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Talous-, vero-, energia-, kuluttaja- ja elinkeinoaloitteet 2-27 
 

Talous- ja veroaloitteet 
 

2. Bekämpa den grå ekonomin 

Harmaata taloutta on torjuttava 

 

Partikongressen instämmer i motionen om att förstärka resurserna samt att ta i bruk flera medel för att 

bekämpa den grå ekonomin.   

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen resurssien vahvistamiseksi sekä laaja-alaisemman keinovalikoiman 

käyttöönottoa harmaan talouden torjunnassa. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edennyt. SDP julkaisi vuonna 2018 vero-ohjelman, johon sisältyy lukuisia harmaan talouden 

vastaisia toimenpiteitä erillisessä liitteessä. Merkittävä osa näistä toimenpiteistä sisältyy tavalla tai toisella 

myös vuoden 2019 hallitusohjelmaan sisältyviin harmaan talouden toimenpiteisiin, joista on erillinen liite. 

Hallituksen harmaan talouden vastainen strategia ja ohjelma hyväksyttiin kesäkuussa 2020 ja ohjelman 

toimeenpanolle on varattu hallituskaudella noin 20 miljoonan euron lisärahoitus. Ohjelman toimeenpano on 

käynnistynyt eri ministeriöissä ja sen toimeenpanoa koordinoi työministerin vetämä Harmaan talouden 

ohjausryhmä. Lisäksi hallinnon läpinäkyvyyteen sekä digitalisointiin on myös varattu lisärahoitusta 

hallituskaudella. 

 

 

3. Palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen yhdenmukaistaminen 

4. Palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen yhdenmukaistaminen 

 

Puoluekokous toteaa, että palkansaajien ja eläkeläisten verotus on kaikilla tulotasoilla samalla tasolla, 

lukuun ottamatta pienimpiä eläkkeitä, joiden verotus on vastaavaa palkkatuloa kevyempää. Tästä pitää 

jatkossakin huolehtia. Verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että rakenne on 

ymmärrettävä ja läpinäkyvä. Pienituloisimmilla ei ole veronmaksukykyä, minkä vuoksi kaikkein pienimmät 

tulot on jätettävä verotuksen ulkopuolelle. 

 

Eläkeläisköyhyyden torjumisen osalta puoluekokous viittaa sosiaalipoliittisten aloitteiden 50-62 sekä 208 

vastauksiin. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edennyt. SDP laati vuonna 2018 eläketoimenpideohjelman, jossa on 15 toimenpidettä, jolla 

parannettaisiin eri tavoin eläkeläisten toimeentuloa muun muassa korkeampien eläkkeiden, sosiaaliturvan, 

palvelujen ja paremman tietopohjan avulla. Siinä myös ”edellytetään, ettei eläkeläisten verotus ole 

kireämpää kuin palkansaajilla vastaavalla tulotasolla”. Tavoite toteutuu jo tällä hetkellä ja 

pienituloisimpien eläkeläisten verotus on palkansaajien verotusta alempaa. Hallitusohjelmassa vuonna 

2019 SDP:n eläketoimenpideohjelma edistyy monilta osin. Esimerkiksi eläkkeet nousivat tuntuvasti vuoden 

2020 alusta painottuen pienimpiin eläkkeisiin ja eläkeläisten verotus keveni erityisesti keskituloisten 
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eläkeläisten kohdalla. Myös vanhusten hoivaa parannetaan muun muassa vuonna 2023 toteutuvan 

hoitajamitoituksen avulla. 

 

 

5. Höj kapitalskatten  

Pääomatuloveroa on nostettava  

 

Partikongressen instämmer i motionen om att förhöja kapitalskatten samt att skapa en mer aktiv 

gemensam europeisk skattepolitik. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen pääomaveron korottamiseksi sekä aktiivisemman yhteiseurooppalaisen 

veropolitiikan luomiseksi. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite ei ole edennyt, vaikka SDP laati vero-ohjelman, jossa tavoitteena on verotuksen painopisteen 

siirtäminen omistamisen verotukseen ensisijaisesti veropohjaa tiivistämällä. Hallitusohjelmaan sisältyy 

kuitenkin eräitä selvityksiä, joiden pohjalta on tavoitteena ryhtyä toimeen pääomatuloverotuksen 

veropohjan tiivistämiseksi ja verovälttelyn torjumiseksi. 

 

 

6. Konsernin sisäisen lainan koron verovähennysoikeuden poistuttava  

 

Puoluekokous pitää tärkeänä, että EU:n veronkiertodirektiiviä sovelletaan Suomessa niin, että 

lainsäädännöstä tulee läpinäkyvämpää. Kansallista lainsäädäntöä pitää tiukentaa niin, että väärinkäytökset 

voidaan estää. Kansainvälistä yhteistyötä niin lainsäädännön yhteensaattamiseksi kuin myös rajat ylittävien 

pääomavirtojen valvomiseksi on monipuolistettava ja tehostettava. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite ei ole edennyt. Eduskuntakäsittelyssä vuonna 2018 SDP esitti, että nykyisen aggressiivista 

verosuunnittelua torjuvan korkovähennysrajoituksen epäkohdat, kuten niin kutsuttu tasevapautus, olisi 

poistettu. SDP:n vastalause ei kuitenkaan menestynyt. Hallitusohjelmassa vuonna 2019 sovittiin kuitenkin 

sen selvittämisestä, miten korkovähennysrajoitusta voitaisiin uudistaa aggressiivisen verosuunnittelun 

suitsimiseksi. Selvitys on määrä toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen on mahdollisuus 

ryhtyä lainsäädäntötoimiin. 

 

 

7. Verolainsäädäntöä muutettava kansalaisten tasavertaisen kohtelun saavuttamiseksi  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja sanomaan verotuksen oikeudenmukaisuuden tärkeydestä ja 

nykyisen verojärjestelmän kehittämistarpeesta. Puoluekokous painottaa, että hyvän verojärjestelmän tulee 

riittävän veronkannon lisäksi kiinnittää huomiota verorasituksen kohtaantoon, tuloerojen tasaamiseen sekä 

ympäristö- ja muiden haittojen ehkäisyyn. Verotuksen uudistuksessa tulee edetä johdonmukaisen ja 

vahvaan tutkimustietoon perustuvan suunnitelman pohjalta. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edennyt siten, että oikeudenmukaisuus, taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen, kestävän 

kehityksen näkökohdat sekä tietoperusteisuus ovat SDP:n vuoden 2018 vero-ohjelman keskeisiä 

periaatteita. Näitä tavoitteita sisältyy myös vuoden 2019 hallitusohjelmaan, joka vähentää taloudellista 
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eriarvoisuutta. Hallitusohjelmassa SDP:n tavoite verotuksen painopisteen siirrosta omistuksiin veropohjaa 

tiivistämällä eteni kuitenkin varsin maltillisesti. 

 

 

8. Mikroyrittäjien sosiaaliturvamaksujen sekä verotuksen tarkastelu suhteessa isoihin yrityksiin  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja peräänkuuluttaa tarvetta laaja-alaiselle 

toimenpidekokonaisuudelle pk-yrityskentän toimiedellytysten ja tätä kautta myös työllisyyden 

vahvistamiseksi. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt. SDP:n vero-ohjelmassa vuonna 2018 asetettiin tavoite pelikentän tasaamisesta eri 

tyyppisten työsuhteiden ja yksinyrittäjyyden välillä. Siinä esitettiin, että palkkatyön luonteisessa suhteessa 

toimivien yksinyrittäjien sosiaaliturva tulee olla yhdenmukaisempaa palkansaajien kanssa. Lisäksi 

hallinnollisia velvoitteita tulee asettaa heidän työnantajilleen, sillä esimerkiksi vero- ja 

kirjanpitovelvoitteiden asettaminen alustatyöntekijöille suurten yritysten sijaan on kallista ja tehotonta. 

 

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa on sovittu muun muassa strategiasta yksinyrittäjien aseman 

parantamiseksi sekä taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotosta, joka vaikeuttaa vero- ja 

sosiaalivakuutusmaksuvelvoitteiden välttämistä näennäisissä työsuhteissa. 

 

 

9. Osa-aikainen yrittäjyys ja yksin yrittäminen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja peräänkuuluttaa jatkoa SDP:n yrittäjäpaketissa v. 2015 aloitetulle 

laaja-alaiselle keskustelulle työn ja yrittäjyyden tilasta ja muutoksesta nyky-yhteiskunnasta sekä tarpeesta 

uudistaa sosiaalisia turvaverkkoja paremmin nykytarvetta vastaaviksi. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt. SDP:n vero-ohjelmassa vuonna 2018 asetettiin tavoite pelikentän tasaamisesta eri 

tyyppisten työsuhteiden ja yksinyrittäjyyden välillä. Siinä esitettiin, että palkkatyön luonteisessa suhteessa 

toimivien yksinyrittäjien sosiaaliturva tulee olla yhdenmukaisempaa palkansaajien kanssa. Lisäksi 

hallinnollisia velvoitteita tulee asettaa heidän työnantajilleen, sillä esimerkiksi vero- ja 

kirjanpitovelvoitteiden asettaminen alustatyöntekijöille suurten yritysten sijaan on kallista ja tehotonta. 

 

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa on sovittu muun muassa strategiasta yksinyrittäjien aseman 

parantamiseksi sekä taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotosta, joka vaikeuttaa vero- ja 

sosiaalivakuutusmaksuvelvoitteiden välttämistä näennäisissä työsuhteissa. 

 

 

10. Puolueen on oltava aloitteellinen, luova ja rohkea 

 

Puoluekokous tukee aloitteessa esitettyä ajattelutapaa luovuuden ja rohkeuden merkityksestä 

yhteiskunnan kehittämisessä ja uudistamisessa, minkä vuoksi niitä on arvioitava puolueelle valmisteltavassa 

talouspoliittisessa ohjelmassa. 
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Toteutuminen: 

Tavoite on edennyt. Myös SDP:n talouspoliittinen aloitteellisuus ja profiili ovat vahvistuneet kuluneella 

puoluekokouskaudella. Tätä edesauttoivat ohjelma- ja työryhmätyö, joissa erityisesti SDP:n vero-ohjelma 

(2018) määritteli veropoliittisen keskustelun agendaa selkeällä tavalla. Samaan suuntaan toimivat 

eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetit ja julkisen talouden suunnitelman yhteydessä esitellyt talouspoliittiset 

linjaukset. Lopulta rohkea ja luova linja näkyi ennen eduskuntavaaleja julkaistussa ”Tulevaisuuslinja – SDP:n 

vaalitavoitteita ja muutoksen suunta 2030” –ohjelmassa, joka toimi myös SDP:n hallitusohjelmatavoitteiden 

pohjana. 

 

 

11. Lisää demokraattista markkinataloutta!  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen työntekijöiden parempien vaikutusmahdollisuuksien löytämiseksi ja 

vahvistamiseksi. Samalla on myös tunnistettava erilaisten yritysmuotojen mahdollisuudet entistä 

demokraattisemman yrityskulttuurin ja toimintatapojen synnyttämisessä sekä tuettava aktiivisesti tätä 

kehitystä. Erityisesti on selvitettävä osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan edellytyksiä, kun tavoitteena 

pidetään tasavertaisen hyödyn tuottamista yritystoiminnan kaikille osapuolille ja yhdenvertaisuutta 

yritystoiminnan päätöksenteossa. 

 

Toteutuminen: 

Tavoitteen henki on näkynyt talous- ja työelämäpoliittisissa linjauksissa ja keskustelussa. 

Osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan edistäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan. 

 

 

12. Nollapäästöisten autojen autovero poistettava 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, mutta toteaa, että autoverotuksen muutokset tulisi suunnitella 

kokonaisuutena, joka kannustaa mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttavaan liikkumiseen. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edennyt. Autoveroa peritään autoa hankittaessa. Se on progressiivinen suhteessa auton 

päästöihin ja nollapäästöisillä autoilla se on hyvin matala. Autoveroa alennettiin vuoden 2019 alusta 

painottaen alennus vähäpäästöisiin autoihin. Nollapäästöisten autojen verotaso laski 3,3 prosentista 2,7 

prosenttiin. Nolla- ja matalapäästöisten autojen käyttöä tuetaan myös monin muin keinoin. 

Hallitusohjelmassa vuonna 2019 on sovittu muun muassa sähköautojen latausinfran rakentamisen 

tukemisesta sekä matalapäästöisten autojen suosimista työsuhde-eduilla. Työsuhde-etuja koskeva uudistus 

on tulossa voimaan vuoden 2021 alussa. 

 

 

13. Veroparatiisit kuriin 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Puoluekokous painottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä 

ja laajan sekä perusteellisen keinovalikoiman käyttöönottoa sekä sen edistyksen säännöllistä arviointia. 

Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt. SDP laati vuonna 2017 kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman, joka sisältyi 

myös puolueen vero-ohjelmaan vuonna 2018. Myös vuoden 2019 hallitusohjelmassa on sovittu 
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kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi erillisellä toimenpideohjelmalla 

sekä kansainvälisessä yhteistyössä. 

 

 

14. Siirrytään yhteen ALV-kantaan, karsitaan epätarkasti kohdentuvia verotukia ja ohjataan tuotto 

sosiaaliturvaan 

 

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen saada aikaan nykyistä selkeämpi, oikeudenmukaisempi ja hallinnollisesti 

kevyempi verojärjestelmä. Verotuksen yleisenä tavoitteena tulee olla laaja pohja, joka mahdollistaa 

matalamman verokannan. Verotukien tehokkuutta ja vaikuttavuutta on arvioitava systemaattisesti. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt siten, että SDP:n vero-ohjelmaan sisältyvä tavoite verotukien ja verojärjestelmän 

systemaattisesta tarkastelusta sisältyy myös vuoden 2019 hallitusohjelmaan. Hallituksen 

valtiosihteerityöryhmä tarkasteli syksyllä 2019 verotukia omassa raportissaan. Seurauksena 120 miljoonan 

euron vuotuinen parafiinisen dieselin verotuki poistuu asteittain vuosina 2021–2023. 

 

 

15. Talouspolitiikassa otettava huomioon sukupuolivaikutukset 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluetta jatkamaan vahvaa työtä tasa-arvon toteutumisessa 

ja sukupuolivaikutusten huomioimisessa omassa politiikassaan. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt, sillä tasa-arvoa edistetään vuoden 2019 hallitusohjelmassa monin tavoin. Siinä on 

sovittu tasa-arvo-ohjelman laatimisesta. Sukupuolivaikutukset arvioitiin myös hallituksen 

talousarvioesityksessä vuodelle 2020 ja samoin niitä arvioitiin SDP:n vaihtoehtobudjettien laskelmissa 

edellisellä vaalikaudella. Hallitusohjelmassa lisäksi ”hallitus sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistämiseen muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa. Tasa-arvon 

seuraamiseen luodaan valtion eri hallinnonalat kattava seurantajärjestelmä. Sukupuolivaikutusten 

arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin.” 

 

 

16. Lihavero käyttöön Suomessa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen laaja-alaisen kansalaiskeskustelun käymiseksi ruuantuotantomme 

vaikutuksista niin sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta, mutta ei kannata erillisen lihaveron käyttöönottoa. 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt siten, että ekologisen kestävyyden edistäminen on SDP:n vero-ohjelman keskeinen 

tavoite. Sitä on edistetty vuoden hallitusohjelmassa muun muassa siten, että hallitus kehittää 

”elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kulutusverotuksen 

suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomiovaksi”. 

 

 

17. Eläkeläisten ja työttömien verotus on kevennettävä lähemmäs palkansaajien verotuksen tasoa - 

ansiotulon vähennys tai oma vähennys myös työttömille, vähintään alhaisimpiin työttömyyskorvauksiin 

ja pitkäaikaistyöttömille 
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Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja vaatii, että sosiaaliturvaetuuksien verotus yhdenmukaistetaan samalle 

tasolle pienten palkkojen ja eläkkeiden kanssa. 

 

 

Toteutuminen: 

Tavoite on edistynyt. Vuoden 2019 hallitusohjelmaan sisältyi pieni- ja keskituloisten tuloveronalennus. 

Seurauksena myös työttömien tuloverotusta kevennettiin vuodelle 2020 korottamalla perusvähennystä. 

 

 

Energia-aloitteet 
 

18. Tuulivoimaloiden sijoituspaikat kauas asutuksesta ja taloudellinen tuki lopetettava  

19. Tuulivoiman tuotantotuesta on luovuttava 

20. Tuulivoima 

 

Puoluekokous edellyttää, että eri energiamuotojen tukemisesta tai sanktionnista tehdään laaja selvitys, 

jonka jälkeen tehdään tarvittavat, pitkällä aikavälillä kestävät linjaukset. Pyritään myös vaikuttamaan siihen, 

että EU:n energiapolitiikkaa ohjataan siten, ettei se vääristä kilpailua jäsenvaltion välillä.  

 

Tuulivoiman sijoittumista koskevien uudistusten tulisi tapahtua olemassa olevaa lainsäädäntöä kehittämällä 

– tarvittaessa arvioimalla uudelleen tuulivoimaloiden ja asutuksen välistä minimietäisyyttä.  

 

Puoluekokous ei pidä tarpeellisena tuulivoimaloiden purkamista varten varattavaa pankkitakausta tai 

muuta vastiketta. Laitosten käytöstäpoiston vastuisiin liittyvien riskien laajuus olisi sen sijaan tarpeen 

selvittää. 

 

Toteutuminen:  

Toteutunut osittain. Sanna Marinin hallitus toteuttaa laajan ilmasto-ohjelman, joka pitää sisällään useita 

selvityksiä ja ratkaisuja. Hallitus mm. valmistelee kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2021 

mennessä.  Tuulivoimassa on luovuttu uusista tukiratkaisuista, mutta valtiota sitoo sen aikaisemmat 

päätökset. Tästä syystä tuotantotukea tuulivoimaan tullaan maksamaan vielä noin 10 vuotta. 

 

 

21. Sähköä edullisesti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti  

22. Sähköä edullisesti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti  

23. Energiapolitiikkaa ei saa alistaa  

 

Mikäli Fortum päättää hakea korvausinvestointia varten periaatepäätöstä eduskunnalta, tulee se käsitellä 

asianmukaisella tavalla. Päätös sellaisen myöntämisestä tai hyväksymisestä on eduskunnalla 

valtioneuvoston esityksen pohjalta. 

 

Puoluekokous ei yhdy edellä kuvatun perusteella ajatukseen Fennovoiman omistuksen ja hankkeen 

siirtämisestä Fortumille. 
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Puoluekokous yhtyy ajatukseen siitä, että energiapolitiikassa otetaan jatkossakin huomioon päätösten 

(mm. verot, tuet) vaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn pitämällä huolta energiantuotannon (ml. 

yhteistuotanto) toimintaedellytyksistä. 

 

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen pitää sähkön hinta kohtuullisena – tämä tapahtuu parhaiten pitämällä 

huolta siitä, että sähkömarkkinat toimivat hyvin. Myös koordinaatiota Itämeren alueen maiden kanssa tulee 

lisätä, sillä sähkömarkkinat eivät ole kansallisia. 

 

Toteutuminen:  

Toteutunut. Sanna Marinin hallitus on antamassa eduskunnalle lakiesityksen, jonka tavoitteena on pitää 

sähkön hinnan korotustarpeet maltillisena. Lakiesityksessä mm. velvoitetaan ylläpitämään sähköverkkoa 

siten, että verkonhaltija tuottaisi siirto- ja jakelupalvelun verkkonsa käyttäjille kustannustehokkaalla 

tavalla. Lisäksi sähkönsiirron ja –jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärää esitetään laskettavaksi 12,5 

prosenttiin nykyisestä 15 prosentista. 

 

 

 

Kuluttaja- ja elinkeinoaloitteet 
 

24. Kuluttajasuojan kehittäminen etäkaupassa 

 

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty ongelma on todellinen. Etäkaupan kuluttajansuojaan liittyviä 

ongelmia tulee selvittää myös niiden tilanteiden osalta, joissa ostaja ja myyjä ovat eri maissa. Selvitystyössä 

tulee arvioida, miltä osin ongelmia voidaan ratkaista kansallisella lainsäädännöllä ja miltä osin tarvitaan 

muita toimenpiteitä. 

