuksien liikaa keskittymistä ja epäreilua toisten kustannuksella
hyötymistä kuten monopoliaseman hyväksikäyttöä.

8. Totuus
Kristillisen totuuskäsityksen syvä ydin on, että Jumala itse on totuus, Jeesus
Kristus on totuus, Pyhä Henki on totuuden henki. Totuus on persoona.
Kristillisessä ihmiskäsityksessä pyrkimys olla yhteydessä Jumalaan on samalla pyrkimystä elää totuudessa ja rakkaudessa. On välttämätöntä pyytää apua
Jumalalta nähdäkseen realistisesti oma todellinen tilanteensa ja suuntautuakseen elämään totuudellisesti ja rakkaudellisesti.
”Tieteen totuus”, tieteellisesti vahvistetut tosiasiat, eivät voi olla missään kohden ristiriidassa tämän kristinuskon ytimen kanssa. Kristillisdemokratiaan kuuluu tieteen edistäminen ja sen tulosten arvostaminen.
Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan meillä on luontainen taipumus itsepetokseen ja ”totuuden kaunistelemiseen tai muuntelemiseen” eli valehteluun. Jos ihminen on tietoinen siitä, että hän elää jatkuvasti Jumalan katseen
alla, oman epätäydellisyyden lisääntyvän tuntemisen pitäisi muuttaa häntä
entistä nöyremmåksi.
Politiikassa korostuu totuudellisuuden vaatimus ja vaikeus, sillä totuus
on helppo unohtaa, kun hakee kannatusta vaaleissa. ”Tiedämme mitä pitäisi
tehdä, mutta emme tiedä miten tulisimme uudelleen valituiksi tehtyämme
sen”, kerrotaan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin sanoneen.
Äänestäjät tarvitsevat totuudenmukaisen vision siitä, mihin puolue
pyrkii lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mitä se korostaa ja ajaa.
Vaalikampanjassa on houkutus luvata liikoja, ylikorostaa omaa hyvyyt11 Sosiaalisesta markkinataloudesta enemmän sivulla 92..
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tä, vaieta itselleen epäedullisesta ja välttää tuomasta esiin esimerkiksi julkisen
talouden kriisin vaatimia ikäviä toimenpiteitä.12 Hallitusohjelma on aina käytännössä kompromissi ja puolue voi oikeastaan ennen vaaleja luvata vain,
että ”tulemme neuvotteluissa korostamaan ja ajamaan näitä ja näitä asioita”.
Politiikassa on houkutus väittää omaksi aikaansaannokseksi sellaista,
mihin ei ole juurikaan vaikuttanut. Todelliset vaikuttajat eivät aina pääse julkisuuteen, kun toiset keräävät irtopisteitä.13
Totuudellinen poliitikko on johdonmukainen. Mikä on ollut totta hallituksessa, on oltava sitä myös oppositiossa oltaessa ja päinvastoin. On valitettavan helppo löytää eduskunnan pöytäkirjoista kuinka aiemmin oppositiossa
ollut puolue on kohdistanut rajua arvostelua politiikkaan, jota se nyt itse
hallituksessa harjoittaa jopa entistä rajumpana.
Monimutkaisen yhteiskunnan ongelmiin on harvoin yksinkertaisia ratkaisuja. Totuuteen pyrkiminen edellyttää sen tunnustamista kuinka vähän
asioita hallitsee. Muiden puolueiden yksittäiset ratkaisuehdotukset voivat
olla parempia ja kekseliäämpiä kuin oman puolueen esittämät vaihtoehdot,
joten muiden ehdotuksille on syytä olla avoimia ja tukea parhaita esityksiä.
Pyrkimys totuudellisuuteen korostaa päätösten tekemistä paikkansa
pitävän tiedon varassa. Se pakottaa päättäjiä perehtymään asioihin ja nojautumaan tutkimuksen antamaan näyttöön. Erilaisia etuja ajavat lobbarit hyvin
harvoin valehtelevat suoraan, he vain korostavat omia näkemyksiä tukevia
”osatotuuksia” ja vaikenevat omille tavoitteilleen epäedullisista faktoista. Poliittisen päättäjän pitää pyrkiä hallitsemaan asioiden eri puolet ja kuulla eri
näkökantoja edustavia asiantuntijoita ja heidän arvioitaan päätösten vaikutuksista järjestelmiin, eri ihmisryhmiin ja ympäristöön. Omien arvojensa ja
kokonaisnäkemyksensä perusteella voi sitten valita parhaan ratkaisun.
12 On älyllisesti laiskaa ja lapsellisen helppoa syyttää kristillisdemokraatteja farisealaisuudesta. Toimiihan
KD lain alueella Raamattuun pohjautuvien arvojen varassa ja farisealaiset olivat lahko, joka korosti
juutalaisen lain noudattamista prikulleen. He asettivat Jeesuksen sanojen mukaan ihmisten kannettaviksi taakkoja, joihin eivät itse koskeneet. He eivät itse noudattaneet lain henkeä vaan asettivat itsensä
ylpeästi muiden yläpuolelle. Kritiikki farisealaisuudesta kohdistuu myös esittäjäänsä: mistä toisia
tuomitsee, siihen itse syyllistyy. Samoin perustein arvioituina kaikki puolueet ja poliitikot ovat farisealaisia ja syytös menettää merkityksensä. Meillä kaikilla on vaikea tehtävä välttää farisealaisuuden hapatus
ta, se on ulkokultaisuutta. Esko Almgren totesi eräässä eduskuntakeskustelussa Vennamon ”fariseus”välihuudosta: ”En tiedä onko täällä yhtään fariseusta, mutta sen tiedän että täällä on ainakin yksi publikaani”. Osa pubikaaneista oli nimittäin tullimiehiä, kuten salissa istunut tullineuvos Veikko Vennamo.
13 Esimerkiksi kotihoidontuki tuli aikoinaan Kristillisen Liiton neuvottelemana, kun hallitus tarvitsi
tukea.
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9. Suhde kirkkoihin
Vaikka kristillisdemokraateilla on erityinen side kristillisiin kirkkoihin, olisi
väärin kuvata kristillisdemokraattista liikettä kirkkojen poliittisena jatkeena
tai käsikassarana. Suomessa tästä ei tosin liene pelkoa, koska evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on kaikkien puolueiden jäseniä ja kirkon edustajat eivät
voi asettua tukemaan mitään puoluetta toisten yli.
Kristillisdemokraatit arvostavat kirkkojen roolia yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja kansalaistoiminnassa. Kd-puolueet yleensä haluavat säilyttää
uskonnonopetuksen opetussuunnitelmissa. Monessa maassa kirkon jäsenmaksu kerätään valtionverotuksen yhteydessä. Vaikka kristillisdemokraatit
kunnioittavat myös muita uskontoja, halutaan varjella omaa uskonnollista
kulttuuriperintöä, kuten säilyttää kristilliset symbolit ja kristilliset juhlapyhät
kansallisina vapaapäivinä. EPP:n periaateohjelman mukaan myös sunnuntai
on säilytettävä lepopäivänä.
Suomen KD hyväksyy EPP:n periaateohjelman keskeisen kohdan uskon ja politiikan suhteesta:
”140. Me EPP:n jäsenpuolueet vahvistamme jälleen sen yhteyden, joka
on evankeliumin ja kristilliseen kulttuuriperintöön perustuvien kristillisten
arvojen sekä vapauden, kaikkien ihmisten perustavanlaatuisen tasa-arvoisuuden, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden demokraattisten ihanteiden välillä. Samalla korostamme kirkon ja valtion erottamista
toisistaan ja tarvetta tehdä ero kirkon ja valtion roolien välillä yhteiskunnassa
kuten myös uskonnon ja politiikan välillä. Evankeliumi ei ole poliittinen ohjelma. Mutta tämän eron tekemisen ei koskaan saa oikeuttaa kirkkojen syrjäyttämistä julkiselta kentältä tai johtaa vähentämään sen tarvetta, että poliittinen ja
uskonnollinen kenttä ovat jatkuvassa vuoropuhelussa ja vuorovaikutuksessa
keskenään. Tätä vuoropuhelua on vahvistettava. EPP pitää arvossa SEUT:n14
artiklaa 17 ja pitää sitä tärkeimpänä työkaluna esimerkiksi käsiteltäessä kristittyjen ja muiden uskonnollisten ryhmien kokemaa vainoa maailmassa. Uskonnonvapaus, sisältäen oikeuden kääntyä toiseen uskontoon tai olla uskonnoton, on saman tasoinen muiden perustavien ihmisoikeuksien kanssa.
14 SEUT = Sopimus Euroopan Unionin Toiminnasta
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141. Tunnustaen inspiraation lähteiksi sivilisaatiomme kreikkalaisroomalaiset ja juutalaiskristilliset juuret sekä valistuksen, haluamme asemoitua
olennaisesti arvopuolueena ilman tunnustuksellisia siteitä. Tämä pätee sekä
niihin meistä, jotka uskovat Jumalaan totuuden, oikeudenmukaisuuden, hyvän ja kauneuden lähteenä ja että ihmiskunta on kutsuttu myötävaikuttamaan Jumalan luomisen ja vapautuksen työhön, että niihin, jotka eivät jaa
tätä uskoa, mutta kunnioittavat samoja universaaleja arvoja niiden noustessa
toisista lähteistä.142 Jos EPP hylkää, unohtaa, laiminlyö tai laimentaa arvonsa, siitä ei tule muuta kuin vallan väline, ilman sielua tai tulevaisuutta--”15

15 EPP Platform, suomennos on kirjoittajan.
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Perinteisesti korostuneet poliittiset teemat

7. Sosiaalinen markkinatalous
EPP hyväksyi Bukarestissa 2012 poliittisen manifestin, joka sisältää puolueen
arvot ja politiikan tiivistetysti. Manifesti korostaa julkisesta taloudesta huolehtimista, ympäristönsuojelua, vapaata demokratiaa ja sosiaalista markkinataloutta ja periaatteista se painottaa läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja yhteistyökykyä.
Talousjärjestelmää kuvaamaan kristillisdemokratia on tarjonnut sosiaalisen markkinatalouden käsitteen, jossa kapitalismin heikkoudet pyritään
korjaamaan sosiaalisella turvaverkolla. Sääntelemätön markkinatalous voi
tuottaa haittoja ja kriisejä. Markkinatalous tarvitsee lainsäädännön rajoitteet
ja ohjauksen, kuten kilpailun turvaavat lait koskien kaupan ja sopimusvapautta, monopolien sääntelyä ja kartellien kieltoa. Tarpeen ovat myös väliaikaiset valtion korjaustoimet talouskriisien aikana. Näin säännelty markkinatalous perustuu yksityisomistukselle, vapaalle yrittäjyydelle ja kilpailulle.
Ammattiyhdistystoiminnan vapaus ja mahdollisuus osallistua työehtosopimusneuvotteluihin kuuluvat sosiaaliseen markkinatalouteen. Yksityisomistuksesta pitää seurata yhteiskuntavastuu. Inhimillisten työolojen luomiseen pyrkivät
muun muassa lapsi- ja pakkotyön kielto, työaikalaki ja työsuhdesuoja.
Kristillisdemokraattien periaatteena on niin paljon valtion puuttumista
kuin on tarpeen, mutta niin vähän kuin mahdollista. Valtion toimintaa pyritään rajoittamaan ja hajauttamaan.

