
Hyvä lukija, 

olen Riitta Mäkinen, 39-vuotias kansanedustaja, yhteiskuntatie-
teilijä ja kahden kouluikäisen lapsen äiti Keski-Suomesta, Jyväs-
kylästä.

Minulla on aina ollut palava halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin ja aito tahto saada muutos aikaan. Suomalainen po-
litiikka tarvitsee ryhtiliikkeen, jotta kyky tehdä päätöksiä ja suo-
malaisten usko politiikkaan voidaan palauttaa.

Pyrin rakentavaan yhteistyöhön yli puoluerajojen, ja yhdessä ta-
vallisten ihmisten arjen ja työelämän tuntemuksen kanssa se on 
antanut erinomaiset lähtökohdat myös kansanedustajuudelle. 
Suomi ei menesty, eikä sen kansalaisten hyvinvointia rakenneta 
riitelemällä.

Suomesta on rakennettava oikeudenmukainen ja turvallinen 
maa, jossa ihmisarvo on jakamaton. Eriarvois-
tuminen on räikeä ongelma ja se pois-
tetaan vain inhimillisemmällä politii-
kalla. Haluan, että heikoimpien ääni 
kuuluu.

Lapset ja nuoret tarvitsevat hy-
vinvointia tukevaa koulutus- ja 
perhepolitiikkaa. Sivistysvaltiossa 
heikoimmista pidetään huolta 
eikä ikääntymistä tarvitse pelätä. 
Vastuullamme on taata, että myös 
tulevilla sukupolvilla on puhdas 
elinympäristö ja luonto.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että 
huomenna on paremmin kuin 
tänään. Uskon, että meillä 
on yhteinen suunta 
– tehdään siis poli-
tiikkaa järjellä ja sy-
dämellä!

JÄRKEÄ & 
SYDÄNTÄ 
päätöksentekoon!

RIITTA 
MÄKINEN
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RIITTA MÄKINEN
riitta.makinen@eduskunta.� 
p. 09 432 3125

Vaalipäällikkö 
Anna-Leena Sahindal
p. 050 5584697

riittamäkinen.� 
facebook.com/riittaleenamakinen/
twitter.com/makinen_riitta

Jos haluat tukea vaalityötäni, voit tehdä tilisiirron – kiitos.
Tili: FI38 5290 0220 6403 51
Saaja: Riitta Mäkisen tukiryhmä

PIDETÄÄN 
YHTEYTTÄ!



KOULUTUS JA 
KESTÄVÄ KEHITYS
Koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa, sillä osaami-
nen ja sivistys luovat pohjaa hyvinvoinnille. Oppiminen jat-
kuu läpi koko elämän. Korkea osaaminen, koulutus, tutkimus 
ja kehitys ovat Suomen menestymisen avaimia. Siksi niiden 
perusrahoitus on oltava kunnossa. 

Tämän päivän päättäjät kantavat vastuun siitä, että myös 
tulevilla sukupolvilla on oikeus puhtaaseen ympäristöön ja 
luontoon. Ilmastonmuutos vaatii tekoja.  Uusiutuva energia, 
kehittyvä teknologia ja kiertotalous ovat avaintekijöitä mat-
kalla kohti hiilineutraalia Suomea. Muutos on toteutettava 
hallitusti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. 

VASTUU LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINNISTA ON AIKUISILLA
Suomesta on tehtävä aidosti lapsiystävällinen maa. Siksi pää-
töksenteossa on aina otettava huomioon lasten ja nuorten 
hyvinvointi. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus opinpolkuun. Siksi 
tarvitsemme panostuksia varhaiskasvatukseen, päivähoi-
toon ja perusopetukseen. Oppivelvollisuutta on jatkettava ja 
muutettava toinen aste aidosti maksuttomaksi. 

Työn ja perheen yhteensovittamista ja työelämän tasa-arvoi-
suutta on tuettava. Siksi perhevapaita on uudistettava. Jokai-
sella lapsella ja nuorella on myös oikeus harrastaa ja liikkua 
vanhempien varallisuudesta riippumatta.

Paljon tukea tarvitsevat perheet eivät saa jäädä yksin. Siksi 
lastensuojelun resurssit on oltava kunnossa. Erityislasten oi-
keudet ja heidän perheiden tarpeet tulee huomioida. 

INHIMILLINEN HOIVA JA 
TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN
ON JOKAISEN PERUSOIKEUS
Sotea ei voida tehdä markkinoiden ehdoilla eikä ikäänty-
mistä pidä joutua pelkäämään. Inhimillinen hoiva vaatii te-
kijänsä. Siksi hoitajien vähimmäismäärä on kirjattava lakiin. 
Kotihoitoa on parannettava ja huolehdittava omaishoitajien 
jaksamisesta. Asiakasmaksujen kohtuullistaminen, sekä nii-
den maksukattojen, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuun 
yhdistäminen yhdessä pienimpien eläkkeiden korotuksen 
kanssa parantaa eläkeläisten toimeentuloa. Kohtuuhintai-
nen asuminen on ihmisoikeus. 

VAKAA, TURVALLINEN
JA OIKEUDENMUKAINEN 
YHTEISKUNTA
Eriarvoistuminen ja epäoikeudenmukaisuus romuttavat ihmis-
ten uskon yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen. Perusturvallisuutta, 
koskemattomuutta ja ihmisoikeuksia on puolustettava ja hei-
koimmista on pidettävä huolta. Siksi sosiaaliturvaa on uudistet-
tava. Yleisturva takaa jokaiselle toimeentulon ja palvelut jousta-
vasti muuttuvissa elämäntilanteissa.

Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hädän hetkellä apu 
on aina lähellä. Turvallisuus tarvitsee kuitenkin tekijänsä. Siksi 
poliisin ja  hätäkeskuslaitosten resurssit on oltava kunnossa. 

ANNETAAN MAAKUNNAN 
ÄÄNEN KUULUA
Saavutettavuus, osaava työvoima, yrittäjyys ja korkeata-
soinen osaaminen ovat menestymisen kulmakiviä. Siksi 

Politiikkaa järjellä & sydämellä. riittamäkinen.fi 

Keski-Suomi tarvitsee vahvaa edun-
valvontaa yli puoluerajojen. Nyt on 
yhteistyön aika. 

Jyväskylä-Tampere kaksoisraide ja 
valtatiet 4 ja 9 on asetettava kehit-
tämisen keskiöön, muuta henkilö-
raideliikennettä ja alemman tiestön 
kunnostamista unohtamatta. Maakun-
ta tarvitsee toimivan joukkoliikenteen. 

Korkeakoulujen ja oppi-
laitosten erityisosaa-
misen ja nousevien 
alojen kehitys tar-
vitsee myös val-
tion tukea. 