 

Toteutuminen: 
Eduskunta hyväksyi 16.6.2020 hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä 

toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien 

muuttamisesta. Suomi on pannut kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin (2011/83/EU) täytäntöön 

pääosin kuluttajansuojalain kotimyyntiä ja etämyyntiä koskevan 6 luvun säännöksillä, joihin on tehty nyt 

tehty myös kuluttajansuojaa etäkaupassa parantavia muutoksia. Esityksessä säädetään laki 

kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista. Lisäksi muutetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 

annettua lakia, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, 

sakon täytäntöönpanosta annettua lakia, tuomioistuinmaksulakia, kuluttajansuojalakia, 

asuntokauppalakia, saatavien perinnästä annettua lakia, maksupalvelulakia, korkolakia, 

matkapalveluyhdistelmistä annettua lakia, palvelujen tarjoamisesta annettua lakia, sähköisen viestinnän 

palveluista annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia sekä maksulaitoslakia. Esityksen 

pääasiallisena tavoitteena oli toimeenpanna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, 

jonka keskeisen osan muodostavat toimivaltaisten viranomaisten vähimmäistoimivaltuudet. Laissa 

kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista säädettään muun muassa asetuksen mukaisesta 

tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta, oikeudesta tehdä koeostoja sekä oikeudesta määrätä 

poikkeuksellisissa tapauksissa myös esimerkiksi verkkosivustoilla olevaa sisältöä poistettavaksi sekä viime 

kädessä poistamaan verkkosivusto tai määrätä verkkotunnus poistettavaksi verkkotunnusrekisteristä. Tämä 

täydentää jo olemassa olevaa sääntelyä yhteistyöasetuksen täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten 

viranomaisten toimivaltuuksista. Yhteistyöasetusta sovelletaan Euroopan unionin säädösten rajat ylittävissä 

rikkomuksissa jäsenvaltioissa, minkä lisäksi kuluttaja-asiamiehellä on käytössään yhteistyöasetuksen 
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mukaiset toimivaltuudet myös muissa sen valvontaan kuuluvissa asioissa. Lakimuutos tehostaa kuluttaja-

asiamiehen toimintaa. Lisäksi verkkorajapintaan ja verkkotunnukseen liittyvien uusien toimivaltuuksien 

arvioidaan tehostavan mahdollisuuksia puuttua tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä tapahtuviin 

rikkomuksiin, kun muut keinot eivät ole tehokkaita esimerkiksi sen johdosta, että elinkeinonharjoittajaa ei 

tavoiteta. 

 

 

25. Kansalaisrahasto suomalaisen infrastruktuurin aktiiviseksi omistajaksi 

 

Puoluekokous päättää, että infrastruktuurin osalta tulee ensin linjata selvästi, miltä osin infrastruktuurin 

tulee olla suorassa julkisessa omistuksessa. 

 

Toteutuminen:  
SDP on linjannut Tulevaisuuslinjassaan, että valtion tulee säilyttää määräysvalta sellaisissa valtionyhtiöissä, 
joissa turvataan esimerkiksi infrastruktuuri. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti valtion 
omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös päivitettiin tämän vuoden huhtikuussa. Periaatepäätöksessä 
linjataan, että infrastruktuurin ylläpitäminen kuuluu valtion omistuksen perusteena toimiviin strategisiin 
intresseihin. 

 
HO linjaa liikenteen infran osalta seuraavaa:  

Liikennepolitiikan näkökulmasta asetetaan reunaehdot hankeyhtiöille ja suhde infran omistamiseen: 

• Valtio omistaa keskeisen infran 
• Julkisomisteinen määräenemmistö yhtiöissä 
• Rahoituksesta tulee olla maininta kuntien takauskeskuslaissa 
• Rahoituskustannusten minimointi 
• Yhtiön tulot perustuvat realistiseen arvioon 
• Tuotto-odotukset eivät saa nostaa ratamaksuja kohtuuttomasti 
• EU-rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta edistetään. 

Hankehakuja tehostetaan tiedostaen, että joidenkin hankkeiden kohdalla toteutusvalmius on 
edennyt. 

 

 

26. Vastuullista kulutustietoisuutta on kasvatettava 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen siitä, että kunnat ja muu julkishallinto lisäävät kestäviä ja 

vastuullisia hankintoja. Uusi hankintalaki on juuri tullut voimaan ja sen soveltamisessa pitää hyödyntää 

kaikki lain tarjoamat mahdollisuudet. 

 

Puoluekokous esittää, että SDP edistää julkishallinnon osaamista ja tietotaitoa vastuullisten hankintojen 

tekemiseksi. 

 

Sosialidemokraatit korostavat omissa ja julkishallinnon hankinnoissa laadullisten, sosiaalisten ja ekologisten 

kriteerien, kuten esimerkiksi työllistämisehtojen, merkitystä hankintojen kokonaisarviota ja 

hankintasopimuksia tehtäessä. 

 

Sosialidemokraattinen liike tuo aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin kuluttamisen sosiaalisia ja 

ympäristöllisiä näkökulmia. 

 



  

11 
 

Toteutuminen: 
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että valtion ja kuntien on toimittava suunnannäyttäjinä 
ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotossa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin 
sekä laatuarviointiin nostetaan. Hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin, kun 
ympäristövaikutukset ovat hankinnassa merkittävät. Lisäksi on kirjattu, että vahvistetaan kuluttajien 
mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön. 
  
Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjattuna, että hankintalakia arvioidaan myös sen kannalta, tulisiko siinä 
laajentaa sosiaali- ja työoikeudellisten rikkomusten poissulkemisperusteita ja lisätä keinoja korostaa yritys- 
ja verovastuullisuutta. Tämän arvioinnin pohjalta tehdään lain kehittämispäätökset. 
  
Hankintalaista on kirjattu hallitusohjelmassa monipuolisesti painottaen hinnan lisäksi hankinnoissa 
runsaasti vastuullisuuteen liittyviä elementtejä.  
 
Valtiovarainministeriössä käynnistettiin syyskuussa 2019 Kuntaliiton kanssa yhteistyössä Hankinta-Suomi-

toimenpideohjelman. Sillä on tarkoitus vauhdittaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hallituksen 

päätavoitteiden toteutumista. Toimenpideohjelmassa laaditaan koko julkisen sektorin hankintastrategia, 

joka on tarkoitus saada valmiiksi kesällä 2020. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla 

toimeenpannaan strategiaa. Toimenpiteillä edistetään muun muassa Suomen hiilineutraalisuuden 

etenemistä, työntekijöiden oikeuksia ja osatyökykyisten työllistämistä. Tavoitteena on lisätä osaamista ja 

luoda toimintamalleja, joita eri hankintayksiköt voivat ottaa käyttöön. 

Lisäksi hankintojen vaikuttavuutta edistää muun muassa se, että valtion yhteishankintayksikkö Hansel ja 

kuntien suurin yhteishankintayksikkö KL Kuntahankinnat yhdistyivät syksyllä 2019 yhteiseksi uudeksi 

Hanseliksi, joka tarjoaa siten myös kunnille hankintapalveluja. Tätä kautta saadaan hankintaosaamista 

paremmin käyttöön, joka keskeistä myös, jos hankinnoilla vähennetään päästöjä. Lisäksi on tehty päätös 

hankintojen HILMA-ilmoitusjärjestelmän kehittämisestä, jota kautta saatava parempi tietopohja auttaa 

seuraamaan mm. siten, miten hankintatavoitteita on saatu edistettyä. 

 

27. Apteekkien kilpailumahdollisuuksien lisääminen (käsiteltiin sos. ja terveysvaliokunnassa) 

 

SDP haluaa edistää terveen kilpailun periaatteita myös apteekkialalla. Apteekkilaitos on kuitenkin osa 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja lääkehuoltoa, eivätkä ensisijaiset kehittämistavoitteet liity kilpailun 

lisäämiseen.   

 

Puoluekokous katsoo, että uudistettaessa lääkehuoltoa keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 

– Järjestelmän kustannustehokkuuden parantaminen 

– Lääkehoitojen kustannusten alentaminen 

– Järjestelmän nivominen osaksi muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

– Uusien digitaalisten palveluiden mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen. 

 

Toteutuminen: 

SDP on toiminut päätöksen mukaisesti ja hallitusohjelman mukaan pitkään valmistelussa olleet, 

apteekkialaa uudistavat ja viime hallituskaudella rauenneet hallituksen esitykset valmistellaan 

mahdollisimman pian uudelleen eduskunnan käsittelyyn. Apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi 

tehdään hallituskauden aluksi selvitys, jonka on muodostettava kattava kuva lääkkeen vähittäishinnan 

muodostumisesta ja vähittäisjakelusta. Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa 

apteekkien omistajapohjaa. 
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Työllisyys-, työelämä- ja tasa-arvoaloitteet 28-44 
 

 

28. Omställningsskyddet bör förbättras 

Muutosturvaa irtisanomistilanteessa on parannettava 

29. Työ- ja elinkeinotoimistojen resurssien lisääminen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden esityksiin TE-toimistojen resurssien lisäämiseksi, työvoimapoliittisten 

lausuntojen yhdenmukaistamiseksi koko maassa ja kannattaa työttömien uudelleen kouluttautumisen 

yksinkertaistamista. 

 

Partikongressen instämmer i förslagen att ge arbets- och näringsbyråerna större resurser och samordna de 

arbetskraftspolitiska utlåtandena i hela landet och stöder förslaget att det måste bli enklare för arbetslösa 

att omskola sig. 

 

Toteutuminen: 

Edennyt osittain ja tullee etenemään Marinin hallituskaudella. Työttömien osaamisen kehittämiseen, 

työvoimapoliittisen lausuntojen yhdenmukaistamiseen tultaneen tekemään päätöksiä syksyn 2020 

kehysriihessä. TE-toimiston resursseja lisätty, joskin vielä ei olla esimerkiksi Ruotsin tasolla. 

 

 

30. Työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä 

31. Puolueen asetettava pitkän aikavälin tavoitteeksi kokonaisvuosityöajan lyhentäminen 

32. Yleisen työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä ja 30 viikkotuntiin viikossa 

33. Laaja yhteiskunnallinen kokeilu työajan lyhentämiseksi kuuteen tuntiin 

 

Puoluekokous muistuttaa, että työajan lyhentäminen on jo nykylain ja työehtosopimusten puitteissa 

sopimalla mahdollista. Lisäksi puoluekokous katsoo, että työn muutos edellyttää työaikalainsäädännön 

uudistamista, mutta ei kannata kaikille suunnattua lakisääteistä työajan lyhentämistä. 

 

Puoluekokous pitää pidemmällä aikavälillä tavoitteena vuosityöajan lyhentämistä. Työaikojen kehitystä 

tulee tarkastella tuottavuuden, työllisyyden, työssä jaksamisen sekä työn ja perheen tarpeiden 

kokonaisuutena. 

 

Perinteinen työaika ei sovi kaikkiin tehtäviin. Työajan ongelmat ovat erilaisia työstä ja toimialasta riippuen. 

Monessa älytyössä on mahdoton irrottaa työaikaa muusta ajasta. Paljon matkustavien ongelmana on, että 

matkaan käytettyä aikaa ei lasketa aina työajaksi, vaikka se on työnantajan hyväksi käytettyä aikaa. 

Nollatuntisopimukset tulee kieltää lailla. 

 

Oleellista on kehittää mallia, joka lisää keskimäärin elämänkaaren aikana tehtyjen työtuntien määrää, 

mutta joustaa paremmin perheen ja yksityiselämän tarpeisiin. Puoluekokous sitoutuu erilaisiin 

työaikakokeiluihin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin uusien työaikamallien aikaansaamiseksi. 

 

Toteutuminen: 

SDP nosti aiheen keskusteluun Marinin toimesta. Muuta aiheeseen liittyvää valmistelua ei ole käynnissä. 
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34. SDP edistää anonyymin työhönoton kokeilua ja käyttöönottoa julkisella sektorilla 

35. Tasapuolinen ja syrjimätön työnhaku valtiolle ja kuntiin 

 

Puoluekokous pitää perusteltuna, että SDP edistää nimetöntä työnhakua aloitteissa mainituilla tavoilla. SDP 

sitoutuu kokeilemaan nimetöntä työnhakua. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelman mukaan ehkäistään rekrytointisyrjintää ja tehdään selvitys nimettömästä työnhausta. 

 

 

36. Samasta tai samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka - palkkausjärjestelmien läpinäkyvyyttä 

kehitettävä 

37. SDP murtaa ja poistaa täysin turhaksi osoittautuneen ja naisten ja miesten epätasa-arvoa yllä pitävän 

palkkasalaisuuden Suomessa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin avoimen palkkatasa-arvon tavoitteen toteuttamiseksi ja edellyttää 

läpinäkyviä palkkausjärjestelmiä myös kaikissa SDP-toiminnan työpaikoissa. 

 

Puoluekokous velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että palkkasalaisuus poistetaan kaikilla aloilla ja 

sektoreilla sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tullaan päivittämään. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelman mukaan hallitus edistää palkka-avoimuutta: ”Perusteettomien palkkaerojen ja 

palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. 

Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. Lisätään tasa-

arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisen työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia 

mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.” 

 

Hanke kuuluu tasa-arvosta vastaavalle ministeri Blomqvistille. Hanketta ei ole toistaiseksi aikataulutettu. 

Euroopan komissio on luvannut esittää vuoden 2020 syksyllä sitovia toimenpiteitä palkka-avoimuuden 

edistämiseksi Euroopassa. 

 

 

38. Työttömyysongelmien korjaaminen  

39. Työllisyydenhoito – vireillä oleva julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muutos 2017 

40. Ei palkattomalle työlle ja työllistämistoimiin tarkoitettujen tukien väärinkäytölle 

 

Puoluekokous yhtyy tavoitteisiin aktiivisten työllistämistoimien toteuttamiseksi ja parantamiseksi, 

eläketuen käyttöönottamiseksi, työllisyyden määrärahojen tasokorotuksen toteuttamiseksi, 

välityömarkkinastrategian pitkäjänteiseksi kehittämiseksi, EU:n valtiontukisäännösten hengen ja 

tarkoituksenmukaiseksi tulkitsemiseksi, palkkatukityöpaikkojen avoimeksi tiedottamiseksi ja työttömien 

terveydenhuollon järjestämiseksi. Puoluekokous tuomitsee palkattoman työn ja työllistämistuilla 

keinottelun sekä velvoittaa puoluetta toimimaan niin, että tukien väärinkäytökset sanktioidaan. 

 

Lisäksi puoluekokous edellyttää järjestöjen työllistämismahdollisuuksien turvaamista. 
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Toteutuminen: 

Edennyt osittain. Tehdään palkkatukiuudistus, jossa kehitetään myös järjestöille suunnattua palkkatukea. 

Työkykyohjelmassa pilotoidaan työkyvyn SOTE-keskusmallia osatyökykyisille. Pilotteihin integroidaan 

mukaan terveyspalvelut. 

 

 

41. Jokaiselle turvattava oikeus lomaan – lomien kustannuksia jaettava 

 

Puoluekokous edellyttää, että erilaisissa työsuhdemuodoissa työskentelevien oikeus lomaan pitää saada 

yhdenvertaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi, kuitenkaan heikentämättä kenenkään nykyistä lomaoikeutta. 

Tämä edellyttää mm. yksinyrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan uudistamista. Erillisen kaikkia 

koskevan lomarahaston perustamiselle ei nähdä perusteita. 

 

Toteutuminen: 

Sanna Marinin hallitusohjelma lähtee siitä, että sosiaaliturva on tulevaisuusinvestointi, joka mahdollistaa 

yksilölle täysipainoisemman elämän sekä lisää vapautta ja osallisuutta tavalla, joka samalla palvelee koko 

yhteiskuntaa. Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon 

turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa. Olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta, 

kattavuutta ja ymmärrettävyyttä. 

  

Hallitusohjelman mukaisesti vuosilomalaki uudistetaan. Työ on aikataulutettu vuodelle 2021. 

Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään mahdollisuudet joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä 

työpaikan vaihtotilanteissa (esimerkiksi lomapankki) lyhyissä työsuhteissa työskentelevien 

yhdenvertaisuuden parantamiseksi. 

 

 

42. Vapaa-ajan suojeleminen lainsäädännöllä 

 

Vapaa-ajan ja oman ajan määrittelemiselle osaksi ja/tai vastineeksi työajalle on olemassa selkeä tarve. 

Työaikalaissa pitää varmistaa aito vapaa-aika. 

 

SDP sitoutuu työelämäkulttuuriin, joka hyväksyy työ- ja vapaa-ajan selkeän erottamisen toisistaan, jolloin 

työntekijä uskaltaa olla nykypäivän vaativassa työelämässä työnantajan tavoittamattomissa vapaa-ajallaan. 

 

Toteutuminen: 

Työaikalain uudistus astui voimaan vuoden 2020 alussa. Perusperiaate työaikasuojelusta ja -seurannasta 

säilyy.   

 

 

43. Työelämän kehittäminen  

 

Puoluekokous pitää perusteltuna, että työelämää kehitetään päivittämällä yhteistoimintalaki uudelle 

käytännönläheisemmälle tasolle työyhteisöjen kehittämiseksi ja työnsisältöjen rikastamiseksi. 

 

Puoluekokous velvoittaa yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa, jonka kautta edistetään työntekijöiden 

laajempaa mukaan ottamista mm. yritysten toiminnan kehittämiseen ja uusien palvelu-, tuotanto- ja 

tuoteinnovaatioiden tekemiseen. 
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Työelämän kehittämiseksi tulee etsiä aktiivisesti myös uusia keinoja. 

 

Samalla yhteistoimintalaki tulee muuttaa vastaamaan nykypäivän työelämää ja sen globaaleja haasteita 

yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhteistoimintalain 

epäkohtiin, joita käytetään työelämässä väärin. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelmassa todetaan: ”Yhteistoimintaa koskeva lainsäädäntö uudistetaan rakenteellisesti ja 

sisällöllisesti työnantajan ja henkilöstön välisen luottamuksen parantamiseksi. Yhteistoimintalakia 

uudistetaan tukemaan paremmin työpaikkojen yhteistoimintaa ja turvaamaan mielekäs, turvallinen ja 

tuottava työelämä. Uudistuksen tavoitteena ovat riittävät oikeudet henkilöstön tiedonsaannin ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, jatkuvaan vuoropuheluun, työhyvinvoinnin edistämiseen sekä 

osaamisen kehittämiseen. Työelämän luottamuksen ja työpaikkojen yhteistoiminnan vahvistamiseksi 

parannetaan henkilöstön osallisuutta ja asemaa sekä yt-menettelyssä että muutoin yritysten 

päätöksenteossa. Siirretään hallintoedustuslain henkilöstön edustusta koskevat säännökset 

yhteistoimintalakiin. Arvioidaan nykyisen hallintoedustuslain soveltamisrajaa ottaen huomioon pk-yritysten 

toiminnan erityispiirteet.” 

  

Kolmikantainen yt-lakityöryhmä jatkaa työtään syyskuun loppuun. Valmisteilla olevassa paketissa on kolme 

keskeistä kokonaisuutta: 

 1) jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä 

 2) muutosneuvottelut 

 3) hallintoedustus. 

Jatkuva vuoropuhelu on korvaisi vanhan lain neuvottelu- ja tiedonantovelvoitteet (nykyisen lain 3-5 luvut). 

Muutosneuvotteluissa on parannettu henkilöstön edustajan vaikutusmahdollisuuksia. 

Palkansaajapuolella keskeiset kysymykset liittyvät tietojensaantiin ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin. 

Työnantajapuolella keskeiset kysymykset liittyvät neuvotteluaikoihin, seuraamuksiin ja hallinnolliseen 

taakkaan. Keskeiset erimielisyydet koskevat ennen kaikkea soveltamisalakynnystä, annettavien tietojen 

laajuutta, neuvotteluaikoja ja hyvitysseuraamusta. Työryhmän toimikausi päättyy 30.9., minkä jälkeen 

esitys lähtee lausunnolle. Esitys annettaneen eduskunnalle kevättalvella 2021. 

 

 

44. Vuorotteluvapaan kehittäminen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen vuorotteluvapaan kehittämisestä ja tuomitsee järjestelmän ehtojen 

kiristämisen tulevaisuudessa. 

 

Toteutuminen: 

Sipilän hallitus kiristi vuorotteluvapaan ehtoja entisestään. Sanna Marinin hallitusohjelmassa 

vuorotteluvapaasta ei ole kirjauksia. SDP pitää tärkeänä, että työurien on mahdollista joustaa työntekijän 

henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan ja pyrkii edistämään etenkin malleja, joissa vuorotteluvapaa 

tarjoaa polkuja työelämään alityöllistetyille ryhmille. 
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Sosiaali- ja terveysaloitteet 45-90 
 

Sote-aloitteet 
 

45. Ennaltaehkäisevän toiminnan toimenpidesuunnitelma kuntiin tai kuntayhteistyönä 

46. Terveyspalvelut on julkista palvelutuotantoa, jota ei pidä antaa osakeyhtiön voitontavoittelun 

välineeksi 

47. Järjestökenttää ei saa unohtaa maakunta- ja soteuudistuksessa 

48. Kaikki lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat julkisuusperiaatteen ja valvonnan alaisiksi 

49. Väestön yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen saannissa on varmistettava 

 

Puoluekokous edellyttää, että 

 

– SDP toimii sen puolesta, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jatkossakin julkisen sektorin 

järjestämisvastuulla, pääasiallisella tuottamisvastuulla ja että verovarat käytetään yhteiseksi hyväksi. 