Pk-yrittäjyyden puolesta
Sosiaalinen markkinatalous ei ole vain talousmalli, vaan siinä pyritään yhteisymmärrykseen vapauden ja vastuun, kilpailun ja solidaarisuuden suhteista.
Siksi sen toteuttamistapa on erilainen eri maissa.
Kristillisdemokraattien painopiste on vapaan yritteliäisyyden edistämi92

sessä reilun kilpailun oloissa. ”Kilpailu on kestävän talouskasvun moottori.
Kilpailu tuo tehokkuutta ja edistystä, vahvistaa toiminnan vastuullisuutta ja
estää hallitsevan markkinavoiman syntymisen.”1
Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat talouden selkärangan. Saksassa keskikokoiset yritykset työllistävät noin neljäsosan työvoimasta, kouluttavat eniten harjoittelijoita ja tuottavat noin puolet kansantuotteesta.
Ihannetapauksessa omistajayrittäjä omistaa tuotantovälineet (pääoman, koneet, laitteet, maan) ja hän käyttää niitä tuottaakseen tuotteita ja
palveluja, jotka hän myy voitolla vapailla markkinoilla. Voitolla yrittäjä elättää
perheensä ja sijoittaa osan voitosta uuden työvoiman palkkaukseen tai uusien tuotantovälineiden hankintaan. Omistajayrittäjä on henkilökohtaisesti
vastuussa ja hänen etunsa on tehdä pitkäjänteisiä ja kestäviä päätöksiä, mikä
tuo tasapainoa talouteen.
Valtion rooli on taata lainsäädäntökehykset, joissa yrittäjä voi toimia,
kuten kilpailulait, kaupan ja sopimisen vapauden. Julkinen valta vastaa suotuisasta infrastruktuurista, esimerkiksi väylästöistä ja viestintäverkoista sekä
selkeästä ja reilusta verojärjestelmästä, joka mahdollistaa pk-yritysten investoinnit ja vähentää byrokratiaa. Julkinen valta mahdollistaa pienikorkoiset
lainat start-upeille ja julkisissa hankinnoissa pyytää tarjouksia pk-yrityksiltä.
Yrityksiä voi aktiivisesti tukea löytämään toimitiloja. Julkisen vallan on
korvattava yrityksen sijoittautuminen epäedullisemmille alueille ja tuettava
kilpailukykyä muun muassa koulutus- ja tutkimusyhteistyön kautta erityisesti edistäen ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Väliaikaisia takauksiakin voidaan
käyttää, jos kilpailijamaat niitä käyttävät, mutta periaatteessa kristillisdemokraatit haluavat eroon yritystuista, koska ne vievät julkisen talouden ahdinkoon, estävät uusia yrityksiä nousemasta pitäessään toiminnassa vanhoja ja
kilpailukyvyttömiä. Vaikka yritystukia halutaan vähentää, omavaraisuus ja
huoltovarmuus painavat myös vaa’assa – erityisesti maataloustuissa.
Kristillisdemokraatit suhtautuvat julkisten menojen kasvattamiseen pidättyvämmin kuin vasemmisto ja pyrkivät valtion ja kuntien talousarvioissa
menojen ja tulojen tasapainoon ja velkakuorman vähentämiseen.
1 Guidelines for prosperity, social justice and sustainable economies published by the konrad-ade-		
nauer-stiftung (kas 2009: 4). Suomennos on kirjoittajan.
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Sosiaalisempia kuin oikeisto
Sosiaalipolitiikka käsittää kaikki julkisen vallan toimet, jotka varmistavat
perustoimeentulon ja riittävän elintason sairauden, työkyvyttömyyden, perheen elättäjän kuoleman, vanhuuden tai työttömyysjaksojen aikana. Se sisältää myös perhetuet, julkisen asuntotuotannon, nuorisotyön ja sosiaalisen
hyvinvoinnin. Kristillisdemokraatit ovat sosiaalisissa kysymyksissä tulonjakoa tasaavammalla linjalla kuin konservatiivit. Latinalaisessa Amerikassa
kd-puolueet ovat olleet lähellä vasemmistoa, sillä räikeät luokkaerot, köyhyys
ja syrjäytyminen vaativat erilaista politiikkaa.
EU:n jäsenmailla on erilaisia käsityksiä sosiaalipolitiikasta. Kristillisdemokraatit kannattavat tarveperusteisuutta, sillä sosiaaliturvan ei pidä johtaa
passivoitumiseen. Tavoite on voimaannuttaa yksilöt ja perheet jälleen tekemään omat itsenäiset päätöksensä ja estää pysyvä jättäytyminen tukien varaan toisten elätettäviksi.
Sosiaalivakuutus kattaa useimmissa Länsi-Euroopan maissa sairaus-,
työkyvyttömyys- ja työttömyysvakuutuksen, joihin vakuutuksen maksajat
saavat laillisen oikeuden. Kristillisdemokraatit edistävät valtion verovaroin
rahoitetun tulonjakojärjestelmän ohella sosiaalivakuutusta, joka rahoitetaan
työnantajien ja -tekijöiden sosiaaliturvamaksuilla ja jota hallitaan valtiosta
riippumattomasti. Se heijastaa ajatuksia henkilökohtaisesta vastuusta, hajautuksesta ja lähivastuusta. Eurooppalaiset kd-puolueet ovat yleensä olleet
suopeita yksityisiä lisävakuutuksia kohtaan.
Työllisyyspolitiikassa kristillisdemokraatit ovat pyrkineet aktivointiin
ja saamaan osaamisen kelkasta pudonneet työntekijät koulutuksella takaisin
työelämään.

Perhepuolueita
Kristillisdemokraatit tunnetaan pyrkimyksestä luoda suotuisat taloudelliset,
sosiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet perheille. Vanhempien keskeinen rooli ja
vastuu lasten ja nuorten kasvattamisessa tunnustetaan. Hyvinvoivat perheet
takaavat jäsentensä perustarpeet ja välittävät sukupolvien välistä solidaari94

suutta. Niissä lapset oppivat yhteiseloa rakastavassa yhteisössä. Perheessä
opitaan yhteisöä ylläpitävät arvot ja valetaan tulevaisuuden perustukset.
Perhepolitiikka on politiikan keskiössä, koska haasteita tuovat syntyvyyden väheneminen, väestön vanheneminen, perherakenteiden muuttuminen, työn ja koulutuksen vaatimusten kasvaminen ja erilaiset kulttuuriset
tulkinnat siitä, mikä on perhe ja mitä on hyvä perhe-elämä.
Kestävään perhepolitiikkaan kuuluvat perhetuet (lapsilisät, kotihoidontuki jne.), työn ja perheen yhteensovittamista tukevat työaikalait, työajan
joustot ja päivähoidon järjestäminen.
Työsuhteiden ehtoja, kuten työaikoja ja perheiden tarvitsemia palveluja ja tukia, pitää joustavoittaa perheiden tarpeiden mukaan. Työaikapankit
auttavat myös ikääntyneiden vanhempien hoidossa. Osa-aikatyön ja kotona
tehtävän työn lisäämisen ohella vanhempainvapaat ovat tärkeitä. Kristillisdemokraatit korostavat yhteisöllisyyttä, tuettua asumista, omaishoitoa, perhehoitoa ja perheenomaisia hoitoyksikköjä esimerkiksi kehitysvammaisten tai
vanhusten hoidossa.
Julkisen ja yksityisen päivähoidon ja perhepäivähoidon kehittäminen
on tärkeää sen mukaan, mitä perheet itse haluavat valita. Kristillisdemokraattien mukaan julkisen vallan lisäksi yksityisten yhteisöjen, kuten kirkon
ja muun kansalaisyhteiskunnan, pitää saada tuottaa perhepalveluita. Saksassa
kristillisdemokraattinen perhepolitiikka kehitti palvelutalot, joissa eri sukupolvet elävät yhdessä ja työntekijöiden lisäksi mukana on vapaaehtoisia.

Ympäristönsuojelijoita
Ruotsissa ja Norjassa kristillisdemokraattiset puolueet ovat profiloituneet
ympäristöpuolueina. Luomakunnan suojelu on ihmisen vastuulla. Kristillisdemokraatit tunnustavat suuret ympäristöuhat: ilmasto lämpenee, luonnon
monimuotoisuus heikkenee, maa, vedet ja ilma saastuvat. Hyvän ympäristöja ilmastopolitiikan tarve on tullut yhä akuutimmaksi. Kokonaisvaltaisella politiikalla on turvattava ekosysteemien menestys ja voitettava ekologinen kriisi.
Vuosikymmenten ajan teollistuneita maita on rakennettu luonnon kustannuksella. Tähän ongelmaan herättiin liian myöhään. Saksassa CDU otti
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ympäristönsuojelun agendalle 1978, kun ympäristötuhot alkoivat valjeta.
Kun Helmut Kohl valittiin liittokansleriksi 1982, perustettiin hänen ensimmäisellä kaudellaan ympäristöministeriö, aloitettiin kierrätys ja työ maailmanlaajan ilmastopolitiikan synnyttämiseksi.
Teollisuusmaiden on muutettava teollisuutensa kestäväksi, eikä virheitä pidä toistaa teollistuvissa maissa. On suosittava ympäristöystävällisiä
ja luonnonvaroja säästäviä tekniikoita. Puhtaan tekniikan (cleantech) kehitystyötä on edistettävä, jotta sen avulla voidaan ympäristövahinkoja estää ja
korjata. On vahvistettava hiilinieluja.
Energiantuotanto on vapautettava öljy-, maakaasu- ja hiiliriippuvuudesta. Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö suojelevat
ilmastoa. Se pätee myös liikenteeseen. On suosittava vähäpäästöisiä kulkuneuvoja, sujuvoitettava liikennettä, parannettava julkista liikennettä ja kehitettävä uusia ratkaisuja, esimerkiksi sähkö- tai biokaasukäyttöisiä robottitakseja.
Kestävän kehityksen edistämisessä tärkeitä ovat tutkimusohjelmat, verohelpotukset, ympäristöverot, luvitukset, säädökset ja vapaaehtoiset sopimukset. Varovaisuusperiaatteen ja ”saastuttaja maksaa”-periaatteen mukaan
toimimalla ympäristövahingot on minimoitava ja korjattava. Kansalaisten
ympäristötietoutta on edistettävä. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta, ympäristöjärjestöt ja kansalaisten aloitteellinen osallistuminen ovat välttämättömiä.
Ympäristön saastumisen korjaaminen vaatii maailmanlaajuista yhteistyötä, kuten YK:n ilmastopolitiikkaa. Köyhien ja rikkaiden maiden on
yhdessä voitettava kehitysongelmat, jotka aiheuttavat luonnon köyhtymistä.

Rauhan rakentajia
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärä on rauha ja vapaus. Siihen kristillisdemokraatit ovat pyrkineet Euroopan unionin perustamisella ja sen laajentumisella. Yhteistyöllä pyritään ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Arvoina
tässä työssä edistetään vapautta, kansalaisten turvallisuutta, demokratiaa ja
oikeusvaltiota.
Kristillisdemokraatit tukevat eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, jossa
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vähennetään riippuvuutta muiden tarjoamista puolustustarvikkeista. Yhteistyötä NATO:n puitteissa pidetään arvokkaana.
Ihmisoikeuksien toteuttaminen on edellytys vapaudelle, oikeudenmukaisuudelle ja rauhalle. On välttämätöntä luoda julkishallinnon poliittiset
ja yhteiskunnalliset puitteet ihmisoikeuksien edistämiselle. Tätä edistetään
kahdenvälisin keskusteluin oikeusvaltioperiaatteesta, kitkemällä korruptiota
ja mahdollistamalla kansalaisyhteiskunnan toiminta ja kansalaisten osallistuminen.
Kehitysmaiden talouksia on vahvistettava avaamalla reilut mahdollisuudet kansainväliseen kauppaan sekä autettava kriisien ehkäisyssä ja selvittelyssä. Tarvitaan pitkäjänteistä poliittista ja taloudellista yhteistyötä. Kokonaisvaltaisella lähestymistavalla pitää vastata moniin toisiinsa kietoutuneisiin
ongelmiin kuten ympäristöpakolaisuuteen.
”Yritysten on maksettava veronsa oikeaan osoitteeseen. Erilaiset veronkiertojärjestelyt lisäävät palkansaajien verotaakkaa. Veroparatiisit on suljettava ja estettävä veronkierto”, vaaditaan KD:n periaateohjelmassa.
On pyrittävä rauhanomaiseen rinnakkaineloon islamilaisen maailman
kanssa. Sitä uhkaa fundamentalismi ja väkivalta, johon vastaamisessa tarvitaan kärsivällistä, pitkäjänteistä työtä.

Kehitysyhteistyötä lähetystyön perinteessä
Kristillisdemokraatit ovat tunnettuja myönteisyydestään kehitysyhteistyötä
kohtaan. Taustalla on lähetystyön perinne, jossa autetaan yhteisöjä paitsi
henkisessä myös taloudellisessa ja teknisessä kehityksessä.
Saksassa kehitysyhteistyöministeriö perustettiin 1961 Konrad Adenauerin ollessa liittokansleri. Poliittinen tehtävä oli muodostaa sellaiset kansainväliset suhteet, jotka mahdollistavat kohtuulliset elinolot, reilut kaupan
ehdot, yhteisen turvallisuuden sekä reilun raaka-aine- ja ilmastopolitiikan.
Solidaarisuus ei ole ainoastaan akuuteissa kriiseissä auttamista vaan systemaattista sitoutumista kaikkien kansojen kestävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kehitykseen.2
2 Robert Woodberry tarkasteli missä määrin evankelinen protestanttinen lähetystyö on vaikuttanut
demokratian vakiintumiseen. Hänen tilastollisen analyysinsa mukaan voimakkain vaikuttaja oli lähetys-
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Oireiden hoidon sijaan on järjestelmällisesti voitettava köyhyyden
syyt, kuten sairaudet, aliravitsemus, koulutuksen, pääoman ja työpaikkojen
puute ja korruptoitunut kulttuuri. Se on mahdollista vain, jos demokratia,
markkinatalous ja oikeusvaltio voimistuvat. Kristillisdemokraatit korostavat
tehokasta johtajuutta ja hallintoa, jonka pohjana on henkilökohtainen vastuuntunto. Tarvitaan pääomien karttumista pk-yrittäjille. Kehitysmaissa korruptio on usein myönteisen kehityksen pahin este ja sen kitkeminen vaatii
kulttuurimuutosta.
Kehitys on monimutkainen prosessi, jonka tavoitteena on yleisten elinolojen ja yksilön vapauksien paraneminen. Teollisuus, maanviljelys ja palvelujen tuotanto siirtyvät sinne, missä niille luodaan parhaat edellytykset.
Kehitysponnistusten pitää olla ensisijaisesti niistä hyötyvien ihmisten tehtävä. Onnistuneen kehitysyhteistyön hyöty on molemminpuolinen:
maahanmuuttopaineet lievenevät avunantajamaissa, kansainvälinen turvallisuustilanne paranee, ympäristön- ja ilmastonsuojelu vahvistuvat ja kauppa
maiden välillä laajenee.

Kohtuullisia verottajia
Pääsääntöisesti maissa, joissa kristillisdemokraatit ovat olleet keskeisessä hallitusvastuussa, ovat yritys- ja tuloverot alemmat kuin maissa, joissa sosialidemokraatit ovat pitkään hallinneet. Tilastoja on kuitenkin vaikea verrata,
koska sosiaaliturva ja terveydenhuolto pohjautuvat toisissa maissa enemmän
yksityisiin maksuihin kuin veroihin. Pohjoismaiset kristillisdemokraatit ymmärtävät myös, että on ”luonnollisen monopolin” alueita, joissa vapaa kilpailu ei oikein toimi ja järjestelmän parhaan toimivuuden kannalta valtiollinen
tai kunnallinen omistus on kohdallaan. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset
infrastruktuurien verkot. Samoin ymmärretään valtion yritysomistus tilanteissa, joissa yksityistä pääomaa ei ole ollut, mutta alan yrityistoiminnalla on
ollut kansallisesti tärkeä tehtävä.
Valtio voi hankkia palveluiden tuotantoa yksityiseltä sektorilta, mutta
silloin julkisissa hankinnoissa on estettävä sellaiset riippuvuudet yksityisyrityön läsnäolo. Vaikutus näytti syntyvän, oli lähetystyö menestyksekästä tai ei. Painettiin lehtisiä, opetettiin kansaa lukemaan, syntyi lehdistöä, yhdistyksiä jne.
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tyksistä, kuten alueellisten monopolit tai tekniset riippuvuudet, jotka estävät
aidon kilpailun.
Valtion menojen suhde bruttokansantuotteeseen on suurempi sosialidemokraattien perinteisesti johtamissa maissa kuin kristillisdemokraattien johtamissa maissa, samoin julkisen sektorin työntekijöiden osuus. Eri
maiden verotasoja vertailtaessa pitää tosin ottaa huomioon, kuinka paljon
hyvinvointivaikutuksia, tulonsiirtoja ja palveluja verovaroilla saadaan aikaan.
Julkisen ja yksityisen sektorin osuuksien pitääkin olla erilaisia eri maissa, sillä esimerkiksi monopoliaseman muodostuminen on vaikeampaa tiheään asutuissa maissa, joissa on paljon yrityksiä.
Julkinen sektori voi toki toimia yhtä tehokkaasti kuin yksityinen, mutta
se vaatii hyvää johtajuutta, korkeaa moraalia, yhteishenkeä ja kannustimia,
varsinkin silloin, jos puuttuu kilpailun pakottava paine. Julkinen toimija voi
muodostaa integroivia ketjuja ja säästää eri toimintoja järkevästi ketjuttamalla. Esimerkiksi julkinen terveydenhoito on Suomessa kustannustehokkaampaa kuin yksityinen vaikkapa USA:ssa.
Yritystalouden emeritusprofessori Arto Lahti pitää saksalaista taloudenpitoa esimerkillisenä: ”Saksan talousoppi on minimalismin malliesimerkki. Saksa säästää ja kerää pääomia, sillä maan vaihtotaseen ylijäämä on suuri.
Saksan talouspolitiikka nojaa ankaraan talouskuriin. Saksa myös investoi.
Saksa on sitoutunut ehkä eniten suurvalloista kestävän kehityksen mukaiseen energiapolitiikkaan samalla, kun Itä-Saksaa nostetaan jaloilleen. Saksa
ottaa EU-maista eniten siirtolaisia, pakolaisia ja maahanmuuttajia. Pakolaiset
ovat tarpeellista työvoimaa ja työvoiman tarjonta nostaa Saksan tuotannollista tehokkuutta ja kasvava väestö lisää kysyntää.
Minimalistinen valtio säästää kaikesta mahdollisesta ja samalla luo
edellytykset panostaa mittavasti tulevaisuuteen.”3
Tarkka taloudenhoito ja tekninen edelläkävijyys mahdollistavat siis
myös korkean solidaarisuuden tason.

3 Puheenvuoroja yhteisötaloudesta, Ajatushautomo Kompassi, 2018.
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Käytännön sovellutuksia Suomessa

8. Yhteistyöhön yhteiseksi hyväksi
Johdonmukaiselta aatepohjaltaan kristillisdemokraatit voivat suhtautua avoimesti toisiin puolueisiin ja niiden esityksiin. Toisissa puolueissa nähdään
kristillisdemokraattien näkökulmasta hyvää esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• Kokoomus korostaa yrittäjyyttä ja kannattavien yritysten merkitystä
Suomen taloudelle aivan kuten KD, joka oli 2017 kuntavaaleissa Suomen Yrittäjien arvion mukaan yritysystävällisin puolue.1
• Keskusta on korostanut hajautettua taloutta ja koko Suomen pitämistä asuttuna. KD on näissä linjauksissa Keskustan alkiolainen perillinen.
• Sosialidemokraatit korostavat työväestön oikeuksia ja oikeudenmukaista tulonjakoa. Myös KD pyrkii sovittamaan työnantajien ja työntekijöiden etuja yhteen.
• Vasemmistoliitto kritisoi varsinkin monopolikapitalismia. KD voi yhtyä
osaan kritiikistä ja etsii ratkaisuja yksityisten monopolien ehkäisemiseksi, luonnollisten monopolien kyseessä ollen tarvittaessa julkisella omistuksella.
• Vihreät korostavat ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Tätä tahtoo myös KD.
• Perussuomalaisista ja sinisistä osa kantaa huolta kristillisen kulttuuriperinnön säilymisestä KD:n tavoin.
• Rkp korostaa ruotsinkielisen vähemmistön asemaa. Myös KD tukee
kielellisten vähemmistöjen oikeuksia ja haluaa toimia kaksikielisenä puolueena.
Kristillisdemokraattista ajattelutapaa on monissa puolueissa onhan se
kristityssä kulttuuriperimässä luonnollinen aatemaailma. Suomalaiset puolu1 Yrittäjäsanomat 2/2017 kävi läpi puolueiden vaaliohjelmia ja vertasi niitä Suomen Yrittäjien keskeisimpiin kuntavaalitavoitteisiin. Puolueet saivat pisteitä, jos niiden ohjelmat tukivat yrittäjäjärjestön tavoitteita. Voittajaksi selviytyi KD, joka sai 8 pistettä. Seuraaviksi selviytyivät Kokoomus ja Perussuomalaiset 6 pisteellä. Vihreät saivat 4, Keskusta, Rkp ja Vasemmistoliitto 3 pistettä. Sdp jäi nollille.
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eet asemoituvat melko lähelle toisiaan. Eri puolueet tuovat esiin kannatettavia
linjauksia, jotka perustuvat usein asiantuntijoiden esityksiin ja osaamiseen.
Kaikilla puolueilla on myös heikkoutensa, jotka usein nousevat jo
aivan perustavista maailmankuvan ja ihmiskuvan kysymyksistä. Se ei estä
kristillisdemokraatteja pyrkimästä kompromisseihin ja edistämästä yhdessä
hyviä asioita. Kristillisdemokraattiset periaatteet edellyttävät pyrkimystä yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa yhtenevien tavoitteiden edistämiseksi.

SEPA-maksut ja suhtautuminen EU:iin
Yhteistyöstä voidaan pitää hyvänä esimerkkinä Sari Essayah’n toimintaa
KD:n meppinä vuosina 2009-14. Hän vastasi koko Euroopan parlamentin puolesta2 yhtenäisen euromaksualue SEPA:n loppuunsaattamisesta. SEPA-alueella kaikki maksut ovat kuin kotimaan maksuja, eivät enää ulkomaan
maksuja. Esimerkiksi aiemmin pankki saattoi veloittaa kuusi euroa maksusta
Suomesta Viroon, nyt euromääräinen tilisiirto on ilmainen, kun kaikilla on
samanlainen maksujärjestelmä ja tilinumerot (IBAN). Yritykset eivät enää
tarvitse jokaisessa EU-maassa erillistä pankkitiliä, ja tilisiirrot ja suoraveloitukset yksinkertaistuivat. Komission tilaaman vaikutusarvion mukaan potentiaalinen säästö Euroopan taloudessa oli 130 miljardia euroa kuuden vuoden aikana. Komissaari Michel Barnier totesi Essayah’n työstä, että harvoin
komission esitys paranee näin paljon parlamentin käsittelyssä.
Asetus raivasi tietä maksamisen uudistuksille, joille SEPA oli edellytyksenä. Essayah myötävaikutti esimerkiksi asetukseen, jonka kautta korttimaksut halpenivat kaupoille, kun saatiin katot korttimaksutapahtumien
korvauksista (MIF) pankeille.
Esimerkit osoittavat kuinka KD kannattaa sisämarkkinoiden avaamista ja sujuvoittamista. Koko EPP:n tavoite on sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen. Sisämarkkinat on vapautettava erilaisista kilpailurajoituksista ja
2 Euroopan parlamentissa mietinnön komission lainsäädäntöhankkeesta tekee yksi meppi. Kunkin
valiokunnan puolueryhmät ”ostavat” pisteytysjärjestelmän perusteella tehtäväkseen mietintöjä ja 		
omien käytäntöjensä mukaan valitsevat keskuudestaan mepin tekemään mietinnön. Muut puolueet
valitsevat keskuudestaan ”varjomietinnöntekijän”, joka perehtyy aiheeseen ja neuvottelee mietinnön
tekijän kanssa. (Suomen eduskunnassa mietinnön laatii valiokunnan sihteeristö valiokunnan keskustelujen pohjalta.)
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siirryttävä kauppaa ja ihmisten elämää helpottaviin käytäntöihin.
Keskieurooppalaisten EPP-puolueiden integraatiomyönteisyys periytyy siitä, että Euroopan Unioni (tuolloin nimeltään Euroopan Yhteisöt) oli
juuri kristillisdemokraattien visio maailmansotien jälkeisen Euroopan rauhanomaisen kehityksen turvaamiseksi taloudellisen ja poliittisen yhteistyön
kautta. Pohjoismaiden kristillisdemokraatit ovat korostaneet enemmän kansallista itsemääräämisoikeutta3. Sitä he ovat pyrkineet varjelemaan myös maidensa liityttyä EU:n jäseniksi ja vastustaneet keskusjohtoisuuden lisäämistä.
Yhteinen ja vallitseva näkemys kristillisdemokraattien kesken on ollut,
että elintasossaan jäljessä olevien valtioiden vähittäisen nousun muiden tasolle pitää tapahtua markkinaehtoisesti ja työperäisesti.
Jäsenmaiden markkinataloudet kehittyvät kilpailussa, kun toimitaan
yhteisillä säännöillä. Yritykset sijoittuvat sinne, missä niillä on paras toimintaympäristö: vähäinen korruptio, puhdas ympäristö, hyvä infrastruktuuri,
kuten nopeat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, edullinen koulutettu työvoima, pätevä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö, ennustettava talouspolitiikka ja helppo pääsy markkinoille. Tämä pakottaa valtiot, maakunnat
ja kunnat tehostamaan toimintaansa. Reilussa kilpailussa Suomen kaltainen
avoin ja innovatiivinen yhteiskunta pärjää hyvin.
Markkinakuri luo paineen tehdä välttämättömät uudistukset. Yhteisvastuun lisääminen sen sijaan vähentäisi heikommin pärjäävien maiden
painetta uudistuksiin. Minkään jäsenmaan ei pidä siirtää vaikeuksiaan toisten jäsenmaiden maksettaviksi eikä elää toisten kustannuksella. Tämä pätee
myös talouskriiseissä, joihin ei pidä luoda yhteisvastuullisia mekanismeja.
Ei sekään ole oikein, jos asiansa hyvin hoitaneiden pankkien pitää joutua
vastaamaan nyt rapakunnossa olevien pankkien alasajon kustannuksista ja
talletussuojasta.
Toisin kuin vasemmisto on KD kannattanut EU:n budjetin pitämistä
pienenä, noin yhdessä prosentissa yhteenlasketusta bruttokansantuotteestata4, mutta budjetin rakennetta on muutettava tulevaisuuden haasteisiin vas3 Norjan KrF ja Skl/KD vastustivat EY-jäsenyyttä juuri itsemääräämisoikeuden varjelemiseksi.
4 Sosialidemokraattien johtohahmo Euroopan parlamentissa Pervenche Beres johti 2011 kriisivaliokuntaa ja esitti sen mietintöluonnoksessa, että EU:n budjetin osuus nostetaan 5-10 prosenttiin bkt:sta
ja vastaavasti vähennetään kansallisia budjetteja. Se antoi selkeän kuvan vasemmiston halusta siirtää
budjettivaltaa EU:lle pois jäsenmaiden kansallisista käsistä. EPP neuvotteli vaatimuksen pois mietinnöstä.
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taamiseeksi. Nettomaksajamaat, jotka maksavat EU:n budjettiin enemmän
kuin sieltä saavat, auttavat jo monin tavoin nettosaajamaita.
KD torjuu yhteisvastuullisten mekanismien luomisen, kuten komission
useat esitykset euroalueen syventämisestä. Esimerkiksi määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen veisi valtaa nimenomaan pieniltä mailta. Sen sijaan yhteistyön lisääminen on järkevää aloilla, joissa se tuo merkittävää lisäarvoa,
kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Puolustusväline- ja muissa kalliissa kehityshankkeissa usean maan yhteishankinnoilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Vapaakauppasopimuksissa EU tuo merkittävää
lisäetua, sillä pieni maa on yksin heikossa neuvotteluasemassa. Yhteistyöllä
voidaan päästä käsiksi kansainväliseen veronkiertoon ja verovälttelyyn. Kansainvälisten suuryritysten pitämiseksi kurissa vaaditaan kansallisvaltioita leveämpiä hartioita. Ympäristönsuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa,
pakolaisuus- ja maahanmuutto- ja muissa globaaleissa haasteissa yhteistyö
on välttämätöntä. Globaalit ongelmat eivät tunne rajoja ja kansainvälisestä
taakanjaosta pitää sopia oikeudenmukaisesti. EU:n on autettava lähialueitaan
kehittymään pyrkien reiluihin kauppa- ja naapuruussuhteisiin.