Julkinen sektori voi lisätä asiakkaiden valinnanvapautta täydentämällä palveluvalikkoaan järjestöjen, 

säätiöiden tai yritysten palveluilla. Valinnanvapautta on kehitettävä hallittujen ja tarkasti arvioitujen 

kokeilujen kautta siten, että samanaikaisesti lisätään palveluiden integraatiota ja eheyttä. Ihmisellä ja 

tarvittaessa hänen edustajillaan on oltava oikeus vaikuttaa omaan hoitoonsa ja hoivaansa nykyistä 

enemmän. 

 

– SDP toimii sote-uudistuksessa keskeisenä tavoitteenaan turvata ihmisten oikeus saada tarpeenmukaiset 

palvelut oikeaan aikaan ja laadukkaasti maksukyvystä riippumatta, terveys- ja hyvinvointieroja kaventaen. 

Uudistuksessa on huolehdittava, että tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kaikilla tasoilla. 

Tavoitteina ovat myös toiminnan vaikuttavuus, tehokkuus, päällekkäisten toimintojen poistaminen ja 

kustannuskehityksen hillintä. 

 

– SDP tavoittelee perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen peruspalvelujen maksuttomuutta 

sekä ylipäätään asiakasmaksupolitiikkaa, joka takaa jokaisen ihmisen mahdollisuuden tarpeenmukaisten 

palveluiden käyttöön. 

 

– SDP ei hyväksy julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämistä. 

 

– SDP toimii sen puolesta, että henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu sote-uudistuksessa 

varmistetaan. 

 

– SDP toimii sen puolesta, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan sote-uudistuksessa. 

 

Toteutuminen: 

SDP on toiminut määrätietoisesti sen puolesta, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jatkossakin julkisen 

sektorin järjestämisvastuulla, pääasiallisella tuottamisvastuulla ja että verovarat käytetään yhteiseksi 

hyväksi. Tämä oli myös eduskuntavaaleissa yksi keskeisistä tavoitteistamme.  

 

Oppositiossa ollessamme vaikutimme vahvasti siihen, ettei tuolloisen hallituksen tavoittelema soten 

markkinamalli ja palveluiden pakkoyhtiöittäminen edennyt.  

 

SDP on edistänyt vahvasti myös muita päätöksen mukaisia tavoitteita.  
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Hallitusohjelman mukaisesti Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa 

hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 

suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman 

saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 

 

Esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön uudistamiseksi on määrä antaa 

eduskunnalle syksyllä 2020. Esityksessä mm. perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot tulisivat 

maksuttomiksi ja alaikäisiltä asiakkailta ei enää perittäisi maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja 

hoidosta. Maksukattoa laajennettaisiin mm. suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä 

kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta perittäviin asiakasmaksuihin. 

 

 

Eläkealoitteet 
 

50. Fattigdom bland pensionärer och frågan om indexjustering av arbetspensionerna 

Eläkeläisköyhyys ja eläkkeiden indeksitarkistus 

51. Aloite eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi maassamme 

52. Fattigdom bland pensionärer och frågan om indexjustering av arbetspensionerna 

Eläkeläisköyhyys ja eläkkeiden indeksitarkistus 

53. Fattigdom bland pensionärer och frågan om indexjustering av arbetspensionerna 94 

Eläkeläisköyhyys ja eläkkeiden indeksitarkistus 

54. Työeläkkeiden indeksitarkistusjärjestelmän uudistaminen 

55. Eläkeläisköyhyyden torjuminen 

56. Eläkeläisköyhyys torjuttava 

57. Eläkkeiden rahoitus turvattava 

58. Rädda pensionärerna från fattigdom 

Pelastakaa eläkeläiset köyhyydestä 

59. Työeläkeindeksin palauttaminen palkka- tai palkkapainotteisemmaksi indeksiksi 

60. Fattigdomen bland pensionärer och frågan om indexjustering av arbetspensionerna  

Eläkeläisköyhyys ja eläkkeiden indeksitarkistus 

61. Työeläkeindeksin muuttaminen 

62. Työeläkkeiden indeksitarkistuksiin euromääräinen ja prosentuaalinen sekalinja 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden huoleen eläkeläisköyhyydestä ja eläkeläisten toimeentulon turvaamisesta.  

 

Puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta laatimaan toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden 

vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota ikääntyneiden 

naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan. Osana kokonaisuutta selvitetään mm. vaihtoehdot 

kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen kehittämiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen, 

palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus. 

 

Toteutuminen: 

Puoluehallitus on laatinut, ja julkistanut joulukuussa 2018, puoluekokouksen päätöksen mukaisen 

toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi 

kiinnittäen erityistä huomiota ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan. 
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SDP:n keskeisiä eduskuntavaalitavoitteita oli pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantaminen. Nämä 

tavoitteet olivat keskeisiä myös hallitusneuvotteluissa.  

Hallitusohjelmaan kirjattiin, että hallitus käyttää 183 miljoonaa euroa pienimpien eläkkeiden korottamiseen 

noin 50 eurolla kuukaudessa nettomääräisenä. Korotus toteutettiin kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmien 

kautta 1.1.2020 alkaen. 

 

 

Muut sosiaalivakuutusaloitteet 
 

63. Lapsilisät verotuksen piiriin 

 

Puoluekokous ei yhdy tavoitteeseen lapsilisien siirtämisestä verotuksen piiriin. 

 

 

64. Lapsilisä ei saa vaikuttaa toimeentulotuen määrään 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen, ettei lapsilisä leikkaisi toimeentulotukea. 

 

Toteutuminen:  

Asia ei ole merkittävästi edennyt. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta kuitenkin korotettiin SDP:n 

vaalitavoitteen mukaisesti vuoden 2020 alusta. Samalla tehtiin vastaava korotus toimeentulotuen 

yksinhuoltajan perusosaan, jotta korotus kohdistuisi myös toimeentulotukea saaville yksinhuoltajille. 

 

 

65. Kilpailukykysopimuksessa sovittujen työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuuksien 

palauttaminen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen palkansaajien ostovoiman parantamisen ja eriarvoisuuden 

vähentämisen osalta, mutta ei sitoudu kilpailukykysopimuksessa sovittujen työeläkemaksujen- ja 

työttömyysvakuutusmaksujen maksuosuuksien palauttamiseen sopimusta edeltävälle tasolle. 

 

 

66. Köyhyyden vähentämistä koskevan EU-sopimuksen noudattaminen  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-66-2/  

 

Toteutuminen:  

SDP on edistänyt aloitteen tavoitteita vaaliohjelmassaan, hallitusneuvotteluissa ja hallitustyössä, ja 

johdonmukaisesti korostanut eriarvoisuutta vähentävän politiikan merkitystä. Hallitusohjelmassa 

eriarvoisuuden kasvu on tunnistettu keskeiseksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi. Ohjelman mukaan yksi 

hallituskauden keskeisistä talouspolitiikan tavoitteista onkin, että hallituksen päätöksillä eriarvoisuus 

vähenee ja tuloerot pienenevät. Edelleen ohjelmassa todetaan, että köyhyyden ja eriarvoisuuden 

vähentäminen on keskeinen tavoite, joka ohjaa kaikkea hallituksen päätöksentekoa. 

 

Hallitus on toteuttanut tai toteuttamassa useita SDP:n vaaliohjelmaan sisältyneitä, etuuksiin ja palveluihin 

liittyviä toimenpiteitä, joilla on eriarvoisuutta ja köyhyyttä vähentäviä vaikutuksia. Työttömyysturvan 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-66-2/


  

19 
 

aktiivimallin leikkurit purettiin ja perusturvaan, pieniin eläkkeisiin ja opintorahan huoltajakorotukseen 

tehtiin tasokorotukset vuoden 2020 alusta. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä elatustukea 

korotettiin yksinhuoltajaperheiden toimeentulon parantamiseksi. Hallitusohjelman mukaan etuuksiin 

tehdään vuosittaiset indeksikorotukset koko hallituskauden ajan. Sosiaaliturvan laajempaa uudistusta 

jatketaan parlamentaarisessa komiteassa, jonka toimeksiannossa on niin ikään painotettu sosiaaliturvan 

roolia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja toimeentulon turvaajana sosiaalisten riskien kohdatessa. 

 

67. Palomiesten eläkeikä  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn huoleen ikääntyvien palomiesten jaksamisesta työssään ja 

heidän sijoittumisestaan mielekkäisiin töihin fyysisen toimintakyvyn heiketessä. Puoluekokous viittaa 

vuosien 2008, 2010 ja 2014 puoluekokouksissa tehtyihin linjauksiin, joiden mukaan palomiesten eläkeikä 

tulee laskea 58 vuoteen. Tätä tavoitetta on syytä tarkistaa, mikäli palomiesten työnkuvassa ja työn 

organisoinnissa tapahtuu todellisia muutoksia. Sen lisäksi on tärkeää huolehtia sekä palomiesten työkyvystä 

panostamalla työterveyshuoltoon, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen ja työjärjestelyihin että 

ikäjohtamisen kehittämisestä pelastuslaitoksessa. 

 

Toteutuminen:  

Asia ei ole edennyt. 

 

 

68. Perustulomalli 

69. Sosiaaliturvajärjestelmä korjattava Yleisturvalla  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen 69. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloitteet-68-69-2/  

 

Aloitteeseen 68 puoluekokous yhtyy siltä osin kuin se vastaa tätä linjausta. 

 

Toteutuminen: 

SDP julkisti huhtikuussa 2018 ehdotuksen sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi Yleisturva-mallilla. Malli 

oli niin ikään osa SDP:n vaaliohjelmaa 2019. Yleisturvan tavoitteena on siirtyä nykyisestä monimutkaisesta 

ja sirpaleisesta etuusjärjestelmästä vaiheittain yhtenäisempään sosiaaliturvajärjestelmään, joka turvaa 

toimeentuloturvan ja palvelut eri riskitilanteissa. 

 

Valtioneuvosto asetti maaliskuussa 2020 hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisen komitean 

sosiaaliturvan uudistamiseksi. Komitean tavoitteenasettelu on keskeisten periaatteidensa osalta linjassa 

Yleisturvan tavoitteiden kanssa. Uudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja 

toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa 

elämäntilanteissa. Komitean tehtävänä on selvittää ja valmistella tarvittavat toimenpiteet keskenään 

saman tasoisten perusturvaetuuksien lainsäädännön ja ansioperusteisten etuuksien määräytymisen 

yhtenäistämiseksi. Sosiaaliturvan tulee vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä 

tukea työllisyyttä, yrittäjyyttä, aktiivisuutta, ihmisen omatoimisuutta, osallisuutta ja elinikäistä oppimista 

kaikissa tilanteissa. 

 

SDP jatkaa työtä näiden tavoitteiden edistämiseksi hallituksessa sekä sosiaaliturvakomiteassa. 

 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloitteet-68-69-2/
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70. Elatusmaksu ja -tuki tasapuoliseksi 

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

 

71. Pienyrittäjille tasa-arvoinen sosiaaliturva 

 

Puoluekokous edellyttää, että SDP toimii sen puolesta, että pienyrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan. 

 

Toteutuminen: 

SDP:n ehdotuksessa sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi tunnistetaan yrittäjien sosiaaliturvan 

haasteet. Yleisturvaan olisivat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta. Ehdotuksessa yrittäjän 

määritelmää selkeytetään ja yritystoiminnan keskeyttämiseen ja lopettamiseen liittyvistä vaatimuksista 

tehdään kevyempiä. Ehdotuksen mukaan yrittäjien sosiaaliturvaan otetaan käyttöön myös suojaosa, joka 

mahdollistaa pienten tulojen ansaitsemisen ilman perusturvan pienentymistä.  

 

SDP jatkaa puoluekokouksen päätöksen edistämistä Marinin hallituksessa. Hallitusohjelman mukaan 

hallitus tulee selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamiseen. Lähemmin 

yrittäjien sosiaaliturvaa tullaan tarkastelemaan sosiaaliturvakomiteassa. Sen yhtenä tavoitteena on, että 

sosiaaliturva tukee työllisyyttä ja yrittäjyyttä kaikissa tilanteissa.  

 

 

72. Perhevapaajärjestelmää uudistettava joustavammaksi 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan viivyttelemättä puolueelle 

aloitteen mukaisen uuden, joustavan perhevapaamallin. 

 

Toteutuminen: 

SDP julkisti aloitteen mukaisen joustavan perhevapaamallin maaliskuussa 2017. SDP on myös edistänyt 

aloitteen tavoitteita hallitusneuvotteluissa 2019 sekä Rinteen ja Marinin hallituksissa.  

 

Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoisen ja 

perheiden hyvinvointia tukevan perhevapaauudistuksen. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu 

jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä 

vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia 

perhevapaiden pitämisessä lisätään. Uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia, 

myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot. Uudistus tulee toteuttaa niin, että äideillä 

ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään 

lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti uudistuksen valmistelun syksyllä 2019 hallitusohjelmakirjauksen 

pohjalta epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä. Valmistelu jatkuu edelleen. Uudistus voi tulla 

voimaan arviolta vuonna 2022. 

 

SDP:n perhevapaamalliin voi tutustua täällä: https://sdp.fi/fi/blog/sdp-julkaisi-perhevapaamallin/. 

 

https://sdp.fi/fi/blog/sdp-julkaisi-perhevapaamallin/
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73. Inkomster och utgifter inom långvård och på serviceboenden 

Pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen tulot ja menot 

 

Partikongressen instämmer i motionens målsättningar om att serviceboende och effektiverat 

serviceboende samt klientavgifter för tjänster som ges i hemmet bör utvecklas, göras klarare och 

förtydligas nationellt. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sekä kotiin 

vietävien palveluiden asiakasmaksujen kehittämisestä, selkeyttämisestä ja valtakunnallisesta 

yhtenäistämisestä. 

 

Toteutuminen: 

SDP on edistänyt mainittuja aloitteen tavoitteita hallitusneuvotteluissa ja Rinteen ja Marinin hallituksissa. 

Hallitusohjelman mukaan asiakasmaksulaki uudistetaan tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja 

terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. 

Uudistuksen toteuttamiseen varattiin neuvotteluissa 45 miljoonaa euroa. 

 

Esitys asiakasmaksulain uudistamiseksi on määrä antaa eduskunnalle syksyllä 2020.  Esitysluonnoksen 

mukaan jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla 

järjestettävien asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein. Pitkäaikaisen 

tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuihin 

sovellettaisiin niin ikään pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. 

 

 

Sosiaalipalvelualoitteet 
 

74. Mammografi även för kvinnor över 69 år 

Mammografia tarjottava myös yli 69-vuotiaille naisille 

 

Partikongressen anser det viktigt att rekommendationer om befolkningsbaserade screeningar baserar sig 

på färsk forskning kring fördelarna och nackdelarna med screening. Tillräckliga resurser bör anslås för detta 

arbete. 

 

Puoluekokous pitää tärkeänä, että väestöpohjaisia seulontoja koskevat suositukset perustuvat tuoreeseen 

tutkimukseen seulontojen hyödyistä ja haitoista. Tälle työlle tulee varata riittävästi resursseja. 

 

Toteutuminen: 

Syöpäsairauksien esiintyvyys kasvaa väestön ikääntyessä. Naisilla yleisin syöpä Suomessa on rintasyöpä. 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan, sitä parempi on siihen sairastuneen ennuste. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 14§ mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan valtakunnallisen 

seulontaohjelman mukaiset seulonnat. Kunta voi lisäksi järjestää seulontoja ja terveystarkastuksia tietyn 

taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi. 

 

Pääministeri Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusohjelmien mukaisesti hallituskauden aikana sairauksien 

ennaltaehkäisyn edistämiseksi ja kansanterveyden vahvistamiseksi laajennetaan hallitusti 

seulontaohjelmaa. Seulontaohjelmia varten on kirjattu varaus rahoituksesta osana sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistusta vuodesta 2022 alkaen.  
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Lisäksi syövän hoidon kehittämistä edistetään monin tavoin. Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon 

työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä määrittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 

syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallista suunnittelua ja toiminnan 

yhteensovittamista koskevat tehtävät, joita hoidettaessa on huolehdittava toimintojen tutkimuksellisesta 

pohjasta. Alueellinen vastuu on viittä yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä sairaanhoitopiirillä. Käytännön 

toimintamalliksi on kehitetty kansallinen syöpäkeskus, jonka perustamissopimus on allekirjoitettu ja 

sopijapuolina ovat 20 sairaanhoitopiiriä ja viisi lääketieteellistä yliopistoa. Kansallinen syöpäkeskus koostuu 

viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja yhdestä koordinoivasta keskuksesta. Keskusten avulla 

parannetaan hoidon vaikuttavuutta ja hillitään syövän hoidon kustannuskehitystä. Toiminnassa 

panostetaan syöpätautien ehkäisyyn, seulontojen kehittämiseen, kuntoutukseen ja kalliiden hoitojen 

hallittuun käyttöönottoon. Valtio on tukenut kehittämistä käynnistämisvaiheessa taloudellisesti. 

 

 

75. Perhepolitiikka eettisesti ja demografisesti kestävälle kannalle; suomalaisten omien 

perheellistymistavoitteiden edistäminen  

 

Puoluekokous toteaa, että SDP:n perhepoliittinen ohjelma on hyväksytty edellisessä, vuoden 2014 

puoluekokouksessa. Aloite ei anna aihetta ohjelman päivittämiseen. 

 

 

76. Eutanasiaa koskevan lausuman muuttaminen  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Mielipiteen muodostuksen tueksi Suomessa tarvitaan yhteiskunnallista, 

eutanasiaa koskevaa keskustelua eri näkökulmista. Samalla puoluekokous viittaa saattohoitolain 

aikaansaamista koskevan aloitteen 87 vastaukseen ja toteaa lisäksi, että on tarve lisätä kansalaisten 

tietoisuutta hoitotahdon ilmaisemisesta. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelmaan on kirjattu suunnitelma palliatiivisen hoidon, kivunhoidon ja saattohoidon kehittämisestä 

vuosina 2020 – 2022. Keskeisimmät käytäntöjen vahvistamisen tarpeet kohdistuvat mm. perustasolla kotiin 

vietävien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen valtakunnallisen kattavuuden lisäämiseen, 

palliatiiviseen hoitoon ja kivunhoitoon erikoistuneiden tiimien perustamiseen ja erilaisten 

konsultaatiopalvelujen järjestämiseen. Kehittämistyön ohella on luontevaa käydä keskustelua myös 

eutanasiasta.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamana työskennellyt asiantuntijatyöryhmä on määritellyt palliatiivista 

hoitoa koskevat laatukriteerit, jotka voivat osaltaan parantaa mahdollisuuksia arvioida palliatiivisen hoidon 

ja saattohoidon laadun toteutumista yhdenvertaisesti. Asiantuntijaryhmän asettaman säädöstyöryhmän 

ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi valmistuvat alustavan arvion mukaan kesän 2020 loppuun 

mennessä, jonka jälkeen asiantuntijatyöryhmä käsittelee ehdotukset ja päättää jatkotyöstä. 

Asiantuntijatyöryhmän toimikausi päättyy 30.6.2021. Saattohoidon laadun ja saatavuuden turvaavat 

lainsäädäntömuutokset on tarkoitus arvioida terveydenhuoltolain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
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77. Riittävä rahoitus turvakodeille 

78. Istanbulin sopimuksen askelmerkit täytettävä 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteissa esitettyihin vaatimuksiin varmistaa turvakotipalveluille riittävä rahoitus ja 

täyttää Istanbulin sopimuksen kansalliset velvoitteet. Tämän keskeisen kotimaisen ihmisoikeusongelman 

torjumiseksi ohjataan sopimuksen edellyttämään, väkivallan vastaiseen työhön tarvittavat resurssit. 

 

Toteutuminen:  

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu, että Suomessa lisätään turvakotipalveluiden 

saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 turvakotien määrä 

on kasvanut 19 turvakodista 28 turvakotiin ja turvakotien perhepaikkoja on lisätty 114 perhepaikasta 202 

perhepaikkaan. Viimeisimpinä vuonna 2019 avattiin uusi yksikkö Äänekoskelle Keski-Suomeen sekä lisättiin 

perhepaikkoja Jyväskylässä sekä muualla Suomessa Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla.  

 

Tällä hetkellä Suomen jokaisessa maakunnassa on vähintään yksi turvakoti, samoin kaikissa Suomen 

kymmenessä suurimmassa kaupungissa on vähintään yksi turvakoti. Suomessa on alueita, joilla 

maantieteellinen etäisyys lähimpään turvakotiin on liian pitkä. Katvealueita on tällä hetkellä etenkin 

Pohjois-Suomessa. Myönteinen asia on, että Suomen turvakodeissa on vuoden jokaisena päivänä vapaita 

turvakotipaikkoja, vuonna 2017 lukumäärä oli keskimäärin 49 vapaata paikkaa vuorokaudessa. Vapaita 

turvakotipaikkoja täytyykin olla jatkuvasti saatavilla, sillä turvakotipalvelu on kriisipalvelua, johon 

asiakkaan ei kuulu joutua jonottamaan paikan vapautumista. 