KD perhepuolueena
KD on panostanut vaihtoehtojen esittämiseen. Viime vuosina puolue on
esittänyt opiskelijoille kannustavan opintotukimallin ja perheiden tukemiseksi taaperobonus-mallin. Näistä saa lisätietoa nettisivuilta www.kd.fi.
Taaperobonus-mallissa ehdotetaan lapsikohtaista 350 euron kuukausittaista hoitorahaa sen jälkeen, kun ansiosidonnaiset vanhempainpäivärahat
päättyvät. Ajatus on, että raha seuraa lasta. Perhe voisi käyttää taaperobonusta
joustavasti joko hoivapalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon. Malli olisi kustannusneutraali, sillä lapsia siirtyisi pois kalliista kunnallisesta päivähoidosta.
Mallilla pyritään täyttämään KD:n perhepolitiikan neljä teesiä:
1. Perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä ensisijaisesti lapsen edun näkö		kulmasta.
2. Lastenhoidosta päättää perhe. Yhteiskunnan on tuettava eri hoito		 muotoja nykyistä tasaveroisemmin.
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3. Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä.
		 Perheiden tarpeet ovat erilaisia. Työelämän muutos tarkoittaa erilai			sia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta.
4. Perheitä koskevien päätösten on kannustettava nykyistä suurem		 paan lapsilukuun, sillä syntyvyys on laskenut Suomessa nälkävuo		 sien tasolle. Kestävän väestökehityksen hedelmällisyysluku on 2,1.
		 Nyt hedelmällisyysluku on 1,65 ja laskemassa.

Kannustava sosiaaliturva
Sosiaaliturvan uudistaminen on ensi vaalikauden suuri tehtävä.5 Suomalainen sosiaaliturva on kehittynyt pala palalta tilkkutäkkimäiseksi kokonaisuudeksi, jonka monimutkaisuutta harva hallitsee.
Briteillä oli aiemmin samankaltainen tilanne. Asia ratkaistiin uudella
Universal Credit-mallilla (UC), jossa monet sosiaaliturvan muodot yhdistettiin ja vähäisenkin työn tekeminen tuli aina kannattavaksi. KD:n eduskuntaryhmä alkoi selvittää mallin soveltuvuutta Suomeen vuonna 2015 puoluesihteeri Asmo Maanselän johdolla ja teetti mallista laskelmia eduskunnan
tietopalvelulla. Näitä laskelmia pitää tehdä monelle eri esimerkkitapaukselle,
sillä erilaiset perheet saavat eri tukia, ja muutokset ovat eri tilanteissa erilaisia.
Vuonna 2019 saadaan Suomessa käyttöön tulorekisteri, johon kootaan
reaaliaikaisesti jokaisen saamat tulot, tuet ja verotustiedot. Tämä mahdollistaa eri tukien yhdistämisen yhdeksi tueksi ja sen yhteensovittamisen verotuksen ja tulojen kanssa. Yhteensovitus voidaan tehdä kannustavasti siten,
että jokaisesta ansaitusta eurosta jää aina vajaat 40 prosenttia käteen. Laskelmat eivät ole tältä osin vielä valmiit.
Kannustinloukut vähenevät nykyisestä, sillä nykyisin töihin menon jälkeen voi saada vähemmän rahaa käteen kuin tukien varaan jäädessään. Eikä
synny byrokratialoukkuja, kun hallinnon hitaus ei estä työn tekoa ja tukien
takaisinperintä lakkaa tarpeettomana.
Asmo Maanselkä julkaisi aiheesta syksyllä 2017 paljon kehutun kirjan6,
5 Se on hoidettava, vaikka myös sote-uudistus jäisi seuraavaan eduskunnan viimeisteltäväksi.
6 Asmo Maanselkä: Kannustava perusturva – Isosta-Britanniasta mallia Suomen sosiaaliturvauudistukseen”, Ajatushautomo Kompassi 2017
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jonka ajatuksia ja ehdotuksia on useissa puolueissa omaksuttu ja ehdotettu.
Kirjassaan Maanselkä vertaili Suomen sosiaaliturvaa Ruotsiin ja Tanskaan,
joissa työvoimahallinnolla on moninkertaiset resurssit. Aktivoiva työvoimahallinto pitää saada myös Suomeen. Mallissa ”minityöt” olisivat tiettyyn
määrään asti verovapaita.
Kun pysyy aktiivisena ja osallistuu, on paljon paremmat mahdollisuudet hakeutua ”oikeisiin töihin” kuin elettäessä passiivisena vain tukien varassa. Ruotsissa, Tanskassa ja Englannissa kunnan sosiaalityöntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa alueensa työttömistä ja toimeentulotuen asiakkaista.
UC-mallin tuominen vaihtoehdoksi toi KD:lle paalupaikan ensi vaalikauden tärkeässä tehtävässä: sosiaaliturvan uudistuksessa.

Kirjassaan Asmo Maanselkä esittelee Suomeen sopivan yleistukimallin, jossa eri tuet yhdistetään. Oheisessa kuvassa esitetään vasemmalla nykyisen tuen monimutkaisuus. Siitä siirryttäisiin yhteen yleistukeen, jota täydennettäisiin harkinnanvaraisilla osilla, mutta yksinkertaisemmin kuin nykyisessä järjestelmässä. Yleistukimalli edellyttää tulorekisteriä, joka Suomeen on
rakenteilla ja saataneen toimintaan vuonna 2019. Sen avulla voidaan sovittaa yhteen kaikki
tulonsaajan saamat tuet, tulot ja verot sillä tavalla, että aina kannattaa ottaa vastaan pienikin
palkkatyö. Malli purkaa kannustin- ja byrokratialoukkuja.
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Vaihtoehtobudjetti vuodelle 2018
Vuodesta 1999 lähtien on KD:n eduskuntaryhmä tehnyt oppositiossa ollessaan hallituksen talousarvioesitykselle vaihtoehtoisen budjettiesityksen
(2011-15 KD oli hallituspuolue). KD:n vaihtoehdot ovat olleet lisämenojen
ja -tulojen suhteen tasapainossa tai ylijäämäisiä.
Tulopuolella merkittävässä roolissa ovat vaihtoehtobudjeteissa olleet
verotukien poistot. Erityisesti korostuvat haittaverot, jotta samalla voitaisiin
parantaa väestön terveyttä. KD on esittänyt sokeriveroa hallituksen poistaman makeisveron tilalle, kuten SOSTE, THL ja monet muut asiantuntijatahot
suosittavat. Alkoholilain muutoksiin varauduttiin vuoden 2018 vaihtoehdossa
alkoholiveron korotuksilla.
2018 vaihtoehtobudjetin menopuolella korostuu KD:n huolenpito vähäosaisimmista. Ryhmä esittää, että leikkaukset köyhimpien etuuksiin peruttaisiin. Harmaan talouden torjunnan on arvioitu tuovan siihen sijoitetut rahat
runsaasti takaisin.
KD on nostanut esiin lisääntyneet sisäilmaongelmat ja vaihtoehdossaan
vuodelle 2018 esitti myös erityistä 100 miljoonan euron sisäilmaohjelmaa.
Myös pienyritysten toiminnan edistämiseen, maaseudun elinvoiman turvaamiseen ja ympäristön suojeluun sijoitettaisiin hallitusta enemmän varoja.

Tulot 2018
Sokerivero lisätystä sokerista 				
- 300 Me
Alkoholiveron lisäkorotus 				
- 100 Me
Vero- ja yritystukien vähentäminen 				
- 80 Me
Työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyksen puolitus
- 104,5 Me
Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus pois
- 25 Me
Lisääntyneet verotuotot harmaan talouden torjunnasta
- 50 Me
Maataloudessa fossiilisen polttoainetuen vähentäminen
- 5 Me
THL:lle rahoitus vähentämällä strategista tutkimusrahoitusta
- 5 Me
Sote-valinnanvapauskokeilujen kohtuullistaminen 		
- 75 Me
Lisääntyneet verotulot huoltajakorotuksesta ja takuueläkkeen korotuksesta
(vaikutus julkiseen talouteen) 				
- 3,3 Me
Vähentyneet toimeentulo- ja asumistukimenot huoltajakorotuksesta
ja takuueläkkeen korotuksesta (vaikutus julkiseen talouteen)
- 12 Me
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Menot 2018

Ympäristö, pk-yritykset
maatalous

Koulutus, tutkimus

Harmaan talouden torjunta

Sisäilmaohjelma

Lapsiperheille, sairaille, pieneläkeläisille,
diakoniaan, ylivelkaantuneille, köyhimmille

Verotuksen lapsivähennyksen jatkamiseen				
+ 64 Me
Lapsilisän korotukseen						+ 30 Me
Perheellisille opiskelijoille huoltajalisän korotus opintorahaan			
+ 10 Me
Lääkekorvauksen maksukaton alentamiseen 605:sta 450 euroon 		
+ 50 Me
Kansaneläkkeen indeksileikkausten ja -jäädytyksen korvaamiseen 		
+ 50 Me
Takuueläkkeeseen 45 euron korotus					
+ 38 Me
Vanhustenhoidon tason parantamiseen, palvelusetelijärjestelmään 		
+ 50 Me
Keliaakikkojen ruokavaliokorvauksiin				
+ 10 Me
Saattohoidon kehittämiseen ja omaistukeen saattohoidon ajalta		
+ 20 Me
Mielenterveystyöhön						+ 10 Me
Vähävaraisten ruoka-apuun järjestöjen kautta				
+ 1 Me
Ylivelkaantuneiden talous- ja velkaneuvontaan				
+ 5 Me
Uskonnollisten yhdyskuntien rakennus- ja korjausinvestointeihin 		
+ 1 Me
Evankelis-luterilaisen kirkon korvaukseen lakisääteisistä tehtävistä 		
+ 2,8 Me
Verovähennys lahjoituksista kehitysyhteistyöhön 				
+ 10 Me
Kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöille				
+ 30 Me
Sisäilmapoliklinikat yliopistosairaaloihin 				
+ 20 Me
Sisäilmasairastuneiden kotiopetuksen järjestäminen 			
+ 10 Me
Väistötilojen hankintaan						+ 50 Me
Sisäilmasairastuneiden sosiaaliturvan kehittämiseen 			
+ 10 Me
Tutkimusmenetelmien kehittämiseen				
+ 10 Me
Poliisin toimintamenoihin ja harmaan talouden torjuntaan 			
+ 17 Me
Suojelupoliisin toimintamenoihin terrorismin torjuntaan 			
+ 3 Me
Oikeuslaitokselle							+ 2 Me
Harmaan talouden torjuntaan verohallinnolle				
+ 10 Me
Harmaan talouden torjuntaan tullille					
+ 3 Me
Harmaan talouden torjuntaan syyttäjälaitokselle				
+ 2 Me
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen 		
+ 50 Me
Tukeen kunnille oppimateriaalien hankintaan lukiolaisille			
+ 5 Me
Tukeen kunnille oppimateriaalien hankintaan ammatillisessa koulutuksessa
+ 5 Me
Oppisopimuskoulutukseen					+ 15 Me
Työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön				
+ 5 Me
Yliopistoindeksin jäädytyksen perumiseen 				
+ 24,5
Ammattikorkeakouluindeksin jäädytyksen perumiseen 			
+ 11,6 Me
Amk tutkimusmäärärahojen lisäämiseen				
+ 10 Me
Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (Tekes, VTT) 			
+ 30 Me
THL:n tutkimustoimintaan					+ 5 Me
Starttirahaan ja palkkatukiin sekä muuntokoulutukseen			
+ 30 Me
Viennin lisäämiseen, pk-yritysten markkinointi- ja kansainvälistymisavustuksiin
+ 7 Me
Suomen Metsäkeskuksesta tehtyjen leikkauksen perumiseen 			
+ 1,8 Me
Maaseudun kehittämisestä tehtyjen leikkauksen perumiseen 			
+ 1,9 Me
Elinvoimaisen maaseudun hyväksi 4H-toimintaan			
+ 0,6 Me
Maatalouden biokaasulaitoksien tukeen 				
+ 5 Me
Biokaasuautojen hankinta- ja muuntotukeen 				
+ 5 Me
Joukkoliikenteen ostopalveluihin 					
+ 5 Me
Vesiensuojelun leikkausten perumiseen				
+ 2,2 Me
Yhteensä lisätulot/säästöt 					
- 759,8 Me
Yhteensä lisämenot 						+ 751,4 Me
Tulojen ja menojen erotus 					
- 8,4 Me
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Lisävarat koulutukseen ja tutkimukseen ovat investointeja osaamiseen
ja ne loisivat pohjaa kansantalouden paremmalle kehitykselle lisääntyvinä patentteina ja yrityksinä. Vaihtoehtobudjetissaan 2018 KD panostaisi erityisesti
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan VTT:n ja Tekesin, nykyisen Business Finland’in, kautta.
Suomalaisen maaseudun elinvoimaisuutta lisäisi biokaasuohjelma.
Biokaasun tuottaminen maaseuduilla olisi järkevää, vähentäisi riippuvuutta
fossiilisesta energiasta ja vähentäisi keinolannoitteiden käyttöä.1
KD:n mielestä hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyövaroista olivat
lyhytnäköistä politiikkaa ja lopettivat monet hyvät kansalaisjärjestöjen projektit. On selvää, että tulevaisuuden suuri haaste on Afrikan maiden nostaminen tasapainoiseen kehitykseen, jotta voitaisiin välttää pahimmat nopean
väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja aseellisten konfliktien aiheuttamat
ongelmat, joiden johdosta miljoonat joutuvat pakolaisiksi. Tällainen pitkäjänteinen työ on ratkaisevan tärkeää ja vaatii varoja.
Akuutin pakolaisongelman ratkaisemiseksi KD on suuren pakolaiskriisin alusta lähtien esittänyt, että pakolaisia otettaisiin Euroopan ulkopuolisilta leireiltä nykyistä isompien kiintiöiden perusteella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistukseen KD on puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan esittänyt samoja huomioita, joihin myös perustuslakivaliokunta 2018 keväällä päätyi. ”Viime hallituskaudella KD:n ajama
malli pienillä parannuksilla ei hallitukselle kelvannut, vaan mukaan tulivat
maakuntahallinto ja useampaan kertaan viilattu valinnanvapausmalli. Näihin
molempiin pitäisi saada parannuksia. Kaikkien puolueiden jakamat alkuperäiset tavoitteet – yhdenvertaisuus, integraatio ja kustannusten hillintä – eivät muuten toteudu.” 2

1 Oppia on haettu Erkki Kalmarin Laukaalla sijaitsevalta biokaasutilalta, jossa on uurrettu uraa ja
kehitetty biokaasun puhdistusta liikennekäyttöön ja myös vaakasiiloissa tapahtuvaa biokaasun tuotantoa, jolloin siilo tarvitsee täyttää vain pari kertaa vuodessa.
2 Sari Essayah kolumnissa http://www.kdlehti.fi/2018/03/26/aukeavatko-soten-solmut/
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Maailma on valtavassa murrosvaiheessa

9. Visio tulevaisuuteen
Tämän luvun esitykset ovat korostuneesti omia mielipiteitäni. Kantava ajatus
on lisätä kansalaisten hallintavaltaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Yritän
hahmottaa miten tämä saavutetaan luovuutta edistämällä, avoimuutta lisäämällä sekä perheiden ja lähiyhteisöjen taloudellista itsenäisyyttä vahvistamalla.

Kulttuurinen kehitys haltuun
Ihminen vapautuu kyetessään tyydyttävästi määrittämään mihin syvimmiltään
uskoo ja luottaa, mikä on hänen jumalansa1. Israelilainen historioitsija Yuval
Harari oivaltaa kirjassaan ”Homo Deus”, että on laajalti levinneitä uskontoja,
joissa jumala on ihmiskunta. Tällaisia uskontoja ovat olleet muiden muassa
natsismi, kommunismi ja sekulaari liberalismi.2 Vapaasti tulkiten Harari ennustaa, että uusi ihmiskuntauskonto tulee hallitsevaksi ja sen keskeisiä pyrkimyksiä ovat kuolemattomuus, onnellisuus ja jumalallisuus.
”Kuolemattomuus” saavutetaan, kun sairaudet voitetaan ja ihminen
voi jatkuvasti uudistaa solujaan, elimiään ja jäseniään tai siirtää tietoisuutensa
tietokoneille. Onnellisuutta voidaan tavoitella kemiallisin ja sähkökemiallisin
menetelmin ja vaikkapa geenimuuntelulla. Ihminen voi jumalallistua siinä
mielessä kuin Zeus ja Indra olivat Kreikan ja Intian mytologiassa ruumiillisia
jumalia, joilla oli superkykyjä.
Ihmiskuntauskontoihin liittyy tiedeusko, jonka mukaan muuta luotettavaa tietoperustaa ei ole. Innokkaimmiksi uskovaisiksi ryhtyvät hyvää tarkoittavat idealistiset nuoret.3 Heille on tärkeää erottautua muita moraalisesti
1 ”Se, mihin ennen muuta turvaudumme, on meidän jumalamme”. Suomen evankelisluterilaisen
kirkon katekismus, 2000.
2 Yuval Harari: Homo Deus: Huomisen lyhyt historia, Bazar Kustannus Oy, 2017
3 Kuten Suomessa 1960-70-luvulla.taistolaisuudessa.
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parempina ihmisinä, ja siinä jakavaksi tekijäksi voi muodostua mikä tahansa
yksittäinen eettinen kysymys, viime aikoina myönteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. On kuitenkin uskonvaraista ja epätieteellistä väittää, että
tiede selittää kaiken, sellaisetkin kysymykset, joihin sen menetelmät eivät riitä.
Mitkä ovat tulevaisuudessa ihmisten perusoletuksia? Mielestäni on
kaksi tapaa mennä perusoletuksissaan harhaan: 1) kieltää Jumala ja 2) väärä
jumalakuva. Kumpikin tapa vaikuttaa voimistuvan.
Jumalan kieltämisessä olennaista on, millaiseksi muodostuu kristinuskon ja uuden ihmiskuntauskonnon välinen suhde. Toinen kysymys on kristinuskon suhde erilaisen jumalakuvan uskontoihin, kuten hindulaisuuteen
tai sellaiseen islamiin, jossa Jumala ei ole kaikkia ihmisiä rakastava, eikä kaikilla ole yhtäläistä ihmisarvoa, mikä usein johtaa vähemmistöjen sortoon.
Vaikka Jumalasta luopuminen käytännössä monesti korvautuu erilaisilla taikauskoilla, tullee ihmiskuntauskolla olemaan valta-asema. Se esiintyy
eettisenä vaihtoehtona, ikään kuin Jumala olisi tarpeeton aiemmalta epätieteelliseltä ajalta periytynyt oletus ja me olemme saavuttaneet riittävän kehitystason pärjätäksemme ilmankin.
Periaatteessa on kyse samankaltaisesta kysymyksestä kuin suhtautumisessa siihen, mitä ihmiset luonnostaan eli järjellään saavat selville maailman
ja yhteiskunnan lainalaisuuksista. Sehän on kaikki hyvä asia, mutta riittääkö
se yhtenäisen maailmankuvan ja toiminnan perustaksi?
Tavanomainen tämän maailman eettinen käyttäytyminen voi toki viedä
pitkälle4. Ihmisiä ja yhteiskuntaa havainnoiden voidaan päätellä paljon siitä,
mikä edistäisi hyvinvointia. Ihmisten sisin on kuitenkin vaikea analysoitava
ja havaintojen ajallinen, laadullinen ja määrällinen rajoittuneisuus eivät aina
anna mahdollisuutta arvioida, onko havainnot tulkittu oikein. Jos ihmiset
järjestään tahtoisivat toimia hyvin ja tietäisivät, mikä käsitys hyvästä toiminnasta on oikea, olisi mahdollista löytää tutkimuksen kautta parhaat ratkaisut
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Jos. Ihmiskuntausko törmää luonnollisen
moraalitajun rajoituksiin.
Ihmiskuntauskossa on paljon hyvää: pyrkiessään eettisyyteen ihmiset
toimivat ikään kuin kuitenkin olisi oikea Jumala ja objektiivinen moraalilaki,
4 Lk. 6:32-34, 11:13.
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Olen uskova 41,8% <– 42,8%
Uskon kristinuskon opettamaan
Jumalaan 30,3% (2011)

En ole uskova 42,9% <– 43,4%
Olen kristitty 65,1% <– 79,2%
En kuulu kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön
27,2% <– 11%

Luen Raamattua vähintään kerran
kuukaudessa 11,1% <– 18,1%
Osallistun jumalanpalveluksiin
vähintään kerran kuukaudessa

Katson olevani ateisti

6,6% <– 13,2%

12% <– 3,8%

Muutoksia suomalaisen yli 15-vuotiaan väestön uskonnollisissa käsityksissä 1995-2011. Ateistiset katsomukset ovat merkittävästi yleistyneet. Kristittyjen osuus väestöstä ja oman uskon harjoittaminen ovat vähentyneet. Lähde Gallup Ecclesiastica 1995 ja Gallup Ecclesiastica 2011.

vaikka ihmiset eivät pystykään pohjaan saakka perustelemaan, miksi on oikein toimia hyvin. Yhteistä on, että tieteen, tekniikan ja taiteen edistämistä ja
esimerkiksi ympäristön suojelua pidetään luonnostaan hyvinä asioina.
Rajallista ihmisjärkeä ylistävä maailmankatsomuksellinen rakennelma
ei kuitenkaan vastaa ihmisen kiperimpiin kysymyksiin eikä mahdollista pohjaan asti johdonmukaisen yhteiskuntaetiikan rakentamista. Mihin perustuu
ihmisarvo? Mikä on ihmiselämän tarkoitus? Mikä on oikein, mikä väärin?
Miksi mitään ylipäänsä on ja miksi on olemassa juuri se mitä on? Kuuluuko
ihmiselle valta päättää, saako toisen tappaa tai tapattaa itsensä?
Kyse on maailmankatsomuksen perustojen johdonmukaisuudesta.5
Ihmiskuntauskosta johdonmukaisesti seuraa kristinuskon pitäminen
virheellisenä ja ihmisille vahingollisena ja siksi vastustettavana.
Katolinen teologi Joseph Ratzinger, josta myöhemmin tuli paavi
Benedictus XVI, ennusti jo 1950-luvulla, että suurissa osissa Eurooppaa tuli5 Kristitty voisi todeta, että ihmisen sisäistä johdonmukaisuutta lisää täydellinen ihmisen esimerkki 		
Jeesuksessa Kristuksessa, jonka mukaan voi identiteettiään ojentaa. Eivätkö muutoin kaikki identiteetit
näyttäydy samanarvoisina, jos ei voi suoraan osoittaa, että ne vahingoittavat toisia?
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si tapahtumaan laajamittainen kristinuskosta luopuminen. Hänen mukaansa
kristinuskosta etääntyminen ja luopuminen jatkuvat yhä.6 ”Nykyään elämme
positivistisessa ja agnostisessa kulttuurissa, joka osoittautuu yhä suvaitsemattomammaksi kristinuskoa kohtaan. Sikäli läntinen yhteiskunta ainakaan Euroopassa ei yksinkertaisesti tule olemaan kristillinen yhteiskunta.”
Kristinuskon asema on heikentynyt myös Suomessa. Aiemmin kristinusko elävöitti taustaoletuksia nykyistä enemmän. Vaikutus alkoi heiketä
1960-luvulla. Syitä siihen oli monia. Elintaso nousi ja kasvattajien kontrolli
nuorisoon heikkeni. Viihde, päihteiden käyttö ja erilaiset ”ihmiskuntauskon
herätysliikkeet” ottivat kulttuurisen ylivallan nuorison keskuudessa.
Kirkkojen jäsenmäärissä tämä näkyi sukupolven viipeellä. Tätä vauhtia
kristillisten kirkkojen jäsenet ovat 20 vuoden kuluttua Suomessa vähemmistönä, kuten on jo nykyään monissa Helsingin kaupunginosissa. Kehitys vie
kristilliset kirkot ja niiden kulttuurisen vaikutuksen, kuten uskonnonopetuksen ja vaikkapa suvivirren laulamisen, yhä ahtaammalle.