 

Turvakotien rahoitus on noussut vuoden 2016 11,55, miljoonasta €:sta vuoden 2019 19,55 milj €:oon. Tähän 

päälle on kehyksessä sovittu, että rahoitus nousee tulevina vuosina seuraavasti: 

2020 +3 milj. (22,6 milj.) 

2021 + 2 milj. (24,6 milj.) 

2022 +1 milj. (25,6 milj.) 

 

Kahden vuoden vuosittaisella lisämäärärahalla voidaan turvakotipaikkojen määrää lisätä hallitusti kohti 

riittävää tasoa. 

 

 

79. Yhdenvertaisen hoitoonpääsyn turvaaminen uudistamalla terveydenhuollon ammattilaisten 

työnjakoa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

tarkoituksenmukaista ja toimivaa työnjakoa kehitetään ja toteaa, että työnjaon kehittäminen on tarpeen 

myös sosiaalihuollossa sekä näiden ammattiryhmien kesken. Työn vaativuuden kasvu tulee huomioida 

tehtäväkohtaisissa palkoissa. 

 

Puoluekokous pitää myös tärkeänä, että työnjaon kehittämisessä huomioidaan palveluita käyttävien 

potilaiden/asiakkaiden näkemykset ja tarpeet. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelman todetun mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että perusterveydenhuolto ja 

sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. 2020 vuoden aikana 

käynnistetään tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelma, joka nivoutuu yhteen myös sote-

rakenneuudistuksen valmistelun ja toimeenpanon kanssa.   
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Osana kehittämisohjelmaa uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja 

toimintatapoja. Tehtäviä on tarkoitus jakaa yhä laajemmin eri ammattiryhmien välillä painottaen myös 

sosiaalihuollon ammattihenkilöstön roolia. Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen 

takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan. 

 

Sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä potilaille rajatusti, ja vuoden 2020 alusta alkaen rajattua 

lääkevalikoimaa laajennetaan asetuksen muutoksella. Jatkossa sairaanhoitajien määrättävissä on 

lääkevalikoima, jota käytetään yleisesti heidän vastaanotolleen ohjattavien potilasryhmien hoidossa. 

Muutos nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista sekä antaa mahdollisuuksia 

organisoida toimintayksikön toimintaa joustavammin. Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee myös 

sairaanhoitajana laillistettua terveydenhoitajaa ja kätilöä. 

 

 

80. Ikäihmisten hoidon laatu on turvattava 

81. Vanhuspalveluyksiköissä lisättävä henkilöstöä ja turvattava ihmisarvo  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin turvata hyvä vanhustenhuolto riittävällä 

henkilöstömitoituksella, osaamisella ja tehtävärakenteilla. Riittävä henkilöstömitoitus on turvattava paitsi 

hoivayksiköissä myös kotihoidossa. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelmassa on laajasti erilaisia toimenpiteitä, joilla sekä vahvistetaan ikääntyvän väestön 

hyvinvointia ja toimintakykyä että parannetaan iäkkäille tarkoitettuja palveluja.  

 

Hallitusohjelmassa linjattiin, että hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta 0,7 hoitajaa asiakasta 

kohden tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja muissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä säädetään 

lailla. Samalla selkiytetään työnjakoa muun muassa tukipalvelujen osalta. Linjauksen mukaan asiakkaiden 

hoitoisuus on aina ensisijainen henkilöstön mitoittamisen peruste. Hoitoisuuden arvioinnin tueksi säädetään 

kansallisesta vertailukelpoisesta toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan mittaristosta. Eduskunta hyväksyi 

hoitajamitoitusta koskevan hallituksen esityksen 26.kesäkuuta.  

 

Ympärivuorokautisen hoidon rinnalla tullaan vahvistamaan kotihoidon resursseja ja laatua. Sosiaali- ja 

terveysministeriön asettama, iäkkäiden palvelujen uudistamista valmisteleva työtyhmä on jättänyt 

esityksensä. Työryhmän tehtäviin sisältyi henkilöstön määrän, osaamisen, kohdentamisen ja johtamisen 

arviointi myös kotihoidon osalta ja siitä toimenpide-ehdotusten tekeminen. Hallitusohjelmassa on 

varauduttu rahoittamaan kotihoidon resursoinnin parantamista, jotta kotiin annettavilla ja kotoa käsin 

saavutettavilla palveluilla nykyistä paremmin pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin 

Myös omaishoitoa kehitetään edelleen. Palvelujen määrän ja resurssien vahvistamisen lisäksi palvelujen 

sisältöjä ja rakenteita parannetaan. Osana iäkkäiden palvelujärjestelmän kehittämistä tullaan ottamaan 

käyttöön uusia työtapoja ja teknologiaa. 

 

 

82. Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava Suomeen 

 

SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen perustaa Suomeen vanhusasiainvaltuutetun virka. Lisäksi kunnissa ja 

tulevaisuudessa myös maakunnissa olevien vanhuspalvelulain mukaisten vanhusneuvostojen asemaa ja 

niiden toimintaedellytyksiä on vahvistettava. 
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Toteutuminen: 

Vanhusasiavaltuutetun viran ja toimiston perustamisesta sovittiin hallitusohjelmassa. Toiminnan 

käynnistämisen resurssit on varattu oikeusministeriön pääluokkaan 2020 budjetissa. Valtion talousarviossa 

2020 on tähän varattu määrärahoja 85 000 euroa. 

 

 

83. Vastuu päihderiippuvaisten äitien hoidosta ja kuntoutuksesta kuuluu inhimilliselle yhteiskunnalle 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Pidä kiinni -hoitojärjestelmälle on turvattava nykyistä kestävämpi 

rahoitusratkaisu jo ennen sote-uudistusta. Vakavasti päihderiippuvaisten äitien ja heidän vauvojensa hoitoa 

ja kuntoutusta on pidettävä esillä sote-uudistuksen yhteydessä siten, että hoidon ja kuntoutuksen 

järjestämisvastuu keskitetään, ja palveluiden tuottamisesta tehdään valtakunnalliset sopimukset. Asia 

kytkeytyy myös kuntoutuksen kokonaisuudistukseen. 

 

Toteutuminen:  

Päihteitä käyttävien äitien hoitoon kohdennetaan valtion budjetissa vuodelle 2020 1,7 miljoonan euron 

lisämääräraha. Nykyistä kestävämmän rahoitusratkaisun selvittäminen edellyttää sen, että tulevan sote-

ratkaisun rakenteet ovat selvillä. Siksi tämä työ käynnistyy täysimittaisesti vasta vuonna 2021. 

 

 

84. Alkoholihaitat saatava laskuun  

 

Puoluekokous pitää tärkeänä vähentää alkoholin kulutusta ja sitä kautta alkoholin aiheuttamia haittoja. 

Tehokkaimpia keinoja tähän ovat saatavuuden, hinnan ja mainonnan säätely, mikä on huomioitava myös 

alkoholilain kokonaisuudistuksessa. 

 

Toteutuminen:  

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu alkoholiveron asteittainen korottaminen 50 miljoonalla 

eurolla ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset niin, että vaikutukset matkustajatuontiin 

seurataan. Toissa hallituskauden aikana toteutetun alkoholilain kokonaisuudistuksen vaikutuksia arvioidaan 

vuonna 2021, ja arviointitulosten mukaan ryhdytään tarvittaviin lisätoimiin, joilla torjutaan alkoholihaittoja. 

 

 

85. Eriarvoisuutta vähennettävä lapsettomuuden hoidossa 

 

Puoluekokous yhtyy näkemykseen siitä, että lapsettomuuden hoidon tulee olla mahdollista kaikille 

tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. Puoluekokous edellyttää, että SDP pitää yhdenvertaisuuden ja 

syrjimättömyyden periaatteita esillä kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamistyössä ja 

vaikuttamisessa. 

 

Toteutuminen:  

Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi se, että tuetaan tahattomasti lapsettomien 

perheellistymistoiveita eri keinoin ja turvataan hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus. Tavoitteen 

saavuttamiseksi Suomen viisi yliopistosairaalaa alkavat tarjota lahjasukusoluhoitoja muutaman vuoden 

tauon jälkeen vuonna 2020.  
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86. Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-86/  

 

Toteutuminen:  

Hallitusohjelmassa on osoitettu vuosille 2021 ja 2022 5,0 milj. euroa/vuosi kokeilulle, jolla toteutetaan 

maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Kokeilu toteutetaan erillishakuna Tulevaisuuden sote-keskushankkeen 

yhteydessä. THL seuraa ja arvioi kokeilun tuloksia, joiden perusteella toiminnan vakinaistamisesta 

päätetään vaalikauden lopulla.   

 

 

87. Ihmisarvo kestää kuolemaan saakka – saattohoitolaki turvaisi potilaiden oikeudet 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja edellyttää, että lainsäädännöllä turvataan oikeus jokaiselle hyvään 

saattohoitoon. 

 

Toteutuminen:  

Hallitusohjelmaan on kirjattu suunnitelma palliatiivisen hoidon, kivunhoidon ja saattohoidon kehittämisestä 

vuosina 2020 – 2022. Keskeisimmät käytäntöjen vahvistamisen tarpeet kohdistuvat mm. perustasolla kotiin 

vietävien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen valtakunnallisen kattavuuden lisäämiseen, 

palliatiiviseen hoitoon ja kivunhoitoon erikoistuneiden tiimien perustamiseen ja erilaisten 

konsultaatiopalvelujen järjestämiseen.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamana työskennellyt asiantuntijatyöryhmä on määritellyt palliatiivista 

hoitoa koskevat laatukriteerit, jotka voivat osaltaan parantaa mahdollisuuksia arvioida palliatiivisen hoidon 

ja saattohoidon laadun toteutumista yhdenvertaisesti. Asiantuntijaryhmän asettaman säädöstyöryhmän 

ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi valmistuvat alustavan arvion mukaan kesän 2020 loppuun 

mennessä, jonka jälkeen asiantuntijatyöryhmä käsittelee ehdotukset ja päättää jatkotyöstä. 

Asiantuntijatyöryhmän toimikausi päättyy 30.6.2021. Saattohoidon laadun ja saatavuuden turvaavat 

lainsäädäntömuutokset on tarkoitus arvioida terveydenhuoltolain kokonaisuudistuksen yhteydessä.  

 

 

88. Nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvattava 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää toimenpideohjelman laatimista edistämään nuorten 

mielenterveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevien mielenterveyspalveluiden saatavuutta. 

 

Toteutuminen:  

SDP esitteli syksyllä 2018 16 toimenpidettä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien 

ennaltaehkäisemiseksi ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

https://drive.google.com/file/d/1SaNsly7VCnBFMvS0xaeXt_v76lTtJO0L/view 

 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan 

mielenterveysstrategiaa. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja 

palvelujen oikea-aikaisuus ja laatu.  

 

Mielenterveyspalvelujen kehittäminen on kokonaisuus, joka sisältää perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon, niiden yhteistyön ja työnjaon sekä muut tarvittavat palvelut laaja-alaisesti. 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-86/
https://drive.google.com/file/d/1SaNsly7VCnBFMvS0xaeXt_v76lTtJO0L/view
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Mielenterveysstrategian toimeenpanossa on keskeistä perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden 

parantaminen osana sote-keskusten kehittämisohjelmaa ja opiskeluhuollon palveluja. Sillä tarkoitetaan 

myös psykososiaalisen hoidon ja ehkäisevän työn menetelmien saatavuutta. Hallitusohjelman pohjalta 

valmistelussa oleva perusterveydenhuollon hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia 

erottamatta mielenterveyttä perusterveydenhuollon kokonaisuudesta. 

 

Osana mielenterveysstrategiaa sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä työ matalan kynnyksen 

mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi perustason palveluissa. Tarkoituksenamme on 

samalla etsiä keinoja vakiinnuttaa koulu- tai oppilaitosympäristöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden 

lyhyitä varhaisinterventioita. Nopeasti, tiiviisti ja matalalla kynnyksellä tarjottava lyhytterapiajakso on 

tehokas tuki lieviin mielenterveysongelmiin. Samalla vapautetaan myös erikoissairaanhoidon resursseja 

vakavampien mielenterveydellisten ongelmien hoitoon. 

 

 

89. SDP tekee yksityiskohtaisen analyysin ja ohjelman yksin elävien asemaan liittyvistä epäkohdista ja 

niiden korjaamisesta ja tekee kaikkensa niiden korjaamiseksi, jos on seuraavassa hallituksessa 

 

SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja toimii yksin elävien ongelmien ratkaisemiseksi ja aseman 

vahvistamiseksi aiemman vaaliohjelman linjausten mukaisesti. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa 

aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta. 

 

Toteutuminen: 

Poliittinen ohjelma käsitellään puoluekokouksessa elokuussa 2020 Tampereella. 

 

 

90. Vapaa raskaudenkeskeytys raskausviikolle 12 asti 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa myös aloitteen 86 vastaukseen raskauden keskeytysten 

vähentämiseen liittyen. Naisen on saatava päätöksensä tueksi riittävä psykososiaalinen tuki. 

 

Toteutuminen:  

Aloitteen eteneminen ei ole tällä hetkellä tiedossa. 
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Sivistys-, nuoriso- ja liikunta-aloitteet 91-113 
 

 

91. Inför argumentationsteknik på läroplanen 

Argumentaatiotekniikan sisällyttäminen opetussuunnitelmaan 

 

Partikongressen instämmer i motionen. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-91/  

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään vuoteen 2025 ulottuva hallinnonalat 

ylittävä demokratiaohjelma. Demokratiaohjelmalle keskeistä on kouluopetuksen ja koulujen 

toimintakäytäntöjen kehittäminen. Sillä myös tuetaan lasten ja nuorten valmiuksia vaikuttaa omassa 

lähiympäristössään ja laajemmin yhteiskunnassa, ulkopuolisuutta kokevien osallisuuden vahvistamista, 

kansalaisjärjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaamista sekä lähidemokratian vahvistamista. 

 

 

92. Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava 

93. Varhaiskasvatuksen maksuttomuus tavoitteeksi 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloitteet-92-93/  

 

Toteutuminen: 

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus 

varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu 

kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon 

tuen tasoon. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin 

varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8.2018. Ministeriö myöntää osallistuville kunnille avustusta kokeilun 

toteuttamiseen. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee toistamiseen elokuussa 2020 ja jatkuu 

vuoteen 2021. 

 

 

94. Koulutuksen kehittäminen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen lisätä yhteisöllisyyttä ja työelämäyhteistyötä peruskoulussa, 

toisen asteen koulutusmuotojen välistä yhteistyötä sekä pitää korkeakoulujen ns. teknikkokoulutuksen 

käyttöönoton pohdintaa perusteltuna. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä osaamisen 

ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030, jossa etsitään yhteiset pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja 

osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. 

Hallitus ryhtyy sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmään ja 

sen kehittämiseen molemmilla kansalliskielillä. Tavoitteena on, että sivistys, koulutus ja osaaminen 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-91/
https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloitteet-92-93/
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muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin, vahvistavat työllisyyttä ja kestävää kasvua sekä tarjoavat 

välineitä Suomen globaalin vaikuttamisen vahvistamiseen. 

 

Tiekartta julkaistaan koulutuspoliittisena selontekona marraskuussa 2020. 

 

 

95. De studerande behöver stöd 

Opiskelijoita on tuettava  

 

Partikongressen instämmer i motionens anda och hänvisar för åtgärdernas del till det utbildningspolitiska 

programmet som antogs i partifullmäktige i november 2016. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja viittaa toimenpiteiden osalta marraskuussa 2016 

puoluevaltuustossa hyväksyttyyn koulutuspoliittiseen ohjelmaan. 

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti opintorahan huoltajakorotusta korotetaan (25 €).  

Opintoraha sidotaan indeksiin vuonna 2020 puolikkaana ja sen jälkeen täysimääräisesti. 

 

 

96. Toisen asteen koulutuksen tasa-arvo turvattava 

 

Puoluekokous toteaa, että toisen asteen koulutukseen liittyvien laite- ja oppimateriaalihankintojen 

kustannukset vaikuttavat opiskelijoiden tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua toisen asteen 

koulutukseen. Puoluekokous viittaa myös SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman linjaukseen maksuttomasta 

opetuksessa käytettävien materiaalien käytöstä. Puoluekokous velvoittaa puolueen ryhtyvän 

toimenpiteisiin, joilla taataan kunnasta riippumatta opiskelijoiden tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua 

koulutukseen. Oppivelvollisuuden pidentyessä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus toteutuu. 

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen 

koulutuksen maksuttomuutta. Valmistelun yhteydessä tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen 

koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin 

toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi. 

 

 

97. Maksuton koulutus kuuluu kaikille Suomessa 

98. Kyllä maksuttomalle koulutukselle – Ei valmennuskursseille! 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin lukuun ottamatta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille asetettujen 

lukukausimaksujen poistamista. Sen sijaan puoluekokous velvoittaa, että näiden maksujen vaikutuksia on 

seurattava tarkasti ja on oltava valmius tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta suomalainen korkeakoulutus 

on houkuttelevaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille. 

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen maksuttomuus laajenee, kun 

oppivelvollisuuden laajentamisen rinnalla tehdään toisesta asteesta aidosti maksuton, kun päästään käsiksi 

mm. oppimateriaalimaksuihin. Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan arviointia EU- ja ETA-maiden 
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ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen vaikutuksista kansainvälisyyteen ja korkeakoulujen 

rahoituspohjaan. 

 

99. SDP:n ei tule puolueena vaikuttaa eri uskontojen opilliseen sisältöön eikä uskontokuntien sisäiseen 

päätöksentekoon 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen uskonnonvapauden kunnioittamisesta. Sosialidemokraattien 

tulee ajaa eri katsomusaineiden yhteistä opetusta ja vaikuttaa katsomusaineen tuloksi omaksi 

oppiaineekseen peruskoulussa nykyisten eri uskontojen opetuksen tilalle. Muilta osin aloite ei anna aihetta 

toimenpiteisiin. 

 

 

100. Ammatillisen koulutuksen säästöt ovat lyhytaikaista koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-100/  

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa kokonaisuudelle Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi 

osoitetaan 201,5 M€ pysyviä menonlisäyksiä sekä 730 M€ kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja. 

Talousarviossa vuodelle 2020 hallitus panostaa osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille 

ulottuvalla 296 miljoonan euron kokonaisuudella. 

 

 

101. Koulutuspolitiikka keskiöön 

 

Puoluekokous toteaa, että aloite ei johda toimenpiteisiin, sillä siinä vaaditut asiat on toteutettu aloitteen 

jättämisen jälkeen, kun puoluevaltuusto hyväksyi koulutuspoliittisen ohjelman marraskuussa 2016. 

 

 

102. Korkeakoulukonsernien muodostaminen 

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen samalla kuitenkin todeten, että aloitteessa esitetty korkeakoulutusmalli 

on kannatettava, mutta se ei välttämättä sovellu kaikille korkeakouluille. Korkeakoulujärjestelmää tulee 

kehittää korkeakoulujen omat tarpeet ja yhteiskuntapoliittiset ulottuvuudet huomioiden. 

 

103. Tasa-arvoa edistävä oppitunti kouluihin 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen. Feminismin opettamisen tulee toteutua jo nyt uuden 

opetussuunnitelman myötä jokaiseen kouluun tehdyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaan, 

missä painotetaan ihmisyyttä sukupuolineutraalia ajatusta kunnioittaen. 

 

 

104. Tarpeeksi hyvä ei riitä - Suomesta maailman parhaan korkeakoulutuksen maa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siten, että koulutuksen maksuttomuuden osalta se viittaa aloitteiden 97-

98 vastaukseen. 

 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-100/
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Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti korkeakoulutuksen resursseja on vahvistettu. 

Maksuttomuuden osalta viitataan aloitteiden 97-98 seurantaan. 

 

105. Järkeä ystävyysseurojen valtionavustusten jakamiseen – SDP:n sitouduttava kansainvälisyyden 

edistämiseen ruohonjuuritasolla  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen jakaa ystävyysseurojen avustukset niiden toimintaedellytykset 

huomioon ottaen tasavertaisin kriteerein. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

106. Koulutuksen laatu ja määrärahat turvattava 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-106-2/  

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjemassa sovittiin laajasti koulutuksen kunnianpalautuksesta ja jopa koko 

ohjelman otsikossa viitattiin osaamiseen, jotta saatiin suunnanmuutos koulutuksen kehittämisessä. 

Sivistystason nostamiseksi on vireillä laajoja hankkeita kuten oppivelvollisuusiän nostaminen, 

korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen sekä jatkuvan oppimisen parlamentaarinen kokonaisuudistus. 

Tämän lisäksi hallitus on myös lisännyt koulutuksen resursseja. 

 

 

107. Oppisopimuskoulutuksen kaksinkertaistaminen SDP:n tavoitteeksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 

ja hallitusneuvotteluissa  

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous pitää kuitenkin oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja 

käytön lisäämistä tavoiteltavana. Lisäksi puoluekokous toteaa, että on syytä selvittää muiden Euroopan 

maiden oppisopimuskoulutuksen rahoittamisen mallien soveltuvuutta Suomeen. 

 

 

108. Korkeakoulutoiminta  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluehallitus viittaa myös aloitteen 102 vastaukseen, jossa lähdetään 

siitä, että SDP suhtautuu positiivisesti korkeakoulujen omista tarpeista lähteviin, yhteiskuntapoliittiset 

ulottuvuudet huomioiviin yhdistymisprosesseihin myös korkeakoulusektorien rajat ylittäen. 

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on sovittu, että “turvataan korkeakoulutuksen kehittämistä 

jokaisessa maakunnassa”. Tämän lisäksi hallitus on myös nostanut korkeakoulutuksen rahoitusta, joka 

turvaa osaltaan korkeakoulutuksen resursseja jokaisessa korkeakoulussa. 

 

 

109. Toisen asteen oppioikeus  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä, mikä takaa nuorten opintojen 

jatkumisen myös toisella asteella. Puoluekokous pitää toisen asteen lukiokoulutuksen ja ammatillisen 

koulutuksen yhteistyön tiivistämistä kannatettavana. Muilta osin aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-106-2/
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Toteutuminen: 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa sovittiin oppivelvollisuusiän nostamisesta ja opetusministerin 

johdolla on asiaa ryhdytty valmistelemaan niin, että lainsäädäntömuutokset astuisivat voimaan 2021. 

 

 

110. Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa 

111. Lasten harrastusmahdollisuudet paremmin huomioon! 

112. Harrastaminen mahdolliseksi kaikille 

 

Puoluekokous yhtyy esitettyihin aloitteisiin. On poistettava esteet harrastamisen tieltä ja pidettävä huolta 

siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet ohjattuun harrastukseen 

riippumatta heidän vanhempiensa tuloista. Tämän mahdollistamiseksi kehitetään toimenpiteitä laajassa 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että niin valtion kuin kuntienkin 

myöntämät avustukset lasten ja nuorten harrastustoimintaa toteuttaville turvaavat tasa-arvoiset 

mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen. 

 

Toteutuminen: 

Toteutunut hyvin. Rinteen ja Marinin hallitusohjelma ottaa hyvin huomioon lasten 
harrastusmahdollisuuksiin panostamisen. Sen mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito 
mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.  
  
Tämän lisäksi Liikkuva Suomi -ohjelma tähtää liikunnan lisäämiseen kaikissa ikäryhmissä. Ohjelman 
keskiössä on poikkihallinnollisuuden vahvistaminen, jotta liikunnan edistäminen läpi leikkaisi paremmin 
useamman yhteiskunnan sektorin.  
 

 

113. SDP:n liikuntapoliittinen ohjelma otettava valmisteluun 

 

Puoluekokous toteaa, että aloite esittää oleellisia näkökohtia liikunnan tärkeydestä. Ohjelmatyön osalta 

puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta. 

 

Toteutuminen:  

Poliittinen ohjelma on valmisteltu vuoden 2020 puoluekokoukseen hyväksyttäväksi. Osana sitä on 

liikuntapoliittinen osuus. 
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Kunta-, kaupunki-, alue-, asunto-, ympäristö-, maa- ja metsätalousaloitteet 

114-125 
 

Kunta-, kaupunki- ja aluealoitteet 
 

114. Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman seuranta 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/114/  

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Rinteen ja myöhemmin pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelma vie monia Itä- ja 
Pohjois-Suomi ohjelmaan kirjattuja tavoitteita eteenpäin mm. biotalouden, matkailun, Venäjä-yhteistyön ja 
kaivoslainsäädännön kohdalla. Hallitusohjelmaan on kirjattu aluepolitiikan tavoitteeksi alueiden välisen ja 
kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen. 
 
Hallitusohjelmassa on nostettu biotalous keskeiseksi painopisteeksi. Myös Venäjä-yhteistyö on 
hallitusohjelmassa vahvasti esillä ja konkreettisena toimenpiteenä esitetään mm. Venäjän kaupan 
sujuvoittaminen turvaamalla vientilupien käsittelyyn tarvittavat resurssit. EU:n budjettikäsittelyn 
yhteydessä hallitusohjelma määrittää tavoitteeksi turvata aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun 
Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema 
 
Kaivoslainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun 
tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen 
kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Selvitetään myös 
mahdollisuuksia verottaa kaivosoikeuksien myyntivoittoja Suomessa silloinkin, kun ne ovat ulkomaisten 
yhteisöjen omistuksessa. 
 

 

115. SDP:stä johtava kaupunkipuolue 

116. Tiiviimmän kaupunkirakentamisen puolesta 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 vastaukseen 

poliittisesta ohjelmasta. 

 

Toteutuminen: 

SDP:n vaaliohjelmassa tavoiteltiin kansallisen kaupunkistrategian laatimista. Kaupunkipolitiikan tavoitteena 

on vahvistaa kaupunkien elinvoimaa. Kaupunkien elinvoima säteilee alueella laajasti myös kehyskuntiin ja 

maaseutukuntiin, eli se hyödyttää laajasti ympäröivää aluetta ja yhteiskuntaa.  

 

SDP:n johdolla pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan 

kirjattiin laadittavaksi ensimmäinen kansallinen kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa on valmisteltu 

valtiovarainministeriön koordinoimana ja eri ministeriöiden yhteistyönä. Kaupunkistrategia tehdään 

vahvasti kaupunkien kanssa ja kaupunkilähtöisesti. Työtä johtaa kuntaministeri Sirpa Paatero. Strategiassa 

huomioidaan kaikenkokoiset kaupungit ja niiden erityispiirteet. Työn tarkoituksena on koordinoida 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/114/
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kuntaministerin johdolla hallituksen koko kaupunkipolitiikkaa. Kaupunkistrategia julkaistaan syyskuun 2020 

lopulla. 

 

Hallitusohjelmassa mainitaan, että kaupunkipolitiikassa korostuvat segregaation ehkäiseminen ja lähiöiden 

kehittäminen. Erilaiset alueet tunnistetaan asuntopolitiikassa, joka on keskeinen osa kaupunkipolitiikkaa. 

Hallitusohjelman mukaan pitkäjänteisen ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän 

asuntopolitiikan tavoitteena on monipuolisen asuntotarjontaan lisääminen kasvavilla alueilla. 

- - - 

 

Pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu MAL-

sopimusten kehittäminen ja laajentaminen, mikä on yksi keskeinen tiiviimmän rakentamisen edistämisen 

työkalu. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että MAL-sopimuksilla varmistetaan, että kunnilla on riittävä 

kaavavaranto monipuolisen asuntotuotannon toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. MAL-sopimuksissa 

edistetään täydennysrakentamista ja siirtymistä markkinaehtoiseen pysäköintiin. Lisäksi hallitusohjelmaan 

on kirjattu tavoitteet hiilineutraalista yhteiskunnasta, johon liittyy kestävä yhdyskuntarakentaminen. 

Hallitus tavoittelee myös esimerkiksi toimistotilojen muuttamista ARA-asunnoiksi mahdollisuuksien 

mukaan. Ensimmäiset MAL-sopimukset on saatu neuvoteltua kesäkuussa 2020. 

 

Kaavoitus kuuluu kunnille, jolla tiivistä kaupunkirakentamista voi edistää. Hallitusohjelmassa todetaankin, 

että kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavaprosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien 

maapolitiikka vahvistetaan. Hallitus vie parlamentaarisessa valmistelussa loppuun maankäyttö- ja 

rakennuslain uudistamisen. 

 

 

117. Suomeen ei tarvita uutta hallinnon tasoa! - paikallinen kansanvalta ja elinvoimaiset kunnat oikeaa 

itsehallintoa 

 

SDP katsoo, että hyvinvointipalvelujen tuottamista ja paikallisdemokratiaa on kehitettävä ensisijaisesti 

kuntapohjalta. Uutta oikeushenkilöä valtion ja kuntien väliin ei tarvita. 

 

Toteutuminen: 

Pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan kirjattiin, että 

palvelujärjestelmän tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja 

työkykyä ja sosiaalista turvallisuutta, sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Lisäksi todettiin, että 

sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita on pyritty uudistamaan jo pitkään. Merkittävinä haasteita ovat 

olleet muun muassa perustuslain vaatimukset, uudistuksen laajuus, asetetut aikaikkuna ja alueiden 

erilaisuus. Hallitusohjelmassa linjataan, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä 

tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 

terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata 

ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja 

hillitä kustannusten kasvua. Uudistustyö, jossa myös pelastustoimi on mukana käynnistettiin heti 

hallituskauden alussa. 

 

SDP:n vaaliohjelmaan kirjattiin, että Suomessa jokaisesta pidetään huolta ikään, elämäntilanteeseen tai 

tulotasoon katsomatta. Lisäksi tavoiteltiin, että yhteiskunnan palvelut terveydenhuollosta 

kulttuuripalveluihin. SDP linjasi, että se sitoutuu ratkaisemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat. 

Ohjelmassa todettiin, että uudistus on tehtävä niin, ettei hyvää osaamista ja nyt jo kunnossa olevia 

palveluja hukata. Ohjelmassa linjattiin, että hyvät tavoitteet toteutuvat nykyistä laajemmilla 
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itsehallinnollisilla alueilla, joita ohjelmassa nimitettiin sote-kunniksi, jotka sijoittuvat kuntien ja valtion 

väliin. Ohjelmassa tavoiteltiin asemaa, jossa näistä alueista olisi voitu säätää juridisesti nykyisen kuntalain 

pohjalta. Itsehallintoalueille linjattiin tavoitteena verotusoikeus, joka vahvistaa aitoa itsehallintoa. 

 

Kun pääministeri Antti Rinteen ja myöhemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin sote-

palvelujen uudistaminen, sen taustalla oli  poliittinen kompromissi keskustan kanssa siitä, että palvelut 

järjestetään 18 maakunnassa, joiden lisäksi sovittiin selvitettäväksi Uudenmaan, pääkaupunkiseudun ja 

Helsingin erillisratkaisu. Sote-uudistuksen tavoitteeksi on asetettu ohjelmassa ja valmistelussa palvelujen 

laadun paraneminen, integraation syveneminen ja mm. nopeampi hoitoon pääsy. Nämä ovat SDP:lle 

tärkeitä kriteerejä ja ne otettiin hallitusohjelmassa uudistuksen lähtökohdaksi. Sote-palvelujen tuottavuutta 

parannetaan, mutta rahoituksesta ei suoraan leikata. Maakuntiin valitaan vaaleilla päättäjät, joka on ollut 

perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti olennaista keskeisissä peruspalveluissa. Kuntayhtymien 

haasteena on ollut se, että sote-palveluista ei ole päätetty demokraattisesti ja avoimesti, ja toisaalta se, 

että kunnilla ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa palvelujen hintaan. Useat kunnat ovat liian 

pieniä järjestämään sote-palvelut ja ne ovat säästöjen toivossa tai resurssien puuttuessa turvautuneet 

järjestämään sote-palvelunsa kuntayhtymässä tai ulkoistaneet osan tai kaikki sote-palvelunsa. 

Pakkokuntayhtymämalli ei puolestaan ollut vaalien puuttumisen vuoksi perustuslain mukaan mahdollinen 

tapa järjestää sote-palveluja. Maakuntamalli täyttää perustuslailliset sekä kustannuksiin ja laatuun liittyvät 

kriteerit. 

 

 

 

Asunto- ja ympäristöaloitteet 
 

118. Sisäilmaongelmat - terveellinen ja turvallinen rakentaminen 

119. Ratkaisu sisäilmaongelmiin 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin sisäilma- ja rakennusterveysongelmien kuriin saattamiseksi ja 

korostaa, että SDP:n tulee jatkaa aktiivista työtä lainsäädännön kehittämiseksi kosteus- ja homevaurioiden 

ennaltaehkäisyssä mm. rakentamismääräyksiä ja vastuukysymyksiä selkeyttämällä ja tarkentamalla sekä 

hyvällä suunnittelulla. 

 

Koulujen, päiväkotien ja kunnan muiden yhteisten tilojen kosteus- ja sisäilmaongelmat voidaan välttää 

kunnan rakentamisen eri vaiheiden tehokkaalla valvonnalla. Kuntien rakennusvalvonta voi vaatia 

selkeämpää raportointia rakentajalta. Tarvitaan myös uusia toimia jo vaurioituneiden rakennusten 

korjaamiseksi ja sairastuneiden ihmisten auttamiseksi. 

 

Rakennusterveyden ja sisäilmaongelmien ehkäisyn tulee näkyä SDP:n politiikassa vahvasti ja SDP tulee 

omalla toiminnallaan ja aloitteilla edistämään ongelman ratkaisua. 

 

Toteutuminen: 

Puolue on toiminut aktiivisesti sisäilmaongelmiin puuttumiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi monia 

koskettavaan ongelmaan. 

 

Nykyisessä ohjelmassa on kunnianhimoiset suunnitelmat sisäilmaongelmiin puuttumiseksi, mistä iso kiitos 

kuuluu SDP:lle. Nykyisellä hallituskaudella jatketaan viime hallituskaudella käynnistynyttä Terveet tilat 2028 

-toimintaohjelmaa, joka tähtää nimenomaisesti julkisten rakennusten tervehdyttämiseen ja sisäilmasta 

oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostamiseen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan 
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kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien 

kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Ohjelmassa on seitsemän toimenpidealuetta: 

1. Toimet julkisten rakennusten kunnon selvittämiseksi ja Terveet tilat -toimintamallin kehittämiseksi 

2. Vuorovaikutus ja viestintä 

3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma) 

4. Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen 

5. Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalveluiden vahvistaminen 

6. Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset 

7. Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta 

 

Hallitusohjelman mukaisesti Terveet tilat 2028 -ohjelman kunnianhimoa lisätään ja samalla tarkastellaan 

ohjelman tavoitteenasettelua ja toimialaa sisäilmaongelmien tehokkaammaksi ratkaisemiseksi. 

Hallituskauden aikana varmistetaan, että ohjelma johtaa vaalikauden aikana tarvittaviin 

lainsäädäntömuutoksiin ja toimenpiteisiin. Osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa selvitetään 

korjausrakentamisen osaamiskeskuksen perustaminen. 

 

Hallituskauden aikana selvitetään ja varmistetaan eduskunnan aiemmin hyväksymien rakennusten kosteus- 

ja homeongelmia koskevien kannanottojen toteutuminen. 

 

Hallituskaudella parannetaan rakentamisen laatua ja valvontaa sekä selkeytetään vastuita erityisesti 

maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Rakentamisen toteutusvastuu säädetään 

pääurakoitsijalle. Tämä pitää sisällään vastuun rakennusvirheistä ja niiden korjaamisesta. 

 

Hallituksen on tarkoitus parantaa ohjeistusta sisäilmaongelmien korjaamiseen ja välttämiseen tutkimuksen 

pohjalta. Hallitus lisätään korjausrakentamisen osaamista tarvittaessa täydennyskoulutuksin. Lisäksi 

hallitus panostaa sisäilmaongelmien ja niiden ratkaisujen tutkimukseen. 

 

Hallituskauden aikana laajennetaan terveystarkastajien ja työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia 

korjauksiin velvoittamisessa. Lisäksi kuntotarkastustoiminta tuodaan lainsäädännön piiriin ja 

kuntotarkastajille asetetaan pätevyysvaatimukset. 

 

Edellä kuvattujen toimien lisäksi hallitus haluaa myös auttaa sisäilmaongelmista jo kärsiviä. Hallituskauden 

aikana selvitetään, millaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat. Lisäksi selvitetään, voiko 

valtio tukea rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista ja puhtaiden asuntojen rakentamista sisäilmasta 

sairastuneille. 

 

Hallituskauden aikana selvitetään, onko tarvetta vahvistaa sisäilmaongelmaisen talon ostajan oikeusturvaa 

velvoittavalla lainsäädännöllä. Lisäksi selvitetään yksityisten omistamien asuinrakennusten 

korjausavustusten tarpeellisuus ja reunaehdot. Investointirahan myöntämisen edellytyksenä on todettu 

sisäilmaongelma. 

 

Syksyllä 2019 eduskunta hyväksyi hallitusohjelmassa sovitun esityksen rakennusten korjausavustuslain 

muuttamisesta. Esitys hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti. Jatkossa lain nojalla voitaisiin myöntää 

avustusta asuinrakennusten ja asuntojen kuntotutkimuksiin sekä rakennusten perusparannusten 

suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Avustukset kohdennettaisiin kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja 

muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten 

suunnitteluun. Avustus ei olisi kotitalousvähennyksen kanssa lähtökohtaisesti päällekkäinen tukimuoto, sillä 

esityksen tarkoittamat avustukset kohdistuvat tutkimus- ja suunnittelutyöhön, johon ei voi verohallinnon 
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ohjeiden mukaan saada kotitalousvähennystä.   Avustuksia voitaisiin myöntää asuinrakennuksen 

omistavalle yhteisölle tai luonnolliselle henkilölle tuloista riippumatta. 

 

Kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin on osoitettu hallitusohjelmassa 2,3 milj. euroa. Valtion vuoden 

2020 talousarvioesityksen mukaan valtion asuntorahaston varoista saa myöntää asuinrakennusten ja 

asuntojen korjausavustuksista annetun lain mukaisia avustuksia yhteensä enintään 23,6 milj. euroa. Lisäksi 

talousarvioesityksessä osoitetaan korjaustoimintaan 4,9 milj. euroa. Korjausavustuksia voidaan siten 

myöntää vuonna 2020 yhteensä 28,5 miljoonaa euroa, jota voi käyttää joustavasti korjausavustuslain eri 

avustusmuotojen välillä. Kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin käytössä olevan määrärahatason on 

siten alustavasti arvioitu riittävän kysyntään. 

 

 

120. Julkisten rakennusten korjausmääräykset ja energiatehokkuus 

 

SDP yhtyy aloitteen tavoitteeseen herättää julkista keskustelua tulevaisuuden julkisten rakennusten 

energiatehokkuudesta rakennusterveyttä vaarantamatta. 

 

Toteutuminen: 

Puolue on toiminut aktiivisesti sisäilmaongelmiin puuttumiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi monia 

koskettavaan ongelmaan. 

 

Aloitteiden 118 ja 119 toteutumista koskevassa vastauksessa selvitetään tarkemmin asiaa. 

 

 

Maa- ja metsätalousaloitteet 
 

121. Skarvproblem 

Merimetso-ongelma 

 

Puoluekokous hyväksyy aloitteen tavoitteet merimetsokannan seuraamisesta ja tarvittaessa rajoittamisesta 

ja toteaa, että nykyinen sääntely mahdollistaa merimetsojen metsästyksen luvanvaraisesti. 

Poikkeuslupakäytäntöä tulee kuitenkin tehdä joustavammaksi silloin, kun linnuista aiheutuu haittaa. 

Haittana on huomioitava myös luonnon likaantuminen ja tuhoutuminen kalavesille koituvien vahinkojen 

rinnalla. Merimetsotyöryhmän esitykset tulee saattaa nopeasti voimaan ja tarkkailla niiden vaikuttavuutta. 

 

Toteutuminen: 

Merimetsotyöryhmän työ on edennyt ja ryhmä luovutti loppuraporttinsa ja ehdotuksen kansalliseksi 

merimetsostrategiaksi ministeri Mikkoselle lokakuussa 2019.  Strategia oli lausuntokierroksella loka-

joulukuussa. Työryhmän ehdotusten voi katsoa tukevan puoluekokouksen linjausta.  

 

Strategian tavoitetilana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson 

kanssa niin, että suotuisan suojelun taso säilyy ja erityisesti kalataloudelle aiheutuvia haittoja vähennetään. 

Työryhmä esitti alueellisen yhteistyön kehittämistä, jotta paikallinen tieto saadaan nykyistä paremmin 

käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä.   

 

Keskeisimpiä tavoitteita ovat alueellisen vuorovaikutuksen kehittäminen eri toimijoiden ja viranomaisten 

välillä sekä alueellisten yhteistyöryhmien toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen. Työryhmä esittää 

muun muassa, että kaikilla alueilla laaditaan ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn pyrkivät 
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alueelliset toimenpidesuunnitelmat ja selvitykset. Kansallisessa strategiassa on annettu sisältöohjeita ja -

suosituksia alueellisten suunnitelmien laatimiselle. Strategiassa esitetään, että alueellisten 

yhteistyöryhmien tuottamat aineistot saisivat nykyistä suuremman painoarvon vahinkojen ehkäisyyn 

tarvittavissa lupaprosesseissa. Muun muassa alueellisia toimenpidesuunnitelmia ja selvityksiä voitaisiin 

käyttää hakemusten kohdentamisen, perustelun ja lupapäätösten tukena. Tämä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi 

poikkeuslupien käsittelyä. Lupien käsittelyyn esitetään myös muita tehostamistoimia, kuten hakuohjeiden ja 

-lomakkeiden kehittämistä nykyistä selkeämmiksi. 