Arvomurroksen uusiin ristiriitoihin asemoituminen
Perinteiset arvot toki jatkavat vaikutustaan ihmisten käyttäytymisessä pitkään ilman kristinuskon perustaakin, tottumuksen voimasta, ”kristinuskon
jälkilämmöllä”. Ne kuitenkin alkavat vääristyä, kun niiltä katkaistaan elinvoimaa antavat juuret ja ne mielletään ”yleisiksi” ihmiskunnan arvoiksi ymmärtämättä ja tietämättä mistä ne ovat peräisin. On kehitettävä uudet perustelut
ja logiikka, kun yritetään säilyttää kristinuskon eettiset perinteet ja ulkokuori
ilman uskon elävöittävää vaikutusta.
Ilman tarpeeksi vahvaa maailmankuvaa ankkurinaan ihminen ajautuu
helppoihin ratkaisuihin ja seuraamaan mielihalujaan. Toisaalta elämänvalinnoista on tullut myös osa oman identiteetin rakentamista. Tämän ilmenemismuotoja ovat ”poliittisiksi” kasvavat henkilökohtaiset valinnat muun
muassa eläinaktivismi, vegaanius ja ulkomaalaisvastaisuus.
Samaan aikaan luottamus perinteisiin vaikuttamiskeinoihin on heikentynyt. Vanha politiikka on korostanut taloudellista kasvua ja hyvinvointivaltion rakentamista. Vaikka vanha oikeisto-vasemmisto -jakolinja on edelleen
6 Benedictus XVI: Viimeisiä keskusteluja Peter Seewaldin kanssa, KATT 2017, sivut 236-237.
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olemassa, ovat yhä useammat kiistakysymykset sen ulkopuolella, kuten suhtautuminen maahanmuuttoon.
Yleinen kulttuurikehitys ja liittoutuminen muiden keskustaoikeistolaisten puolueiden kanssa on heikentänyt kristillisdemokratian aatteellista vaikutusta. Vastaus ei ole kristillisdemokratian vesittäminen, vaan sen syventäminen vastaamaan nykyisiin älyllisiin haasteisiin. Kristillisdemokratian haaste
on tarjota moniarvoisessa yhteiskunnassa eettisesti sitoutunut yhteisöllinen
tie, jossa vaalitaan uskoa totuuteen sekä moraalisesti oikean ja väärän olemassaoloon.

Tekniikan murroksen virrassa
Ihmiskunta kykenee suuriin saavutuksiin7 ja ihmisten uskoa itseensä lisää
tekniikan mullistava kehitysvaihe. Elämä helpottuu tekniikan avulla. Digitalisaation ja robotisaation murros tuo tarjolle tekoälyn uudet mahdollisuudet.
Materiaalitekniikka – esimerkiksi nanohiilet, hiilikuidut ja biologiset johdokset
– mahdollistaa aivan uusia laitteita ja rakenteita. Geenitekniikka mahdollistaa
geenien hyvin tarkan muuttamisen ja sitä voidaan hyödyntää lääketieteessä,
perinnöllisten tautien voittamisessa ja esimerkiksi synteettisessä biologiassa.8
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi 2018 erinomaisen kartoituksen tulevasta tekniikan kehityksestä ja sen vaatimista lainsäädäntömuutoksista.9 Siinä sivutaan myös eettisiä kysymyksiä.
Ihmiskunnan ongelmien ratkaisemisessa tieteen ja tekniikan edistäminen on aivan keskeistä. Kehityksen eturintamassa olevat taloudet voivat
parhaiten kerätä sen hedelmät. Edessä on valtava tutkimuksen ja uudelleen
kouluttamisen projekti. Kymmenen vuoden kuluessa miljoona suomalaista
tarvitsee lisäkoulutusta.10 Tässä työn murroksessa ratkaisujen on tuettava kestävää kehitystä, ihmisten välistä tasa-arvoa ja osallisuutta.
7 Jo eräs Raamatun kaikkein vanhimpia kertomuksia (1. Moos. 11) totesi, että ” Nyt he pystyvät
tekemään mitä tahansa” ja kritisoi ihmiskunnan optimistista uskoa itseensä ja teknologiansa mahdollisuuksiin. Yksi täydellisen hallinnan ja teknologian ongelmia on, että se mahdollistaa myös vallan keskittymisen totalitarismiin asti.
8 Esa Erävalo (toim.): Robotiikka, geenitekniikka, etiikka (2017)
9 Risto Linturi ja Osmo Kuusi: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Viittaan tässä luvussa moneen sen arvioon tulevaisuudesta.
10 Tekoälyajan työ, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2018.
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Kehittäessään uutta tekniikkaa ihmiskunta joutuu kysymään, miten sen
väärinkäyttö estetään, ja toisaalta, mikä on lopultakin hyvää käyttöä. Etävaikuttaminen helpottuu. Miten estetään robottien, nelikopterien ja lennokkien
tai tekoälyn käyttö tuhovoimana terrorissa, sodassa ja konflikteissa? Miten
käy digitaalisten salauksien ja yksityisyyden suojan hakkeroinnin haasteissa?
Miten estetään synteettisesti tehtyjen tappavien virusten levittäminen?
Jos ihmiskuntaa tarkastelee kyberneettisenä järjestelmänä, häiriöherkkyys ja häiriöiden voima kasvavat jatkuvasti, mikä vaatii entistä korkeampaa
eettistä tasoa kaikilta ihmisiltä ja tuo luultavasti lisää valvontaa, jonka välttämiseksi on koulutuksessa panostettava eettisten valmiuksien kehittämiseen. Tehdään väärä valinta, jos uskonnon ja filosofian opetusta heikennetään kouluissa.

Ympäristön suojelun akuutti tarve kasvaa
Maailman väestö ja kulutus kasvavat kehitysmaissa, joissa elämän edellytykset heikkenevät nopeasti. Ympäristö ja luonnonvarat ovat tavattoman rasituksen kohteena. Ilmasto lämpenee ja saasteet vesiin, ilmaan ja maahan
lisääntyvät.Ihmiskunta muokkaa alkuperäistä luontoa ennen näkemättömällä vauhdilla ja sukupuuttoon kuolleiden lajien määrä kasvaa räjähdysmäisen
nopeasti.
On keskityttävä entistä enemmän ympäristöpolitiikkaan ja siinä varsinkin kehitysmaiden auttamiseen luonnonsuojelussa. Tässä tarvitaan tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminnan tehostamista ja parhaiden ratkaisujen tukemista. Esimerkiksi energian kannattava varastointi mahdollistunee lähivuosina.
Silloin tuuli- ja aurinkosähkö voi sopeutua energiajärjestelmään tavalla, joka
todella vähentää päästöjä, eikä esimerkiksi säätövoiman kautta lisää niitä.
On vältettävä eurooppalaisen teollisuuden ajamista ahdinkoon ja tuotannon siirtymistä maihin, joissa ympäristönormeja ei ole tai niitä ei noudateta. Huonoilla ratkaisuilla hiilijalanjälki vain kasvaa, kun mukaan lasketaan
EU:n ulkopuolelta tuotujen tuotteiden ympäristörasitus.
Tärkeintä maailman tasapainoisen kehityksen kannalta on Afrikan
auttaminen kehittymään. Yhteisötalouden, varsinkin osuuskuntaliikkeen ja
pienimuotoisen tekniikan edistäminen ovat tässä tarpeen.11
11 Puheenvuoroja yhteisötaloudesta, Ajatushautomo Kompassi 2018.
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Perheille itsenäisyyttä
Euroopan väestö on vanhempaa kuin muissa maanosissa: yli 65-vuotiaita on
nyt 18 miljoonaa enemmän kuin alle 15-vuotiaita. Syntyvyys vähenee jyrkästi
ja abortteja tehdään miljoona vuodessa. 2016 syntyi vähemmän ihmisiä kuin
kuoli, ja kaikki väestönkasvu tuli maahanmuutosta. Vuosina 2006-2017 maahanmuuttajaväestö kasvoi Euroopassa 11,2 miljoonalla.12
Avioliittoja solmitaan entistä vähemmän ja avioeroja on miljoona
vuodessa. Seitsemässä kymmenestä kotitaloudesta ei ole lapsia. Euroopassa
on paljon yksinäisiä talouksia, vähän lapsia, yhä vähemmän ja yhä rikkoutuneempia perheitä.
Kehitys johtaa terveydenhuoltomenojen kasvuun ja eläketurvan heikentymiseen, koska eläkkeensaajia on yhä enemmän ja eläkevarojen maksajia vähemmän. Työikäistä väestöä on suhteessa entistä vähemmän ja se
on keskimäärin vanhempaa, mikä perinteisen taloustieteen mukaan johtaa
eläkeiän nousuun ja verorasituksen kasvuun. Uuden tekniikan vaikutukset
voivat toki muuttaa perinteiset lainalaisuudet.
Kristillisdemokratian perhekeskeistä otetta ja lapsimyönteisyyttä tarvitaan lähivuosina enemmän kuin koskaan ennen.

Politiikka haltuun
Kansalaisilla on harvoin hajua siitä, mitä heidän edustajansa tekevät. Omistajuus yhteiskunnasta ja vaikutusmahdollisuudet ovat kaventuneet. Tietotekniikka voisi paljon nykyistä paremmin palvella päättäjiä, jotta heillä olisi kaikki tarvittava tieto käytössään, ja kansalaisia, että he kykenisivät seuraamaan
mitä päätetään, miksi ja miten eri puolueiden kannat eroavat toisistaan.
Miten kansalainen voi pysyä kärryillä EU:n, valtion tai kuntansa päätöksenteosta tai budjetista? Minkä esityksen puolesta ja mitä vastaan mepit
ovat äänestäneet? Mihin rahat menevät ja mikä on niiden vaikuttavuus? Miten ne jakautuvat jäsenmaittain?
Voitaisiin tehdä simulaatiomalli, josta selviäisivät rahoilla saadut tulok12 Institute for Family Policies (IPF) report “the Evolution of the Family in Europe 2018”,
http://ipfe.org/Espa%C3%B1a/Documento/113.
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set ja kuinka paljon meni palkkoihin, yrityksille, konsulteille tai materiaaleihin.
www.valtionbudjetti.fi on hyvä alku havainnollistamisen suuntaan. Voitaisiin
tehdä rahavirroista pitemmälle tarkentuva malli. Pienempiin osiin jakautuvan
rahavirran kutakin haaraa edelleen klikkaamalla se jakautuisi entistä pienempiin virtoihin, kunnes päästäisiin niin pitkälle kuin tietosuoja sallii.
Tähän asti kansantalous- ja mikrosimulaatiomallit ovat olleet vain harvojen asiantuntijoiden käytössä. Ei ole mahdotonta kehittää yleiskäyttöön
talousmalleja, joiden avulla kansalainen voi riittävällä tarkkuudella laskea
vaikkapa eri puolueiden vaihtoehtobudjettien vaikutukset kansantalouteen
tai tulonjakoon.
Entä miten seurata lain säätämistä ministeriön lakiluonnoksen, siihen
annettujen lausuntojen, lopullisen lakiesityksen, eduskunnan käsittelyn ja siellä
valiokuntien saamien lausuntojen ja valiokunnan mietinnön ja siihen tehtyjen
eriävien mielipiteiden kautta lopullisiin äänestyksiin? Tietotekniikalla lainsäädäntöprosessin seuraaminen voitaisiin tehdä paljon nykyistä helpommaksi.
Suoran demokratian kannalta on tärkeää, että tuotantotekniikan hajautuessa lähiyhteisön tasolle, lähiyhteisöjen merkitys kasvaa. Silloin on kehitettävä kylätason ja kaupunginosan tason demokratian muotoja, jotta juuri ne
ihmiset päättävät yhdessä niistä asioista, joiden asioita ne ovat.