 

 

122. Suomeen saatava maailman paras eläinsuojelulaki 

 

Eläinsuojelulaki tulee uudistaa uusinta tutkimustietoa käyttäen lähtökohtana eläimen lajityypillisen 

käyttäytymisen mahdollistaminen. 

 

Toteutuminen:  

Eläinsuojelulain uudistaminen sisältyy Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Uudistuksessa hyödynnetään 

vaalikauden 2015-2019 valmistelu. Laki eteni tuolloin jo eduskuntaan mutta sitä ei ehditty käsitellä 

vaalikauden loppuessa. Hallitusohjelman kirjaus: ”Viime vaalikaudella eduskunnan käsittelyssä ollutta 

esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista täydennetään siten, että lain perusteluissa tunnistetaan eläimen 

itseisarvo ja mahdollistetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen” tukee puoluekokouksen päätöstä. 

Neuvottelut eläinsuojelulain osalta ovat edenneet keväällä 2020. 

 

 

123. Hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoite elintarvikkeisiin ja muihin kulutushyödykkeisiin 

 

SDP sitoutuu edistämään kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa kaikkien kulutushyödykkeiden 

tuotantotavoista, niin ympäristö-, eettisistä- tai työlainsäädäntöön liittyvistä seikoista, tuotannon taustalla. 

Hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoite voi olla yksi keino tässä työssä, mutta sen tulisi olla EU-tasoinen, 

jolloin kriteeristö olisi yhdessä luotu ja kattaisi kaikki EU:ssa tuotetut tuotteet. Tuotantotiedon avoimuutta 

ja saatavuutta on lisättävä useilla erilaisilla keinoilla ja näin kannustettava sekä kuluttajia ostopäätöksillään 

että tuottajia omalla toiminnallaan varmistamaan tuotteiden ekologinen ja eettinen laatu. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelman kappale Julkinen ja yksityinen kuluttaminen sekä Ilmasto- ja ympäristöystävällinen 

ruokajärjestelmä ja näissä linjatut tavoitteet tukevat puoluekokouksen päätöstä.  Erityisesti HO:n kirjaus: 

”Kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista 

vahvistetaan. Edistetään olemassa olevien kestävää kulutusta tukevien kriteeristöjen käyttöä ja uusien 

luomista. Uudistetaan verotusta tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävää kuluttamista. 

Tavoitteena on, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset näkyvät vahvemmin tuotteiden ja palveluiden 

hinnassa. ”  

 

HO:n kirjauksia tukevat toimet valtioneuvostossa syksyllä 2019:  

- VM:ssä käynnistetty 09/2019 Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma, jossa koordinoidaan hallitusohjelman 

verokirjausten toteutusta laatimalla julkisen sektorin hankintastrategia yhdessä Kuntaliiton kanssa sekä 

toteuttamalla niihin liittyviä kehitystoimenpiteitä. Tätä tukee myös KL Kuntahankintojen ja Hanselin 

yhdistyminen uudeksi Hanseliksi syyskuussa 2019, jolloin Hansel voi entistä tehokkaammin tukea eri julkisen 

sektorin toimijoita hankintaprosessien kehittämisessä. Kirjauksia toteutetaan myös muissa ministeriöissä. 
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- YM on aloittamassa kiertotalouden strategisen ohjelman valmistelun, tavoitteen sisältö voidaan nostaa 

tämän ohjelman sisällöissä esille. Tavoitteena, että vaalikauden aikana kuluttajien mahdollisuutta saada 

tietoa palvelujen ja hyödykkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan. 

- Kansallisen ilmastoruokaohjelman valmistelu on käynnistynyt ja etenee.  

 

 

124. Ötökät maitokauppoihin - hyönteisravinnon käyttö sallittava 

 

SDP suhtautuu avoimesti uusiin mahdollisuuksiin tuottaa ympäristöystävällisesti, eettisesti ja kestävästi 

laadukasta ravintoa. Uuselintarvikkeita kuten hyönteisravintoa tulee koskea samat eettiset, laadulliset ja 

turvallisuussäännökset kuin kaikkia muitakin elintarvikkeita. 

 

SDP näkee hyönteisravinnon kasvupotentiaalin niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Puolue 

ymmärtää hyönteisravinnon tarpeen kestävän kehityksen edistämiseksi ja sen tulevaisuuden osana 

monimuotoisempaa ruokavaliota. 

 

EU:n uuselintarvikeasetus astuu voimaan vuonna 2018. Prosessin myötä SDP parantaa Suomessa 

edellytyksiä hyönteisravinnon tutkimukselle ja tuottamiselle. Rohkeiden ajatusten ja avausten puolueena 

SDP erottuu näin edukseen innovatiivisena ja ennakkoluulottomana uudistusvoimana. 

 

Toteutuminen: 

Kestävä ruokajärjestelmä, johon innovatiivisten, eettisten ja kestävien elintarvikkeiden, mihin 

hyönteisravinnon voi katsoa kuuluvan, näkyy vahvasti Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa useine 

tavoitteineen.  Kts. aloitteen 123 toteutuminen. 

 

 

125. SDP:llä on oltava oma vaaliohjelma kotimaisen ruokatuotannon sekä luomu- ja lähiruuan 

kehittämisestä 

 

Puoluekokous pitää aloitteessa esitettyjä näkökohtia tärkeinä. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa 

aloitteen 208 vastaukseen poliittisesta ohjelmasta. 

 

Toteutuminen:  

Tavoite on toteutunut Tulevaisuusohjelmassa, jossa on useita kirjauksia luomu- ja lähiruuan kehittämisestä. 

Asia näkyy vahvasti myös hallitusohjelmassa useissa kirjauksissa. 
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Liikenne- ja viestintäaloitteet 126-136 
 

 

126. Joukkoliikenne on siirrettävä maakuntahallinnon alaisuuteen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen yhtenäisemmästä joukkoliikenteestä, mutta ei näe maakunnan 

olevan ainoana joukkoliikenteen järjestäjänä paras tapa edetä joukkoliikenteen integraatiossa. 

 

Toteutuminen: 

Joukkoliikennettä kehitetään ja yhtenäistetään paremman, nopeamman ja joustavamman liikkumisen 

mahdollistamiseksi sekä ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi osana tulevaa 12-vuotista valtakunnallista 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaa pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti. Raideliikennettä 

lukuun ottamatta kunnat ja kaupungit toimivat edelleen joukkoliikenteen järjestämisen perustana, eikä 

joukkoliikenteen järjestämisessä olla siirtymässä maakuntamalliin. 

 

Suurten kaupunkien osalta joukkoliikenteen järjestämisestä sovitaan valtion ja kaupunkien välisissä MAL-

sopimuksissa, jotka valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tapaan sovitaan 12 vuodeksi 

kerrallaan. Valtion tehtävänä on turvata riittävät panostukset joukkoliikenneinvestointeihin. MAL-

sopimuksissa priorisoidaan vähäpäästöistä joukkoliikennettä. 

 

Valtion ja Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen välillä on saatu aikaan 

neuvottelutulokset MAL-sopimuksista vuosille 2020–2031. Sopimukset tulevat voimaan, kun seudut ja 

valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Valtio sitoutui MAL-sopimusten yhteydessä investoimaan kestävään 

kaupunkiliikenteeseen historialliset 755 miljoonaa euroa vuosina 2020–2031 sillä edellytyksellä, että kunnat 

vastaavasti sitoutuvat sovittuihin hankkeisiin. MAL-sopimusneuvottelutuloksen mukaisesti valtio on 

varustautunut avustamaan kaupunkeja joukkoliikenteen kehittämisessä ja ilmastoperusteisissa toimissa 

sekä joukkoliikenteen digitalisaation ja palveluistumisen edistämisessä ja yhteen toimivien lippu- ja 

maksujärjestelmien kehittämisessä. Neuvotteluja jatketaan myös kolmen uuden kaupunkiseudun, 

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion, kanssa. 

 

 

127. Finland är en ö - Sjöfarten på insjöarna 

Suomi on saari – merenkulku sisävesillä 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn tarpeeseen kehittää sisävesiliikennettä ottaen huomioon myös 

Saimaan-kanavan sulkujen pidentämisen ja Saimaan ja Päijänteen yhdistämisen kanavalla. 

 

Toteutuminen: 

Sisävesiliikenteen kehittämisestä on saatu hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan liikennettä sisävesillä 

kehitetään ottaen huomioon elinkeinoelämän ja vesiensuojelun kannalta parhaat kohteet. 

Sisävesiliikenteen kehittäminen on linjassa EU:n tavoitteiden kanssa, ja se nähdään eräänä keinona 

liikenteen päästöjen vähentämiseen. 

 

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen EU-rahoitusta hyödyntämällä. 

Sisävesiliikenteen kehittäminen tulee osaksi ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jonka on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Vuoden 2020 neljännessä 

lisätalousarviossa päätettiin 5 miljoonan euron rahoituksesta Saimaan kanavan vedenpinnan nostoon. 
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Hankkeen tavoitteena on edistää Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen 

toimintaedellytyksiä ja alentaa kuljetuskustannuksia mahdollistamalla suurempi kulkusyvyys Saimaan 

kanavalla ja syväväyläverkolla Varkauden ja Joensuun satamiin saakka. Saimaan sulkujen pidentämiseen 

suurempien aluksien mahdollistamiseksi palataan lisätalousarviossa sovitun mukaisesti vuoden 2021 

talousarvion käsittelyn yhteydessä syksyllä 2020. 

 

 

128. Tunnin juna vahvistamaan Etelä-Suomen kaupunkiverkostoa 

129. Tunnin juna yhdistämään Etelä-Suomen työssäkäyntialueita 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen tunnin junan toteuttamisesta mahdollisimman nopealla 

aikataululla rahoitushaasteet huomioiden. 

 

Toteutuminen: 

Turun tunnin juna -raidehanke etenee toivotulla tavalla. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 

tekemän päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2019 

hankeyhtiöneuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustamiseksi. Valtio ja kunnat pääsivät sopuun 

Turun tunnin junan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta ja osapuolten rahoitusosuuksista 

helmikuussa 2020. Valtioneuvosto on osaltaan hyväksynyt valtion osittain omistaman Turun tunnin junan 

suunnitteluhankeyhtiön perustamisen. Hankeyhtiö voidaan perustaa kuntien päätöksiä koskevan 

muutoksenhakuajan päätyttyä. Hankeyhtiömallin avulla pyritään vastaamaan mittavan hankkeen 

rahoitushaasteisiin. Valtio on varautunut kattamaan oman osuutensa, eli vähintään 51 prosenttia hankkeen 

suunnittelukustannuksista. Hanketta varten haettiin EU:n CEF-rahoitustukea, ja unioni on myöntänyt tukea 

raideliikenteen kehittämiseen Helsinki–Turku -välillä 37,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta käytetään Espoo–

Salo-oikoradan suunnitteluun. Hankkeen suunnittelutyö voi alkaa, hankeyhtiö perustetaan. 

 

Turun tunnin juna -hankkeen kannalta keskeisestä Espoon kaupunkiradasta on jo olemassa suunnitelma, 

joten se otetaan osaksi valtion ja Espoon kaupungin välistä MAL-sopimusmenettelyä. Valtion ja Helsingin 

seudun välisen MAL-sopimusneuvottelutuloksen mukaan valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan 

(Leppävaara–Kauklahti) toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti. Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet 

ovat hyväksyneet sen omissa päätöksentekoelimissään. Espoon kaupunkiradan rakennussuunnitteluun on 

myönnetty 11 miljoonaa euroa EU:n CEF-rahoitusta. 

 

Kuten hallitusohjelmaan on kirjattu, Turun tunnin juna -hankkeen rinnalla kehitetään Helsingin ja 

Tampereen välistä Suomi rata -yhteyttä, jonka osalta hankeyhtiöneuvotteluissa on myös päästy osapuolten 

välillä sopuun, ja valtioneuvosto on hyväksynyt hankeyhtiön perustamisen. Lisäksi liikenne- ja 

viestintäministeriö on aloittanut keskustelut itäisen suunnan raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön 

perustamisen edellytyksistä. 

 

 

130. Digitaaliaikaan siirtyminen lainsäädännön kehitystä nopeammin ei saa eriarvoistaa kansalaisia 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-130-2/  

 

Toteutuminen: 

Digitalisaatio on koko yhteiskuntaa läpileikkaava ilmiö, ja teknologian jatkuvan nopean kehityksen vuoksi 

ennakoiva lakien säätäminen on erityisen vaikeaa, sillä teknologian kehityssuuntien ja niiden 

yhteiskunnallisten vaikutusten tarkka ennustaminen on käytännössä mahdotonta. Viime aikoina poliittisen 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-130-2/
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keskustelun keskiössä on digitalisaation osalta ollut se, että digitalisaation yhteiskunnalle tuomia 

mahdollisuuksia tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa sekä eettisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelykehikon laatimista. 

Hallituksen tavoitteisiin sisältyy digitaaliseen aikaan siirtyminen siten, että kaikki väestöryhmät pysyvät 

kehityksessä mukana. Hallitusohjelmaan on kirjattu digitalisaation edistämisen ohjelman rakentaminen ja 

digitaalisia palveluja käyttävien kielellisten oikeuksien sekä palvelujen saatavuuden varmistaminen.  

 

 

131. Itäinen rantarata parantaa kilpailukykyä 

 

Puoluekokous kannattaa Itäisen rantaradan rakentamisen selvittämistä yhteistyössä mm. maakuntaliittojen 

ja Liikenneviraston kanssa osana raideliikenteen kokonaisvaltaista kehittämistä. 

 

Toteutuminen: 

Aiempaa parempien raideyhteyksien kehittäminen on Marinin hallituksen ohjelmassa keskeisimpiä keinoja 

toimivan liikenteen infrastruktuurin luomisessa sekä päästövähennystavoitteisiin vastaamisessa. Tällä 

hetkellä suurten raidehankkeiden suunnittelu etenee Helsinki—Tampere ja Helsinki—Turku -yhteydet edellä, 

mutta myös Helsingistä itään suuntautuvan raideyhteyden kehittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2019 selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden 

linjauksesta – itäinen rantarata on käytännössä yksi kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta. Väyläviraston 

tekemä selvitys valmistui keväällä 2020. Selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulta Lahden ja Kouvolan 

kautta kulkevien vanhojen ratojen kehittäminen olisi kannattavin vaihtoehto. Uusi itäinen oikorata ei tällä 

hetkellä vaikuta kannattavalta, mutta tilanne voi selvityksen mukaan muuttua pidemmällä aikavälillä. 

Uusista raidelinjauksista selvityksessä todettiin pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan kulkevan 

Itäradan olevan kustannus-hyötysuhteeltaan jonkin verran pääkaupunkiseudulta Porvooseen ja sieltä 

Kotkan kautta Luumäelle kulkevaa Itäistä rantarataa kannattavampi. Liikenne- ja viestintäministeriö on 

kesäkuussa 2020 käynnistänyt keskustelut kuntien kanssa itäisen raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön 

perustamisen edellytyksistä. Hanketta edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kuten muidenkin 

liikennehankkeiden, myös raidehankkeiden suunnittelu kytketään 12-vuotiseen valtakunnalliseen 

liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 

 

 

132. Osund konkurrens inom transportbranschen ger orimliga villkor 

Epäterve kilpailu kuljetusalalla johtaa kohtuuttomiin työehtoihin 

133. Raskaan liikenteen valvontayksikkö perustettava sekä viranomaisyhteistyötä tehostettava laittoman 

kabotaasin ja harmaan talouden kitkemiseksi 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin, lisäksi valvontayksikön on puututtava myös bussiliikenteen epäterveiden ja 

vaarallisten tekijöiden poistamiseksi. 

 

Toteutuminen: 

Raskaan liikenteen valvontayksikön perustaminen on ollut osa liikennepoliittista keskustelua jo pitkään, ja 

sille nähdään edelleen suuri tarve. Marinin hallituksen hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden 

parantaminen on eräs liikenteen kehittämisen kantavista teemoista, ja raskaan liikenteen valvontaa 
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voidaan pitää osana liikenneturvallisuuden ylläpitämistä. Ohjelmaan on kirjattu myös raskaan liikenteen 

valvonnan vahvistaminen ja harmaan talouden torjuntaohjelman jatkaminen. 

 

Konkreettisiksi liikenteen harmaata taloutta torjuviksi toimiksi ohjelmassa linjataan muun muassa 

kuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus ylikuormiin sekä mahdollinen vastuu ajo- ja lepoaikarikkomuksista. 

Liikenteen palveluista annettua lakia ollaan tällä hallituskaudella arvioimassa uudelleen edellisen 

hallituksen normienpurkuhankkeen jäljiltä, ja lakia uudistettaessa onkin tärkeää pitää yllä myös raskaan 

liikenteen valvonnan tärkeyttä. 

 

 

134. Posti säilytettävä julkisena palveluna 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen riittävien ja kohtuuhintaisten postipalveluiden turvaamisesta sekä 

postipalveluiden tason ja laajuuden määrittelevän yleispalveluvelvoitteen säilyttämisestä. 

 

Toteutuminen: 

Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu postipalvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden turvaaminen 

koko maassa. Lisäksi ohjelmassa on sitouduttu tarkistamaan postilakia ja sen toteuttamista 

yleispalveluvelvoite säilyttäen sekä turvaamaan postinjakelu harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa. 

Hallitusohjelman mukaisesti maksuton poste restante -palvelu varmistetaan niille, joille se on ainoa tapa 

vastaanottaa postia, samoin kuin selvitetään kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtijakelun 

turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi. 

 

Omistajaohjauksen roolin lisäksi varsinkin yleispalveluvelvoitteen säilyttäminen on ollut viimeaikaisen postia 

käsittelevän poliittisen keskustelun keskiössä. Kirjepostin määrän väistämättä vähetessä postin 

toimintamuotoja tulee pystyä uudistamaan, jotta yleispalveluvelvoitteeseen voidaan vastata 

kustannustehokkaasti. Asian etenemistä seurataan ja pyritään edistämään konkreettisia toimia 

yleispalveluvelvoitteen säilyttämiseksi. 

 

 

135. Väylät säilytettävä pääosin kotimaisessa julkisessa omistuksessa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen väyläverkkojen pitämisestä pääosin julkisessa kotimaisessa omistuksessa. 

 

Toteutuminen: 

Suomessa ei olla yksityistämässä keskeisimpiä väyläverkkoja. Marinin hallituksen ohjelmassa linjataan, että 

suoran budjettirahoituksen rinnalle voidaan hankekohtaisesti tuoda myös erillisrahoituksen ratkaisuja. 

Ohjelmassa asetetaan kuitenkin liikennepolitiikan näkökulmasta reunaehdot hankeyhtiörahoitusmallille ja 

infrastruktuurin omistussuhteille muun muassa siten, että valtion tulee säilyä keskeisen infrastruktuurin 

omistajana ja perustettavissa yhtiöissä tulee olla julkisomisteinen määräenemmistö. 

 

Suunnitellut suuret raidehankkeet ollaan näillä näkymin rahoittamassa hankeyhtiömallin mukaisesti. 

Suunnitteluhankeyhtiöiden perustamisesta on sovittu kuntien ja Finavian kanssa, ja valtion on tarkoitus 

omistaa hankeyhtiöistä vähintään 51 prosenttia. Hallitusohjelman mukaisesti erillisrahoituksellakaan 

rahoitettuja hankkeita ei myöskään eroteta 12-vuotisesta valtakunnallisesta 

liikennejärjestelmäsuunnittelusta. 
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136. Sosialidemokraattinen digitaalinen vallankumous 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Ohjelmatyön osalta puoluekokous viittaa aloitteen 208 

vastaukseen poliittisesta ohjelmasta. 

 

Toteutuminen: 

Teknologinen kehitys, joka pitää sisällään robotisaation, digitalisaation, alustatalouden sekä tekoälyn, 

nimetään Marinin hallituksen ohjelmassa ilmastonmuutoksen lisäksi toiseksi keskeiseksi muutospaineeksi ja 

megatrendiksi maailmassa, ja näihin muutospaineisiin hallitusohjelmassa pyritään vastaamaan. 

 

Digitalisaatiota ja uutta teknologiaa pyritään hallitusohjelman hengessä hyödyntämään yhteiskunnassa 

mahdollisimman tehokkaasti, mutta toisaalta pyritään varautumaan myös teknologian kehityksen 

mukanaan tuomiin uhkiin, joten aloitteen tavoitteen henki toteutuu SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa. 

 

Puolueen uutta poliittista ohjelmaa valmistellaan parhaillaan. Digitalisaation tuomat yhteiskunnalliset 

muutokset ja haasteet pyritään huomioimaan kattavasti tulevassa poliittisessa ohjelmassa. 
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Ulko- ja turvallisuuspoliittiset, EU- ja kehitysyhteistyöaloitteet 137-144 
 

 

137. Rauhan aloite  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-137-2/  

 

Toteutuminen: 

Rauhankasvatusta ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen toimintamahdollisuudet ovat Rinteen/Marinin  

hallituksen asettaman lisärahoituksen turvin parantuneet. Vuonna 2020 rauhanjärjestöjen toiminta-

avustuksiin tehdään hallituksen lisätalousarvioesityksen mukaisesti 200 000 euron korotus, jonka myötä 

avustukset palautuvat vuotta 2016 edeltävälle tasolle. 

 

Rinteen/Marinin hallitusohjelma on rauhanaloitteen vaateiden mukaisesti aktiivisesti toiminut 

palauttaakseen valtion roolin aktiivisena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajana sekä tasa-

arvon kehittäjänä Euroopan unionissa. 

 

 

138. Kohti valikoivampaa asevelvollisuutta ja sukupuolineutraaleja kutsuntoja 

 

Puoluekokouksen mielestä ei ole tarvetta pyrkiä toteuttamaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa 

puolustusjärjestelmään kohdistuvia suuria muutoksia. Puoluekokous toteaa, että on aktiivisesti 

hahmotettava tulevaisuuden haasteita ja käytävä niistä keskustelua.  

 

Puoluekokous ei pidä perusteltuna maanpuolustuksen muuttamista vapaaehtoisuuteen pohjautuvaksi. 

Suomen sotilaallisen puolustuksen tulee jatkossakin perustua Suomen itsenäisyyden ja alueellisen 

koskemattomuuden puolustamiseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. 

Lisäksi puoluekokous toteaa, että tasa-arvokysymysten näkökulmasta on arvioitava mahdollisuutta säätää 

eri sukupuolia koskeva palvelusvelvollisuus. 

 

SDP esittää, että valtioneuvosto toteuttaa seuraavalla kaudella laaja-alaisen selvityksen koko ikäluokkaa 

koskevien asevelvollisuuskutsuntojen ja sukupuolineutraalin kansalaispalveluksen aloittamisesta. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelmaan on kirjattu vaade parlamentaarinen komitean asettamisesta selvittämään yleisen 

asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.  

Päävastuu: TEM (aseeton maanpuolustusvelvollisuus) ja PLM (aseellinen maanpuolustusvelvollisuus) 

Aikataulu: TEM: keskusteltava komitean asettamisesta VNK:n kanssa PLM: Hallituskausi 

 

 

139. Demokratisk kontroll av det transatlantiska frihandelsavtalet 

140. Demokratisk kontroll av det transatlantiska frihandelsavtalet 

Transatlanttisen vapaakauppasopimuksen demokraattinen kontrollointi  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen siitä, että Yhdysvaltain ja EU:n markkinoilla toimivien 

monikansallisten yritysten tulee kunnioittaa eettisiä periaatteita ja vahvaa yhteiskunta vastuuta. Nykyistä 

sääntelyn tasoa tärkeillä politiikan aloilla ei tule laskea ja mahdollisuudet sen parantamiseen tulee turvata.   

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-137-2/
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Jos ISDS-mekanismin sisällöstä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, tulisi TTIP-sopimus tehdä ilman ISDS-

mekanismia.   

 

Puoluekokous toteaa, että Yhdysvaltain presidentin vaihdoksen jälkeen koko monenkeskisen ja 

sopimuspohjaisen maailmankauppajärjestelmän kehittäminen on valitettavasti vaarassa pysähtyä.     

 

Puoluekokous hyväksyy aloitteet siltä osin, että SDP:n tulee edistää pyrkimyksiä luoda monenväliset 

puitteet sellaisille kansainvälisille investoinneille, jotka vastaavat sekä kehittyvien maiden että 

teollisuusmaiden intresseihin ja kunnioittavat kansainvälisiä sopimuksia ympäristöstä, työstä ja 

ihmisoikeuksista. 

 

Toteutuminen: 

Transatlanttisen ”vapaa”kauppasopimuksen neuvotteleminen on laitettu jäihin. 

 

CETA-sopimus on muutaman maan osalta, mm. Saksa, ratifioimatta, mutta muuten prosessi on toistaiseksi 

saatettu päätökseen. Molempien sopimusten ongelmakohdat liittyvät demokraattisen päätösvallan ja 

oikeusvaltioperiaatteen kaventumiseen ISDS-menetelmän seurauksena. Tässä vaiheessa prosessi on 

kuitenkin kansallisen päätösvallan ulkopuolella. 

 

SDP:n vaaliohjelmassa todetaan että: ”Tasapuolisilla pelisäännöillä toimiva kaupankäynti tuo vaurautta ja 

hyvinvointia. Kaupan tarkoituksettomien esteiden purku on tärkeää, mutta kaupan vapauttaminen ei saa 

estää kehittyvien maiden omaa teollisuutta tai muita tuotantoaloja kehittymästä.” Ja vaaditaan että: 

”Kansainvälinen veronkierto ja verokilpailu ovat yksi globaalin talouden suurimpia ongelmia. SDP vaatii 

globaaleja toimia ihmisoikeuksien puolesta ja harmaan talouden torjumiseksi.” 

 

Puolueella ja Marinin hallituksella on globaalin talouden hallintajärjestelmän suhteen selvä uudistuslinja. 

Hallitusohjelmassa linjataan että: ”Suomi toimii aktiivisesti globaalitalouden hallinnon sääntöpohjaisuuden 

vahvistamiseksi, maiden tasavertaisen kohtelun lisäämiseksi ja Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Suomi edistää WTO-järjestelmän uudistuspyrkimystä ja etsii monipuolisesti sovittelevia ratkaisuja kriisin 

päättämiseksi.” 

 

 

141. Förbättra romernas situation i Europa 

Romanien asemaa Euroopassa on parannettava 

 

Partikongressen instämmer i motionen. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-141-2/  

 

Toteutuminen: 

Romanien asema Euroopassa ei ole merkittävästi parantunut. Suomi otti SDP:n johdolla EU:n perusarvot, 

mukaan lukien vähemmistöjen oikeudet, ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen yhdeksi EU-

puheenjohtajuuskautensa kärkiteemoista. EU-rahoituksen oikeusvaltioehdollisuus sisältyy Suomen 

valmistelemaan ehdotukseen EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja Suomen johdolla neuvosto antoi 

päätelmät oikeusvaltiodialogin kehittämisestä. 

 

 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-141-2/
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142. SDP:n etsittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja Euroopan unionin kriiseihin 

 

Puoluekokous pitää tarpeellisena, että puoluehallitus huomioi aloitteen toiveet keskustelun käymisestä EU-

yhteistyön tulevaisuudesta käynnistäessään puoluekokouksen jälkeistä työtään.   

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteen ehdotukseen erillisen työryhmän perustamisesta.   

 

Puoluekokous esittää, että SDP:n tulee jatkossa selvittää aloitteessa esitettyjä asioita. Puoluekokous pitää 

tärkeänä, että SDP toimii Eurooppa-tietoisuuden lisäämiseksi kansalaisten parissa. 

 

Toteutuminen: 

Eurooppa-työryhmä on toiminut puoluekokouskaudella säännöllisesti ja fasilitoinut Eurooppa-poliittista 

keskustelua puolueessa ja sen ulkopuolella valmistelemalla puoluehallitukselle muun muassa SDP:n vision 

EU:n ja EMU:n kehittämiseksi sekä laajan, sosiaalidemokraattisen vision sisältävän eurovaaliohjelman. 

 

 

143. Painajaismainen väestönkasvuennuste 

 

Puoluekokous toteaa, että aloite esittää näkökohtia eri kehityspolitiikan osa-alueisiin, joista aktiivisen 

keskustelun käyminen puolueen sisällä on tärkeää. Puoluekokous pitää edelleen tärkeänä, että valtio 

tavoittelee YK:n asettamaa kehitysavun määrärahan rajaa 0.7 % bruttokansantuotteesta. Aloitteessa 

mainittuihin ongelmiin kiinnitetään huomiota ja analyysia jatketaan kaikki asiaan vaikuttavat tekijät laajasti 

huomioiden. EU:n yhteistä kehitysyhteistyötä on käytettävä vahvemmin sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

tueksi ja YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Toteutuminen: 

Kehityspolitiikan tulevaisuudesta on käyty runsasta keskustelua niin puolueen sisällä kuin julkisuudessakin. 

Suunnitelma kehitysyhteistyön määrärahojen nostamisesta 0,7 % bruttokansantuotteesta on kirjattu 

hallitusohjelmaan, tiekartta tavoitteen aikatauluttamiseksi valmistellaan erikseen. 

 

 

144. Puolueelle uusi globaali- ja kehityspoliittinen linjaus 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja velvoittaa puoluehallituksen lähettämään asiakirjan jatkovalmisteluun. 

Jatkovalmistelu toteutetaan edellä mainitut ja aloitteessa esitetyt näkökulmat huomioiden. 

 

Toteutuminen: 

Marraskuussa 2017 puoluevaltuusto hyväksyi päivitetyn linjauksen (linkki alla), joka julkaistiin 29.5.2018: 

SDP:n globalisaatio-ohjelma ”Kestävään globalisaation hallintaan” https://bit.ly/2P1FKOM. 

 

Linjaus on tausta-aineistona myös, kun on valmisteltu laaja-alaista Agenda 2030 perustuvaa poliittista  

ohjelmaa, joka on tulossa elokuussa 2020 puoluekokouksen hyväksyttäväksi. 

 

 

 

  

https://bit.ly/2P1FKOM
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Laki-, hallinto-, sisäinen turvallisuus- ja maahanmuuttoaloitteet 145-164 
 

 

145. Suomen Sosialidemokraattisen puolueen tulee sitoutua puolustamaan suomalaista 

lautamiesjärjestelmää 

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta vahvistaa pitävänsä lautamiesjärjestelmää osana suomalaista 

oikeusjärjestelmää sen luodessa yhteyden oikeusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan välille. Järjestelmän 

katsotaan kuitenkin täyttävän nykyisessä laajuudessaan ja muodossaan sille asetetut tehtävät riittävällä 

tavalla. Puoluekokous toteaa, että lautamiesjärjestelmää voidaan nykymuodossaan puolustaa, mutta sen 

laajentamiselle ei ole tarvetta. 

 

Lautamiesten yläikärajaa koskevia säädöksiä on muutettava niin, että ne vastaavat tuomareiden eläkeikää. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelmassa on sitouduttu säilyttämään lautamiesjärjestelmä.  

 

 

146. Suomessa vakituisesti asuville oikeus sähköiseen henkilövarmenteeseen 

 

Puoluekokous toteaa, että äskettäisten lainmuutosten takia aloitteen tavoite on olennaisilta osin 

toteutunut. Puoluekokous pitää tärkeänä, että lain toteutumista seurataan ja kehitetään mahdollisuuksia 

sähköisten palvelujen käyttöön myös niille, joita oikeus vahvan sähköisen tunnistautumisen palveluihin ei 

lainmuutoksenkaan jälkeen vielä koske esimerkiksi henkilötunnuksen puuttumisen vuoksi. 

 

 

147. SDP:n Savo-Karjalan vaalipiirirajat palautettava ennalleen 

 

Puoluekokous toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

148. Poliittisen vallan kasaantuminen heikentää luottamusta politiikkaan  

 

Puoluekokous toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

149. Valtion ja kirkon suhde harkintaan 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-149-2/  

 

Toteutuminen: 

Asia ei ole edennyt. Laajempaa keskustelua ei ole käyty eikä suuntaviivoja ole tehty. 

 

 

 

 

 

https://kansalaiskanava.sdp.fi/aloite/aloite-149-2/
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150. Julkisomisteisille ja julkista tehtävää hoitaville osakeyhtiöille oma lainsäädäntönsä 

 

Puoluekokous pitää asiaa tärkeänä ja velvoittaa puolueen toimimaan sen puolesta, että demokraattiset 

vaikutusmahdollisuudet julkisomisteisten yhtiöiden toiminnassa varmistetaan ja näiden yhtiöiden 

toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään. Puoluekokous korostaa, että toiminnan läpinäkyvyyttä tulee lisätä myös 

yksityisomisteisten yhteisöjen ja säätiöiden osalta silloin, kun ne hoitavat julkisrahoitteista tehtävää, kuten 

kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita. 

 

Toteutuminen: 

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta 2019. Selvityksen 

laati Anna-Riitta Wallin. Oikeusministeriö on syksyllä 2019 pyytänyt lausuntoja selvityksestä.  

 

 

151. Avoin adoptio ja pysyvä huostaanotto osaksi lastensuojelulakia 

 

Puoluekokous tiedostaa lastensuojelulain ongelmat ja velvoittaa puolueen toimimaan sen eteen, että 

huostaan otetuille ja sijaisperheisiin sijoitetuille lapsille voidaan turvata nykyistä pysyvämpi ja turvatumpi 

sijoittuminen sijaisperheeseen ja lasten kiintymyssuhteet huomioidaan nykyistä vahvemmin huostaanoton 

lopettamista harkittaessa. 

 

Puoluekokous pitää kannatettavana sitä, että molemminpuoliseen vapaaehtoisuuteen perustuvan avoimen 

adoption käyttöä lisätään keinona turvata huostaan otetuille lapsille pysyvät perhesuhteet. 

 

 

152. Sukupuolen korjaamista säätelevä lainsäädäntö uusittava 

153. Jokaisen tulee itse voida valita sukupuolensa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin transsukupuolisten ja intersukupuolisten henkilöiden aseman 

parantamisesta Suomen lainsäädännössä. Puoluekokous toteaa, että SDP toimii sen eteen, että jokaisella 

olisi oikeus saada juridinen sukupuolensa vahvistettua vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiä. Tähän 

liittyviä vaatimuksia ja menettelyä kevennetään ja sukupuolen itsemääräämisoikeutta edistetään. 

 

SDP toimii sen eteen, että intersukupuolisuus ilmiönä tunnistetaan ja tunnustetaan lainsäädännössä tavalla, 

joka kunnioittaa yksilön mahdollisuutta itse määritellä sukupuoli-identiteettinsä ja että intersukupuolisten 

lasten sukuelinten kirurgisesta muokkaamisesta luovutaan. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelman mukaan ”Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen 

vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään 

juridisen sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää 

perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen 

korjaamiseen tulee harkinta-aika. Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja 

luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta.” 
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154. Jokaiselle omistusoikeus omiin tietoihinsa 

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteiseen, mutta velvoittaa puolueen toimimaan sen eteen, että yksityishenkilön 

mahdollisuus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä ja mahdollisuus tosiasiallisesti kontrolloida 

tietojensa luovuttamista paranisi. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että henkilötietojen suojaa kehitetään määrätietoisesti sekä edistetään 

Pohjoismaiden neuvoston yhteispohjoismaista sähköistä identiteettiä koskevaa hanketta. 

 

 

155. Hyvinvointivaltiota uudistava parlamentaarinen komitea 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen. Hyvinvointivaltion säilyminen ja sen uudistaminen on tärkein 

tulevaisuuden haaste. Puoluekokous edellyttää, että SDP:n tulee olla johtava puolue hyvinvointivaltion 

uudistamisessa ja sen viemisessä tulevaisuuteen. Tässä työssä tulee laajasti hyödyntää asiantuntija- ja 

tutkimustietoa ja hakea läheistä yhteistyötä kansalaisten sekä muiden poliittisten ryhmien kanssa. 

 

Toteutuminen: 

SDP on vahvasti mukana uudistamassa sekä sosiaaliturvaa että terveydenhuoltoa hallituskauden aikana. 

 

 

156. Sitovat kansanäänestykset Suomeenkin 

 

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta korostaa, että SDP sekä toimii kansalaisten osallisuuden että 

edustuksellisen demokratian edustavuuden lisäämiseksi ja sen legitimiteetin vahvistamiseksi. 

 

 

157. Saamelaisten oikeuksien edistäminen 

 

Puoluekokous vaatii, että Suomen täytyy noudattaa ihmisoikeuksia myös kotimaassa. SDP kannattaa ILO 

169 -sopimuksen ratifiointia. Puoluekokous korostaa, että sopimuksen ratifiointi ei estä saamelaiskäräjälain 

uudistamista ja saamelaismääritelmän tarkastelua myöhemminkään. ILO 169 ratifioinnilla ei ole vaikutuksia 

maa- ja vesialueiden omistusoikeuksiin.  

 

SDP tukee Pohjoismaisen saamelaissopimuksen syntymistä. 

 

Toteutuminen: 

Hallitusohjelman mukaan selvitetään ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin edellytyksiä. 

 

 

158. Miina Sillanpäälle liputuspäivä 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja päättää, että puolue toimii aloitteessa esitetyn tavoitteen eteen. 

 

Toteutuminen: 

Asia ei ole edennyt. 
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159. Liikkuva poliisi palautettava 

 

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen niiltä osin, että liikennevalvonnan määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen, 

sekä sen vaatimaan erityisosaamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Puoluekokous ei kuitenkaan näe 

tarpeellisena liikkuvan poliisin hallinnollisen yksikön palauttamista. SDP edellyttää, että poliisin määrärahat 

ja poliisien riittävä määrä nostetaan tarvetta vastaavalle tasolle. 

 

Toteutuminen: 

Sipilän hallituksen aikana poliisien määrä väheni 7350 henkilötyövuodesta noin 7200 henkilötyövuoteen. 

Vähennys kohdistui merkittäviltä osiltaan liikennevalvontaan. Siihen käytetty työaika väheni 600 htv -

tasosta arviolta 428,5 htv.:een ja tästä raskaan liikenteen valvontaan käytetyt htv.:t 47:stä 41,5:een.  

 

Rinteen ja myöhemmin Marinin hallituksen talousarviossa vuodelle 2020 liikennevalvontaan käytetty 

työaika nostetaan 488 htv.:een, josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika 47,5 htv. Marinin 

hallitus on sitoutunut nostamaan poliisien määrän 7500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä. Tätä 

tuetaan poliisien koulutusmäärää lisäämällä. Vahvistuvat voimavarat kohdennetaan poliisin operatiiviseen 

toimintaan. Hallitusohjelmassa todetaan lisäksi, että lähiöpoliisitoimintaa, raskaan liikenteen valvontaa 

sekä ennalta ehkäisevän työn resursseja vahvistetaan. 

 

SDP painotti eduskuntavaaliohjelmassaan, että poliisin resursseja tulee suunnata nykyistä enemmän 

liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan. Lisäksi vaaliohjelmassa todettiin, että 

panostaminen liikennevalvontaan ei tarkoita pelkästään valvonnan määrällistä lisäämistä, vaan myös sen 

laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Liikennevalvonta ei voi olla finanssipolitiikan jatke, vaan sen 

tärkeimpänä tavoitteena tulee olla turvallisuuden parantaminen. 

 

 

160. Finlands flykting- och integrationspolitik 

Suomen pakolais- ja integraatiopolitiikka 

161. Mänskliga rättigheter bör respekteras i Finland vid beviljandet av asyl och vid utvisning av 

asylsökande 

Ihmisoikeuksia on kunnioitettava Suomessa sekä turvapaikkaa myönnettäessä että turvapaikanhakijaa 

karkottaessa 

162. Maahanmuuttopoliittinen linja puolueelle 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteissa esitettyyn tarpeeseen muuttaa eräitä Sipilän hallituksen tekemiä 

epäoikeudenmukaisia maahanmuuttopoliittisia linjauksia. SDP:n tavoitteena on hallittu ja sosiaalisesti 

oikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka. Puoluekokous edellyttää, että maahanmuuttopolitiikka 

sisällytetään aloitteen 208 mukaiseen poliittiseen ohjelmaan. 

 

Toteutuminen: 

SDP:n maahanmuuttopolitiikan linjat näkyvät kattavasti eduskuntavaaliohjelmassa ja poliittisessa 

ohjelmassa. Hallitusvastuussa SDP on tehnyt töitä kestävän ja hallitun maahanmuuton eteen. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia oikeudenmukaisuutta lisääviä muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan. 

Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että Sipilän hallituksen kaudella ulkomaalaislakiin tehtyjen lukuisten 

erillisten lakimuutosten ja soveltamiskäytäntöjen yhteisvaikutukset oikeusturvaan selvitetään. 

Tähän liittyvä tutkimushanke, jossa tuotetaan myös konkreettisia toimenpidesuosituksia, aloitettiin 

toukokuussa 2020 ja sen tulosten on tarkoitus valmistua tammikuuhun 2021 mennessä. 

 



  

52 
 

Eduskuntavaaliohjelma 

Eduskuntavaaliohjelmassa todetaan, että pakolaisuuden juurisyihin on vaikutettava globaalisti ja 

lähtömaissa, ja pakolaisten auttamisessa on panostettava niihin maihin, joissa pakolaisten enemmistö on. 