Tietotekniikka haltuun
Kuka omistaa tulevaisuudessa merkittävimmän tuotantovälineen, digitaalisen tiedon? Kaikki tieto rakentuu aiempien sukupolvien perinnölle ja on
ikaan kuin ihmiskunnan yhteistä omaisuutta. Toivon, että tiedon omistus hajautetaan tiedon ja tietojärjestelmien avoimuuden kautta. Avoin data ja avoin
lähdekoodi sekä avoimet tietojärjestelmät tekisivät tietotekniikan maailmasta
kansalaisten yhteisen infrastruktuurin. Datan pitäisi olla avoin aina, kun se
on mahdollista eikä ole erityistä syytä salata tietoja, kuten yksityisyyden suoja,
patentit tai turvallisuusuhkien torjuminen.
Ohjelmistojen pitäisi olla toistensa kanssa yhteensopivia ja tallentaa
tieto avointen standardien mukaisesti. Tällöin julkinen taho välttäisi ohjelmistotoimittajan kuristusotteen. Tietoturvan aukot voitaisiin testata ja tukkia
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nykyistä paremmin, jos avoimen lähdekoodin järjestelmiin liitettäisiin riittävä
tietoturva ja tietomurroista hälyttäminen, jotta hakkeroinnin kielteiset seuraukset saadaan minimoiduiksi.
Kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja valtion virastojen ohjelmien
pitää pelata yhteen. Esimerkiksi sote-uudistuksen onnistumisessa tietojärjestelmien yhteensovitus on olennainen kysymys. Julkista taloutta rahastetaan,
jos ohjelmat eivät ymmärrä toisiaan tai niillä ei ole avoimia rajapintoja ilman
erillistä lisämaksua. Robotiikan ja ohjelmistojen yhteishankinnoilla säästettäisiin paljon. Valtiolla ja kunnilla voisi olla yhteinen paikkatietojärjestelmä,
johon saisi kerroksittain ladatuksi nykyistä enemmän erilaista tietoa eri lähteistä, esimerkiksi kaikki kaavat, palvelujen saatavuus ja analyyseja varten
asuinpaikkatiedot. Olisi järkevää kerätä julkiset tieto- ja viestintätekniikan
hankkeet yhtenäisen hallinnon alle.
KD:n kuntavaaliohjelmassa 2017 tuetaan avoimuuden tavoitteita:
”Hyvä hallinto edellyttää laajaa, avointa, läpinäkyvää ja helppokäyttöistä tapaa, jolla kuntalaiset voivat seurata seurata kunnassa tapahtuvaa toimintaa ja
päätöksentekoa.” ”Kannatamme sitä, että kunnanvaltuustojen edustuksellista
demokratiaa täydennetään suoran demokratian keinoin, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista lisäämällä.” ”Vastustamme yhteiskuntaamme pesiytynyttä rakenteellista, vaikeasti todennettavaa korruptiota, jossa esimerkiksi työpaikat, julkiset hankinnat tai julkisia varoja suunnataan tuttaville.
Tahdomme kulissien takaisesta eturyhmien suhmuroinnista vapaata, puhdasta ja läpinäkyvää kuntapolitiikkaa.” ”Tahdomme, että kuntalaiset voivat entistä
kätevämmin jo valmisteluvaiheessa vaikuttaa kaavoitukseen antamalla palautteita ja ideoitaan sekä osallistumalla keskusteluun. Kaavojen ja kaavamuutosten esittäminen visuaalisen selkeästi kunnan verkkosivuilla auttaa kuntalaisia
osallistumaan valmisteluun.”
Yhteisöjen rakentamiseksi omia tempauksia, kuten kirpputorimyyjäisiä ja kansalaisten ravintolailtoja pitäisi voida organisoida kätevästi. Digitaaliset ratkaisut voisivat tukea nykyistä paremmin naapuriapua, avointa alustataloutta, jakamistaloutta ja yhteisöllisyyttä.
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Oma talous ja tuotantotekniikka haltuun
Vuosien 2008-09 globaali talouskriisi ratkaistiin lopulta painamalla valtavat
määrät niin euroja, puntia, dollareita kuin jenejäkin. Esimerkiksi Euroopan
Keskuspankin rahoitus lievitti ja siirsi jäsenmaiden palkkatason ja julkisen
talouden sopeutumista maiden taloudelliseen kantokykyyn. Mutta sillä oli
haittapuolensa. Rahan painaminen synnyttää hintakuplia. Nyt EKP:n edessä on noin 3000 miljardin euron vähittäinen vetäminen pois markkinoilta,
ja samaa suuruusluokkaa oleva tehtävä on myös USA:n keskuspankilla. Se
hidastaa velkavetoista talouskasvua.
Kiinan nousu Yhdysvaltoja suuremmaksi taloudeksi muuttaa omistussuhteita ja myös kansainvälistä rahoitus- ja valuuttajärjestelmää. Valuuttojen
keskinäinen suhde muuttuu ja vaatii uudistuksia.13
Kansainvälinen talousjärjestelmä on murroksessa. Protektionismin
ohella moni muukin kehityskulku voi horjuttaa sitä uuteen globaaliin lamaan.
Talouspäättäjien perustehtävä on torjua se ennalta, koska eri maiden kansantaloudet ovat entistä aseettomampia, kun lähes kaikki keinot on jo käytetty ja
velkakuormat painavat aivan liikaa.
Kansainvälisessä kaupassa menestyvät isot monopolistiset yritykset,
jotka ovat kasvamassa yhä giganttimaisemmiksi ja hallitsevat kansainvälistä
kauppaa. Niiden ylivaltaa on rajoitettava. Kilpailun ja työllisyyden turvaamiseksi on turvattava pk-yritysten ja yhteisötalouden mahdollisuudet menestyä.
Taloudessa on oltava sopiva sekoitus suuria yrityksiä ja kasvuhakuisia
pk-yrityksiä. Kristillisdemokraatit kannustavat pk-yrittäjyyteen ja yhteisötalouden, kuten osuuskuntatoiminnan, uusiin ratkaisuihin, kasvuun ja pärjäämiseen kilpailussa kansainvälisillä markkinoilla.14
Tekninen kehitys tarjoaa pienimuotoiseen tuotantoon ja omavaraisuuteen uusia mahdollisuuksia. Katolisen taloustieteilijä E.F. Schumacherin ”Pieni
on kaunista” -kirja on alan klassikko. Sen mukaan teknologiaa kannattaa skaalata alaspäin. Pienimuotoiset ja mahdollisimman paljon uusiutuviin energiavaroihin perustuvat ratkaisut ovat parhaita varsinkin kehitysmaihin, mutta ne
13 Maksujärjestelmien asiantuntija Harry Leinonen esitti yhden mahdollisuuden uudeksi valuutaksi, jonka
arvo sidottaisiin noin tuhannen hyödykkeen koriin. Esitelmä Ajatushautomo Kompassin ja kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän seminaarissa Eduskunnan kansalaisinfossa 23.5.2018.
14 Puheenvuoroja yhteisötaloudesta, Ajatushautomo Kompassi 2018.
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tuovat taloudellista itsenäisyyttä myös kehittyneiden länsimaiden kansalaisille.15
Yksilöllinen tuotanto lisääntyy ja logistiikkakustannukset pienenevät.
Esimerkiksi 3D-tulostus periaatteessa mahdollistaa jokaiseen kotiin tai kyläkauppaan pienimuotoisen tehtaan. Tätä kehitystä edistäisivät valmiit kolmiulotteisia mallit ja tarkka 3D-skannaus. Tuotteista, joilla ei ole tuotesuojausta, pitäisi saada ladata ilmaisia malleja.
Robotit voivat auttaa kotitalouksien pientuotannossa. Ne voi jättää
itsekseen hääräämään samalla tavalla kuin robottiruohonleikkurin tai -pölynimurin. Jonkinlainen avoimuus robottien algoritmien suhteen olisi tarpeen, jotta pysyisimme selvillä niiden toimintaperiaatteista. Siitäkin on syytä pysyä perillä, miten tekoäly kehittää itseään, ettei tule vakavia hallitsemattomia yllätyksiä.
Uudet tekniikat mahdollistavat ruoan uudenlaisen pienimuotoisen
tuotannon kotioloissa. Pienet puutarhat ja sisä- ja kerrosviljely kasvattavat
omavaraisuutta vastapainona teolliselle ruoan tuotannolle. Myös uudet synteettisen biologian avulla kehitetyt mikrobeihin ja soluviljelmiin perustuvat
tuotantotavat voitaneen skaalata kotitalouksille sopivaan kokoon.
Aurinkokennojen tehostuessa, eristeiden parantuessa, lämpöpumppujen yleistyessä ja muiden energiaratkaisujen tullessa entistä paremmin pienessä mittakaavassa sovellettaviksi, voivat kotitaloudet säästää omasta energiankulutuksestaan ja ryhtyä jopa energian nettotuottajiksi. Yhä useampi tulee
tuottamaan itselleen sähkön, ravinnon ja jopa diagnosoimaan itsensä. Tulemme saamaan käyttöömme monenlaisia mittalaitteita ja apuvälineitä. Kylän
yhteisö saattaa silloin tuottaa toisilleen suunnilleen kaiken mitä tarvitsevat.

Uuteen yhteisöllisyyteen
Uusi yhteisöllisyys pyrkii vastaamaan yliyksilöllistymisen haasteeseen. Ihminen voi ottaa haltuun elämänsä vain yhteisössä. Keskittymisessä vapaaehtoistyöhön ja yhteisöllisen osallistumisen vahvistamiseen kommunitarismi16
15 Pehmeän Teknologian Seurassa julkaisimme 1983 kirjan “Millaista teknologiaa kehitysmaihin?”.
16 Kommunitaristit väittävät, että olemme läpeensä yhteisöllisiä olentoja ja he arvostelevat yhteisön 		
(communitas) puuttumista liberalistisesta teoriasta eli he asettuvat vastakkain yksilöllisen eli liberalistisen
arvokäsityksen kanssa, jonka mukaan yksilöllä on vapaus tehdä mitä tahansa, mikä ei loukkaa muiden
oikeuksia. Kommunitaristit eivät etsi parannusta jostain tulevaisuuden yhteiskunnasta vaan olemassa
olevan yhteiskunnan kulttuurista ja perinteistä korostaen perinteisen moraalin merkitystä. Esimerkiksi
orjuutta vastaan voitiin argumentoida kristillisyyden tai valistusajan perinnön pohjalta.
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muistuttaa suuresti kristillisdemokraattista sosiaalista ajattelua.
Perinteinen yhteisöllinen talkoohenki on tarpeen kaikenlaisessa lähialueen toiminnassa, kuten urheiluseuran pyörittämisessä. Yksinäisyyden ja
erillisyyden voittamiseen tarvitaan uudenlaista naapuriapua. Pyrkimys on
ihmisten aitoon kohtaamiseen. Monenlaisissa ongelmissa ihmiset kaipaavat
vertaistukea, vaikka tukiäly tekee meistä enemmän samantaitoisia.
Yhteisöllinen ajattelu on tärkeää esimerkiksi ystävystymisessä maahanmuuttajien kanssa ja heidän kotouttamisessaan. Yhteisöllisyyttä voidaan
julkisen vallan toimin tukea. Se ei synny pakottamalla, mutta ihmisten omaehtoiselle toiminnalle on annettava tilaa.
Ihminen saa haltuunsa elämäänsä yhteisön jäsenenä myös osallistuessaan puoluetoimintaan. Suurin vaikuttavuus puolueissa saadaan, kun kehitetään asiantuntevia ehdotuksia. Siksi asiantuntijarinkejä kannattaa perustaa.
Puolue on alusta demokraattiselle vuorovaikutukselle. Digitaalisia alustoja
tarvitaan entistä enemmän myös puoluetoimintaan osallistumisessa.
Kun ihminen lähtee yhteisten asioiden hoitoon politiikassa, hän lähtee
mukaan oppimisprosessiin. Parhaiden ratkaisujen etsimiseen oppii vähitellen käytännön osallistumisen kautta yhteistoiminnassa muiden kanssa.
Myös kristillisdemokratian perusajatusten omaksuminen on pitkä prosessi. Vuorovaikutuksessa oppii arvostamaan tai ainakin sietämään toisten
persoonaa ja ajatuksia. Kokemukseni mukaan kristillisdemokraateissa on
väistämättä vaikuttamassa hyvin erilaisten kristillisten liikkeiden edustajia,
uskonnottomiakin, ja erilaisia vahvoja persoonia, joiden kommentit ja tavat
ärsyttävät toisia. Puolue on tässä suhteessa ekumeenisen yhteistyön oppimisen alusta, jossa ihmiset saavat kasvulleen tukea.
Kristillisdemokratian aatteen vapautuminen tunnustuksellisuudesta
merkitsi aikoinaan selkeää erotusta kristityn kansalaisen vastuiden välillä
suhteessa perheeseen, politiikkaan ja yhteiskuntaan toisaalla ja hänen teologisiin velvollisuuksiinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa toisaalla. Tämän eron
tekeminen mahdollisti sen myönteisen kehityksen, että kristillisdemokratia
saattoi vedota myös niihin, jotka eivät kuulu mihinkään seurakuntaan. Jää
yksilön omatunnolle määritellä miten elää kristittynä.
Kunnon ankkuri pitää ja sen varassa uusia asioita ei tarvitse pelätä. Voi120

daan kokeilla, avata uusia latuja. Kokeilujen tulokset eivät ole epäonnistumisia, niistä aina opitaan. Tarvitaan uskallusta lähteä kokeilemaan. Vahvalta perustalta se on turvallista. Kristillisdemokraatit ovat vapaita etsimään parhaita
ratkaisuja. Perusarvot riittävät, teologisesti ei tarvitse olla yhtä mieltä. Teologia, kristillinen etiikka ja kirkot voivat toki antaa opastusta ja inspiraatiota.

Luovuus vapaaksi
Kun rutiinityöt vähenevät, korostuu luovien kykyjen kehittäminen. Parhaaseen kulttuuriin ja ihmisen omaan kehitykseen kuuluu totuuden etsiminen
itsestä, maailmasta ja lopulta sen persoonallisen totuuden etsiminen, joka on
kaiken lähteenä. Taiteilijoiden hapuilulle kohti syvimmän elämän ja ihmisyyden olemuksen hahmottamista taiteen eri muodoin on annettava vapaus ja
sitä on tuettava.
Luovassa työssä rikotaan omia rajoja ja etsitään jatkuvaa kehitystä. Taiteessa henkiseen ponnistukseen osallistuu ihmisen persoona kokonaisvaltaisesti. Vaikka käytetään teknisesti yhä taitavammin mitä erilaisimpia materiaaleja, värejä, kankaita, valoja, metalleja, kiviä, tallentimia ja elektroniikkaa
tai ihmiskehoa, olennaista on ilmaista jotain syvää ihmisestä itsestään. Mitä
totuudellisemmin tässä onnistutaan, sitä parempi.
Myös ihmisen vastaanottokyky ratkaisee. Taide koetaan koko persoonalla ja tuota kokemista ja lukutaitoa voi harjoittaa ja kehittää.
Ei ole mielekästä erotella taidetta sen eri suuntausten perusteella. Esimerkiksi hyvä maalaustaide voi puhutella oli se realistista, impressionistista,
ekspressionistista, abstraktia, suprematistista tai musiikki voi puhutella, oli se
rokkia, iskelmää, klassista tai kokeellista nykymusiikkia.
Koska taide tempaa koko persoonan mukaansa, on siihen tiedettä
helpompaa liimata erilaisten maailmankatsomusten edistämistä. Taiteiden
ilmaisutekniikat eivät takaa, että taideteoksessa esitetyt maailmankatsomukselliset väitteet olisivat tosia. Parhaat taideteokset heijastavat taiteilijan kypsyyttä myös tässä suhteessa.
Hyvä taide raivaa tilaa ihmisyydelle, välittää myötätuntoa ja parhaimmillaan rakkautta, koska ”jos minulla ei ole rakkautta, en minä olisi kuin
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kilisevä kulkunen”.17 Taiteilijan tehtävä on syvetä omassa persoonassaan, etsiytyä rakkauden ja myötätunnon lähteille ja ammentaa niistä toisille.
On sitä parempi, mitä laajemmin tiedettä ja taidetta harrastetaan ja
mitä useammalle ihmiselle voidaan antaa mahdollisuus kehittää lahjansa kukoistukseen. Taiteen rahoituspäätökset ovat sen kokonaispersoonaa puhuttelevan luonteen vuoksi toki vaikeampia kuin tieteen.

Eroon vahingollisista riippuvuuksista
Luvun alussa mainittiin Yuval Hararin ennustus, että uuden ihmiskuntauskonnon keskeinen pyrkimys on onnellisuus. Siihen voidaan hänen mukaansa pyrkiä kemiallisin ja sähkökemiallisin menetelmin, mutta myös nykyistä
tehokkaammin viihdeteollisuuden välinein. Virtuaalilasien avulla keinotodellisuuksia voidaan luoda entistä koukuttavammiksi.
Se kuulostaa pelottavalta. Ihmiset kehittävät helposti riippuvuuksia,
addiktioita. Toiset addiktoituvat helpommin kuin toiset. Jokaisella on omat
riippuvuutensa. Mitä tehokkaammat välineet ihmisten aivokemiaan vaikuttamiseen kehitetään, sitä koukuttuneemmiksi ihmiset keskimäärin tulevat ja
sitä enemmän vapaa tahto heikkenee.
Ihminen vapautuu elämänsä täysivaltaiseksi toimijaksi, kun hän vapautuu erilaisista häntä sitovista riippuvuuksista. Riippuvuudet vääristä asioista ovat ihmisille vahingoksi. Asiat, jotka kohtuullisesti nautittuina tuottavat
iloa, muuttuvat kahleiksi tai epäjumaliksi, kun niihin jää koukkuun. Mikä
alkoi vapaaehtoisesti ja iloa tuottavana voi muuttua pakoksi ja henkiseksi
vankilaksi, josta ei omin voimin pääse eroon.
Ihminen löytää monesti onnellisuuden, ei itseensä keskittyen vaan palvellessaan muita. Silloin huomio ei ole itsessä vaan muiden parhaassa. Yhteisessä hyvässä.

17 1.Kor. 13:1

122

Loppupäätelmät

Yhteenveto
Pohjoismainen ja keskieurooppalainen kristillisdemokratia ammentavat samasta lähteestä.
Eurooppalaisen kristillisdemokratian ydinarvot ja periaatteet perustuvat pääosin katolisen kirkon yhteiskuntaopetukseen, joka on pyritty perustamaan yhteensopivaksi Raamatun yhteiskunnallisten arvojen kanssa.
Pohjoismaisessa protestanttisessa kulttuurissa syntyneet kristilliset
kansanpuolueet ovat nekin pyrkineet perustamaan ydinarvonsa yhteensopiviksi Raamatun yhteiskunnallisten arvojen kanssa.
Yhteisestä lähtökohdasta johtuen pohjoismaisten protestanttisten
puolueiden arvoperusta vastasi hyvin muiden eurooppalaisten, aatehistorialliselta perinnöltään vahvemmin katolisten puolueiden arvoperustaa. Lähentyminen 1970-90-luvuilla oli luontevaa ja kristillisdemokraattisen identiteetin
omaksuminen sujui nopeasti pohjoismaisilta kristillisiltä puolueilta.
Edustaako siis eurooppalaista kristillisdemokratiaa Suomessa Kokoomus vai Kristillisdemokraatit? Ideologisesti kristillisdemokratiaa edustaa
KD. Puolueen tehtävä on vaalia kristillisdemokraattista aatepohjaa EPP:ssa,
jonka jäseniksi on otettu myös muita keskustaoikeistolaisia puolueita.
Toivon tuoneeni selkeyttä siihen Skl/KD:n historiassa jatkuvasti sekaannusta aiheuttaneeseen kysymykseen, mikä on juutalais-kristillisen arvopohjan suhde poliittiseen toimintaan.
KD tekee eron ihmisiä Jumalan yhteyteen tuovan evankeliumin, ja juutalaiskristillisistä arvoista nousevan poliittisen toiminnan välillä. Luterilaisin
teologisin termein: KD toimii lain alueella, ei armon alueella. Evankeliumin
Jeesuksesta Kristuksesta on hyvä olla kaikissa eri puolueissa toimivien kristittyjen sisäisenä voimavarana, vaikka politiikkaan evankeliumin julistaminen ei
kuulu. Mikäli kristityt eri puolueissa huomataan järkeviksi, korkean eettisen
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tason ihmisiksi, silloin ”lempeytenne tulee kaikkien ihmisten tietoon”1, eivätkä he ole kenellekään ”pahennukseksi”2, vaan ”yhteiseksi rakennukseksi”3.
Ei riitä, että sanoo omaavansa oikeat arvot. Niitä pitää sisimmän ohjenuorina myös noudattaa. Vaikka usko tuo motivaatiota ja henkilökohtainen
suhde Jumalaan on jokaiselle ihmiselle avuksi, se ei oikeuta laiskuutta eikä
turhaa ylpeilemistä, vielä vähemmän se takaa oikeita ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Päinvastoin korostuu asiantuntemuksen ja viisauden
tavoittelemisen merkitys.
Politiikassa on etu toimia kristillisen ihmiskäsityksen ja kristillisdemokraattisten ydinarvojen perustalta. Se antaa väljyyttä valintoihin vaihtoehtojen välillä ja mahdollisuuden löytää luovia ratkaisuja.
Kuten aikoinaan Ateenassa4, nykyisinkin edistyksellisenä pidetään
kaikkea, mikä on jotain uutta, innostavaa ja luovaa. Kristinuskoon ja vanhoihin arvoihin suhtaudutaan usein menneen ajan ilmiönä. Minä ymmärrän
asian toisin. Vaikka vertaus ontuu, esitän sen kuitenkin: matematiikkakin rakentuu vanhalle perustalle, mutta sitä voi ymmärtää yhä syvemmin, kehittää
yhä paremmaksi ja soveltaa monin uusin tavoin.
On oikein jatkuvasti uudistua ja olla luova, mutta yhtä vähän kuin luovuus voi muuttaa sitä, että 2+3=5, yhtä vähän voi luovuus muuttaa sitä tosiasiaa, että Jumala on. Mutta mitä hyvää siitä seuraa, sitä voi muuttaa. Vanhat
arvot ovat hyvät ja niitä voi ymmärtää aina vain paremmin ja soveltaa yhä
uusin tavoin ihmisten parhaaksi. Yhteiskuntaa uudistava työ ei koskaan lopu
kesken. Olemme yhteisö, toisistamme ja ympäristöstämme riippuvaisia. Toimitaan yhteiseksi hyväksi.5

1
2
3
4
5

Fil. 4:5
1.Kor. 10:32, 2.Kor. 6:3
1.Kor. 14:12, 26
Paavali kertoo ateenalaisten innostuneen kaikesta uudesta Apt.17:21
Room. 12:21, Matt. 23:3
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Kuka on Esa Erävalo?

Kirjoittajasta
Nimeni on Esa Erävalo, ikää 65 vuotta. Isäni oli kirvesmies ja äitini konekirjoittaja.
Koulutukseltani olen diplomi-insinööri. Tein diplomityöni puuhiilen
käytöstä teräksen valmistuksessa (Helsinki 1983). Väittelin tekniikan tohtoriksi Intiassa aurinkoenergian käytöstä teräksen pintakarkaisuun (Ph.D.,
Pune 1988). Myöhemmin etäopiskelin katolisen teologian kandidaatiksi
(B.A.(Div.), Birmingham 2002).
Opiskeluaikana olin töissä mm. elokuvateatterien vahtimestarina. Muita opiskeluaikaisia töitä luettelematta työuraani ovat sisältyneet HNMKY:n
nuorten aikuisten raamattupiiritoiminta 1988, Perjantai Kristukselle päihdetyö 1988-89 ja työsuojelun vs. assistentin toimi 1988-89.
Päihdetyö oli niin turhauttavan vaikeaa, että yritettyäni auttaa noin 70
rappioalkoholistia ja huumeidenkäyttäjää, päätin lähteä mukaan politiikkaan
vaikuttamaan, ettei yhteiskunta tuottaisi jatkuvasti lisää päihteiden väärinkäyttöä. Pian mielenkiinto suuntautui hyvin laajasti politiikan eri alueille.
Skl/KD:n viikkolehden toimittajana aloitin 1.6.1989, toimitussihteerinä 1991 ja päätoimittajana toimin 1999-2009. Sari Essayahista tuli 2009
Euroopan parlamentin jäsen ja toimin viisi vuotta hänen avustajanaan vaimoni kanssa.
Elokuussa 2014 Brysselistä palattuamme siirryin puolitoimisesti KD:n
eduskuntaryhmän poliittiseksi sihteeriksi ja toisen puolikkaan palkastani ansaitsin KD-Lehden osa-aikaisena toimittajana ja vuoden 2016 alusta lähtien
jälleen päätoimittajana.
Eläkkeelle pääsin pääsiäispäivänä, joka sattui olemaan myös aprillipäivä (1.4.2018). Eläkkeellä olenkin jatkanut kristillisdemokraattisen Ajatushautomo Kompassi ry:n toiminnanjohtajana.
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Olin siis KD:ssa palkallisena työntekijänä 29 vuotta. Erityisesti minua pohdituttivat ideologiset kysymykset. Ajoin puolueen nimen muutosta
KD-lehden päätoimittajana ja siinä roolissa vedin omalta osaltani pitkään
puolueen ideologista linjaa. Olin mukana tekemässä KD:n kolmea viimeisintä periaateohjelmaa ja sattumoisin pääsin mukaan valmistelemaan myös
EPP:n periaateohjelmaa.
Minut on kastettu luterilaiseen kirkkoon. Käännyin ateistiksi 17-vuotiaana. Opiskelin 1973-74 vuoden marxismi-leninismiä DDR:ssa. Käännyin
kristityksi 1977 jouluna. Toimin pitkään helluntaiseurakunnassa, kunnes liityin 1995 katoliseen kirkkoon ja 2005 ortodoksiseen kirkkoon. Kävin viime
vuonna luterilaisten lähetysjärjestöjen (Suomen Raamattuopisto, Kansanlähetys, Kansan Raamattuseura) raamatunopetusakatemian. Tähän ekumeeniseen vaellukseen ei liity erityistä dramatiikkaa. Pidän kaikkia seurakuntia ja
kirkkoja arvossa ja minulla on niihin hyvät suhteet.
Olen naimisissa KD:n eduskuntaryhmän pitkäaikaisen pääsihteerin
Merja Eräpolun kanssa. Merja on tehnyt aikoinaan ansiokkaan gradun kristillisdemokratiasta ja olen saanut siitä paljon hyötyä tätä kirjasta valmistellessani.
Elämääni siunausta ovat tuoneet neljä lasta ja toistaiseksi kaksi lastenlasta. Toisessa avioliitossani olen ollut isäpuoli kahdelle lapselle.
Lapsilla on elämä edessään. Jo pelkästään heidän takiaan pitää yhä
yrittää jaksaa parantaa maailmaa. Mutta siihen on monta tapaa alkaen ikämiesjalkapallosta, taidemaalauksesta ja vaikkapa Ajatushautomo Kompassin
seminaareista ja kirjoista.
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Paavien yhteiskunnalliset kiertokirjeet
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yhteiskunnallinen opetus, KATT 1990.
Benedictus XVI Caritas in Veritate (Rakkaus totuudessa, KATT 2013)
paavi Franciscuksen kiertokirje Lumen fidei (Uskon valo 2013) ja ympäristöasioihin keskittyvä Laudato si (Ole ylistetty 2015), KATT 2015.
2017 suomeksi julkaistiin Kirkon yhteiskuntaopin käsikirja, KATT.

Ajatushautomo Kompassin kirjoja
Jääskeläinen, Jouko (2017) Uutta yhteisöä etsimässä. Seitsemän näköalaa
politiikasta, uskonnosta ja arvoista. Kustannusosakeyhtiö Päivä, Tampere.
Maanselkä, Asmo: Kannustava perusturva, Ajatushautomo Kompassi 2017
Erävalo, Esa (toim.): Robotiikka, geenitekniikka, etiikka, Ajatushautomo
Kompassi 2017.
Jääskeläinen, Karhu, Lahti, Laurinkari, Erävalo (toim.): Puheenvuoroja
yhteisötaloudesta, Ajatushautomo Kompassi 2018.

128