Vaaliohjelmassa linjataan, että oikeus suojeluun on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus ja se on 

myönnettävä sitä tarvitseville. SDP:lle ihmisarvo on jakamaton ja hädässä olevia ihmisiä on autettava. EU:n 

tasolla jäsenmaiden on kannettava solidaarisuuden hengessä velvoitteensa pakolaiskysymyksessä siten, 

että toimet ovat oikeudenmukaiset kaikille jäsenmaille.  

 

Maksuttoman oikeusavun rajaaminen turvapaikanhakijan kuulemisessa oli Sipilän hallitukselta huono 

päätös. Sen tuomat välittömät kustannussäästötkin ovat olleet pienet, ja se on vastaavasti aiheuttanut 

ylimääräisiä lisäkuluja ja ongelmia prosessin myöhemmissä vaiheissa. Turvapaikanhakijan oikeusturvan 

kannalta on tärkeää, että hän saa ammattitaitoista apua heti prosessin alusta lähtien. Siksi SDP haluaa 

palauttaa turvapaikanhakijan maksuttoman oikeusavun.  

 

Turvapaikkaprosessi voi toimia vain, jos myös kielteisiä päätöksiä voidaan antaa. Tällöin oikeusprosessin 

päätöksenä on todettu, ettei henkilöllä ole oikeutta turvapaikkaan Suomessa. Kielteisillä päätöksillä taas on 

merkitystä vain, jos ne voidaan myös panna toimeen. Kielteisen päätöksen saaneita henkilöitä 

palautettaessa tulee olla varmuus, ettei ihmisiä palauteta kansainvälisten sopimusten palautuskiellon 

tarkoittamiin olosuhteisiin.  

 

SDP katsoo, että kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämistä koskevia 

määräyksiä on kohtuullistettava ja kansainvälistä suojelua saavat alaikäiset perheenkokoajat vapautettava 

toimeentulovaatimuksesta kokonaan. Toimeentuloedellytykseen on aina myös sovellettava tapauskohtaista 

harkintaa ja siitä on voitava poiketa inhimillisillä perusteilla. Perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen 

vireille laittamisen käytännön ongelmia on ratkottava yhteisen Pohjoismaisen ja eurooppalaisen linjan 

pohjalta niin, että perheenyhdistäminen on käytännössä mahdollista.  

 

Poliittinen ohjelma 

SDP:n poliittisen ohjelman tuoreimmassa luonnosversiossa maahanmuuttopolitiikka on esillä hyvin 

kattavasti. Ohjelmassa todetaan, että maahanmuuttopolitiikkaa on kehitettävä osana yleistä 

yhteiskuntapolitiikkaa ja maahanmuuton tulee olla hallittua, oikeudenmukaista sekä kansalaisten 

hyväksymää. Sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon periaatteen 

kunnioittamiseen muodostavat perustan maahanmuuttopolitiikalle.    

 

Maahanmuuton pitäminen hallittuna edellyttää sitä, että maahanmuuttopolitiikka perustuu toimivaan 

lainsäädäntöön, on ennakoitua ja ottaa taloudellisen kantokykymme huomioon. Oikeudenmukaisuus 

tarkoittaa puolestaan syrjimättömyyttä, yhdenvertaista kohtelua ja inhimillisyyttä. Jokaisen on 

noudatettava yhteisesti sovittuja sääntöjä. Kaikkien oleskeluluvan saaneiden on päästävä nopeasti tasa-

arvoisina ja aktiivisina toimijoina osaksi yhteiskuntaa. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla sellaista, että se 

tukee osaltaan yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta. 

 

Hallitusohjelma 

Hallitusohjelman mukaan selvitetään ulkomaalaislakiin tehtyjen lukuisten erillisten lakimuutosten ja 

soveltamiskäytäntöjen yhteisvaikutukset oikeusturvaan. 

 

Hallitusohjelman mukaan kiintiöpakolaisten määrä nostetaan vuonna 2020 vähintään 850 tasolle. Tämän 

jälkeen arvioidaan vuosittain kiintiöpakolaisten määrä välille 850–1 050 ottaen huomioon 

turvapaikanhakijoiden määrä. 
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Hallitusohjelman mukaan selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä suojaa 

saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta ottaen huomioon perhe-elämän suoja, 

lapsen edun toteutuminen ja muissa Pohjoismaissa sovellettavien toimeentuloedellytysten taso ja 

käytännöt. Toimeentuloedellytyksen soveltaminen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella 

oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin lopetetaan. 

 

Hallitusohjelman mukaan selvitetään viime vuosina tehtyjen ulkomaalaislain muutosten vaikutukset. 

Parannetaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa pidentämällä valitusaikaa turvapaikkapäätöksestä. 

Hallitusohjelman mukaan turvapaikanhakijoiden kotouttamisen on käynnistyttävä jatkossa entistä 

aikaisemmin, jo vastaanottokeskuksessa. Varmistetaan maahanmuuttajanaisten mahdollisuus osallistua 

kotoutumis- ja kielikoulutukseen. Rakennetaan yhden luukun moniammatillisten kotouttamis- ja 

osaamiskeskuksia ja edistetään parhaiden käytäntöjen valtakunnallista levittämistä. Vahvistetaan 

maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista, ohjausta ja osaamiskeskustoimintaa. 

 

 

163. Monikulttuurisuutta on kehitettävä laaja-alaisesti 

164. Kohti moniammatillista maahanmuuttajapalveluiden kokonaisuutta 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteessa 163 esitettyyn monikulttuurisuuden edistämiseen. Monikulttuurisuuden 

täytyy olla läpileikkaava teema kaikissa SDP:n ohjelma- ja politiikkalinjauksissa, ennemmin kuin erillisenä 

ohjelmana. 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen 164 ja toteaa, että tavoitteet maahanmuuttajapalveluiden 

yhdenmukaistamisesta on otettu huomioon jo SDP:n kotouttamisohjelmassa. 

 

Toteutuminen: 

Maahanmuutto on vahvasti esillä SDP:n poliittisessa ohjelmassa, jossa todetaan, että aktiivisilla 

kotoutumispalveluilla luodaan perustaa toimivalle maahanmuuttopolitiikalle. Kotoutumisen tulee olla 

vuorovaikutusta maahanmuuttajan ja yhteiskunnan muiden jäsenten välillä. Tavoitteena on, että jokainen 

oppii kielen, jolla yhteiskunnassa tulee toimeen ja pystyy kouluttautumaan sekä työllistymään. Tähän tulee 

varata tarvittavat resurssit.  

 

Maahanmuuttajien työllisyysastetta on nostettava selvästi nykyistä korkeammaksi. Kotoutuminen on 

kaksisuuntainen prosessi, jonka onnistuminen edellyttää syrjivien rakenteiden purkamista ja avointa 

asenneilmapiiriä. Maahanmuuttajien oikeusturvasta huolehditaan ja mahdollisuus perhe-elämään 

turvataan. Suomen on oltava kansainvälinen, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen maa.  

SDP:n eduskuntavaaliohjelmassa edellytettiin, että maahan muuttavien ulkomaalaisten kotoutumista on 

tuettava nykyistä tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin. Sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta 

kotoutuminen on aina velvollisuus. Jokaiselle kotoutumisen piirissä olevalle maahanmuuttajalle tulee luoda 

yksilöllinen kotouttamissuunnitelma. SDP tukee maahanmuuttajien kotouttamisessa yhden luukun 

palvelukokonaisuuksia, jossa eri työvoima-, koulutus- ja sosiaalipalvelut kootaan yhteen kotouttamisen 

nopeuttamiseksi. 

 

Rinteen ja myöhemmin Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskaudella laaditaan 

laaja-alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma täydentämään valtion 

kotouttamisohjelmaa. Hyvien väestösuhteiden politiikka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan 
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lisäämällä eri väestöryhmien ja niihin kuuluvien yksilöiden keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta ja 

positiivisia asenteita, osallisuuden kokemuksia sekä turvallisuuden tunnetta. 

 

Hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan 

hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018 vp) pohjalta. Sen myötä rakennetaan yhden 

luukun moniammatillisten kotouttamis- ja osaamiskeskuksia ja edistetään parhaiden käytäntöjen 

valtakunnallista levittämistä. 

 

Kotouttamispalveluiden laatua, velvoittavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan molemmilla kansalliskielillä. 

Otetaan käyttöön kotouttamistyön malli, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja mukaanpääsyä 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Kuntien ja kolmannen sektorin roolia vahvistetaan. Työn ohessa tulee olla 

kieliopetusta ja esimerkiksi ammatillista koulutusta.  

 

Myönteistä ja aktiivista kotoutumista edistetään maahanmuuttajan kielitaidon ja ammatillisten valmiuksien 

vahvistamisella, työllistymisen nopeuttamisella ja yhteiskunnan tuntemusta ja osallisuutta edistämällä.  

 

Kielikoulutukseen tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa myönteisen oleskelulupapäätöksen saamisesta.  

Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen on käynnistyttävä jatkossa entistä aikaisemmin, jo 

vastaanottokeskuksessa. Varmistetaan maahanmuuttajanaisten mahdollisuus osallistua kotoutumis- ja 

kielikoulutukseen. Rakennetaan yhden luukun moniammatillisten kotouttamis- ja osaamiskeskuksia ja 

edistetään parhaiden käytäntöjen valtakunnallista levittämistä. Vahvistetaan maahanmuuttajien 

osaamisen tunnistamista, ohjausta ja osaamiskeskustoimintaa.” 
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Järjestötoiminta-, sääntömuutos-, järjestötalous- ja ohjelma-aloitteet 165-

209 
 

 

Järjestötoiminta-aloitteet 
 

165. Aatteellisen tietoisuuden vahvistaminen puolueväen ja erityisesti aktiivitoimijoiden keskuudessa 

 

Puoluekokous toteaa, että aloitteessa esitetty tavoite on kannatettava. Siinä esitettyä koulutusta ja 

valmennusta järjestetään jo nyt sekä puolueen, piirijärjestöjen, kunnallisjärjestöjen, puolueosastojen että 

TSL:n toimesta ja yhteistyössä näiden tahojen kesken. Koulutustoimintaa tulee edelleen kehittää ja siten 

antaa lisää valmiuksia SDP:n jäsenille eväiksi menestyksekkääseen toimintaan luottamustoimissaan. 

 

Toteutuminen: 

Koulutustoimintaa on kehitetty aktiivisesti ja monipuolisesti yhdessä Työväen Sivistysliiton kanssa. Puolue 

on yhteistyössä TSL:n kanssa puoluekokouskauden aikana järjestänyt koulutusta muun muassa 

yhdenvertaisuudesta, työnmurroksesta, kuntataloudesta, globaalitaloudenmuutoksista, inhimillisen 

toiminnan aiheuttamista muutoksista maapalolle sekä rakennemuutoksesta ja kaupungistumisesta.  

 

 

166. Vuoden 1918 muistotapahtumat 

 

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen taltioida vuoden 1918 muistitietoa ja ohjata sitä tutkimustyöhön. SDP 

valmistelee yhteistyössä Työväen Sivistysliiton ja Työväen Arkiston kanssa ohjeistuksen, jonka avulla 

kunnallisjärjestöt ja puolueosastot voivat taltioida vuoden 1918 muistitietoja. Lisäksi kannustetaan 

kunnallisjärjestöjä ja puolueosastoja järjestämään kerätyn materiaalin pohjalta paikallisia 

muistotapahtumia. Tiedot itsenäisyyden juhlavuoden ja sisällissodan muistovuoden tapahtumista kootaan 

uudelle http://www.tyovaenliike.fi-sivustolle.  

 

Toteutuminen: 

Sisällissodan muistovuoden kunniaksi Työväen muistitietotoimikunta järjesti muistitietokeruun vuoden 1918 

tapahtumiin liittyen. Keruun ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä alkuperäislähteitä (kuten valokuvia, 

päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa yms.) sisällissodan ajalta ja tallentaa sisällissotaa käsittelevät haastattelut ja 

muistelmat, joita ei ole vielä tallennettu, arkiston kokoelmiin. Keruun tavoitteena oli tallentaa 

yksityishenkilöiden hallussaan pitämät aineistot osaksi jo vakiintunutta kokoelmaa, jossa ne ovat 

kansalaisten vapaasti tutkittavissa. 

Muistitietokeruusta informoitiin jäsenistöä sekä eAimoissa että puolueen kotisivuilla 

(https://bit.ly/2u16BU2).  

Lisäksi SDP järjesti joulukuussa 2018 seminaarin: SDP:n 1918-seminaari: Kansanvallan puolesta. Kaikki 

SDP:n yhdistysten järjestämät 1918 muistotilaisuudet kerättiin tyovaenliike.fi-sivustolle.  

 

 

 

http://www.tyovaenliike.fi-sivustolle/
https://bit.ly/2u16BU2
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167. Energiapoliittinen koulutus SDP:n jäsenille ja päättäjille 

 

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen valmistella energiapoliittinen koulutusohjelma. Koulutusohjelmaan 

osallistumisen tulee olla mahdollista laajasti kaikille SDP:n jäsenille esim. verkkokurssina ja paikallisina 

toteutuksina. 

 

Toteutuminen: 

On toteutunut osittain. Energiapolitiikkaa on käsitelty puolueen koulutustilaisuuksissa, mutta omaa 

koulutuskokonaisuutta ei ole vielä järjestetty. 

 

 

168. Kansainvälinen siirtojäsenyys mahdolliseksi 

 

Puoluekokous pitää hyvänä sitä, että mahdollisuus siirtojäsenyyteen nostetaan keskusteluun ensisijaisesti 

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen jäsenten keskuudessa. 

 

Toteutuminen: 

Asia ei ole edennyt. 

 

 

169. Puheet ovat tekoja 

 

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

170. Apu yksinäisyyteen 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen, että SDP, sen sisarjärjestöt ja yhteisöt olisivat yksinäisyyden 

ennaltaehkäisyn edelläkävijöitä. Puoluekokous kannustaa puolueen valtakunnallisen, alueellisen ja 

paikallisen tason toimijoita tekemään työtä yksinäisyyden ennaltaehkäisyn ja laajan järjestöllisen yhteistyön 

edistämiseksi. 

 

Toteutuminen: 

Poliittisista tavoitteista työttömyyden ehkäisy on yksi konkreettinen keino torjua yksinäisyyttä. SDP on 

puoluekokouskauden aikana pitänyt työttömien aseman parantamista sekä työllisyyspolitiikkaa 

voimakkaasti esillä. Vapaa-ajan puolella on Sdp:n linjan mukaan huolehdittava siitä, että ihmisillä on 

varallisuudesta riippumatta harrastusmahdollisuuksia. SDP:n tavoite on myös kokonaiskoulupäivä, jolloin 

lasten harrastamista voidaan tuoda kouluun.  

 

Ihmisten huolien ja kokemuksien kuuleminen edesauttaa yksinäisten ihmisten elämäntilanteiden, toiveiden 

ja tarpeiden ymmärtämistä. SDP:n puoluekokouskauden aikana käyttöönottama Kansalaispaneeli on 

kanava ihmisille kertoa kokemuksistaan SDP:lle. 

 

Esimerkkeinä yksinäisyyden teeman esillä pitämisestä: 

- Ystävänpäivänä 2018 nostettiin puolueen tiedotteessa esiin tarve nimittää yksinäisyysministeri.  

- SDP:n seurakuntavaaliohjelmassa vuonna 2018 yksinäisyys oli yksi puolueen vaaliteemoista.  

- SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on pitänyt yksinäisyyden teemaa esillä haastatteluissa. 
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171. Nettipuolueosasto jokaisen piirin alueelle 

 

Puoluekokous toteaa, että aloitteen tavoite on kannatettava. Puolueosastoja ja kunnallisjärjestöjä 

kannustetaan järjestämään kokouksia verkossa ja innostamaan kaikkia jäseniä osallistumaan uusien 

toimintatapojen käyttöönottoon. 

 

Toteutuminen: 

Jokainen puolueosasto ja kunnallisjärjestö voi halutessaan toimia myös netissä. Puoluekokouskauden 

aikana on yleistynyt yhdistysten jäsenten välinen yhteydenpito uusissa välineissä, kuten WhatsAppissa.  

 

 

172. Ei ilmapalloja 

 

Puoluekokous jättää harkinnan ilmapallojen käytöstä piiri- ja kunnallisjärjestöjen, puolueosastojen ja 

ehdokkaiden tukiryhmien tehtäväksi. 

 

 

173. SDP:n europarlamentaarikkojen vierailukiintiöistä 20 prosenttia  kiintiöitävä puolueelle seuraavien 

eurovaalien jälkeen 

 

Puoluekokous pitää tärkeänä, että SDP:n listoilta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten työ kytketään 

tiiviisti muuhun puoluetoimintaan. Osana tätä työtä on syytä selvittää, mahdollistaako Euroopan 

parlamentin säännöstö vierailijaryhmien kiintiöinnin aloitteessa mainitulla tavalla. 

 

Toteutuminen: 

Mepit saavat normaalisti kutsua vuosittain 110 vierasta Euroopan parlamenttiin. Vieraskiintiössä 

kutsuttavista vieraista päättävät meppien toimistot, eikä kiintiöintiä vierailijoista voida antaa parlamentin 

ulkopuolisille tahoille. Meppien kutsumat vieraat ovat reilusti yli ehdotetun kiintiön puolueen jäseniä. 

Puolue ja SDP:n valtuuskunta Euroopan parlamentissa tekee hyvää ja läheistä yhteistyötä.  

 

 

174. SDP-material på engelska 

SDP-materiaalia englanniksi  

 

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen tuottaa materiaalia puolueen toiminnasta ja tavoitteista myös englanniksi 

ja muilla yleisimmin Suomessa käytetyillä kielillä. 

 

Toteutuminen: 

Puolueen eduskuntavaaliohjelma tai sen tiivistelmä käännettiin usealle eri kielelle 

https://sdp.fi/fi/eduskuntavaalit/. Eurovaaliohjelma käännettiin ruotsiksi ja englanniksi. Puolueen 

kotisivuilta löytyy perustietoja puolueesta ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

 

 

175. Jäsenmäärän kasvattaminen 

176. Jäsenetujen kehittäminen jäsenmäärän kasvattamiseksi 

 

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. 

https://sdp.fi/fi/eduskuntavaalit/
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177. SDP:n luottamusmiehet tulee saada kiertoon 

178. SDP:n työntekijät kiertoon 

 

Puoluekokous toteaa, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

179. Sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa, toiminnan- ja talouden ohjauksessa sekä kuntapalveluissa 

 

Puoluekokous yhtyy tasa-arvotietoisuuden lisäämisen tavoitteeseen ja soveltamistaitojen 

välttämättömyyteen. Tasa-arvo on tärkein näkökulma puolueen kaikissa ohjelmissa. Kuntavaaleihin 

työstetään päivitetty tausta-aineisto tasa-arvosta. Yhteistyötä puoluepiirien ja naispiirien kesken tasa-

arvotyössä jatketaan. 

 

Toteutuminen: 

Ihmisten välinen tasa-arvo –työryhmä on tehnyt arvioinnin SDP:n eduskuntavaaliohjelman vaikutuksista 

yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Työryhmä on myös osallistunut ohjelmatyön kokonaisuuden 

valmisteluun myös muiden työryhmien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden osalta.  

 

180. SDP:n tilaisuuksiin yhdenvertaisuusohjesääntö 

181. Yhdenvertaisuutta edistävät rakenteet käyttöön puolueessa 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteiden henkeen ja edellyttää yhdenvertaisuusohjelman laatimista puolueelle. 

Ohjelman työstäminen koulutukseksi häirintäyhdyshenkilöineen ja sen toteuttaminen SDP:n tilaisuuksissa 

kaikilla organisaatiotasoilla on osa moniäänistä puoluetoimintaa, jota tavoittelemme. 

 

Toteutuminen: 

SDP julkaisi uuden yhdenvertaisuusohjelman ja toimintaohjeet syrjinnän ehkäisemiseksi maaliskuussa 2018. 

Ohjelma löytyy täältä https://sdp.fi/wp-content/uploads/2018/03/yhdenvertaisuusohjelma_final.pdf. 

Piirien toiminnanjohtajille on järjestetty yhdenvertaisuuskoulutusta ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin 

järjestöpäivillä 2018 sekä 2020. Järjestökirjeissä on kerrottu häirintäyhdyshenkilöiden nimeämisestä 

puolueen tapahtumissa niin paikallistasolla kuin valtakunnallisissa tapahtumissa.  

 

 

182. SDP:n toteutettava tasa-arvoa omissa hallinnollisissa päätöksissään  

 

Puoluekokous pitää aloitetta hyvänä henkilöstöpolitiikan työvälineenä. Muilta osin aloite ei anna aihetta 

uusiin toimenpiteisiin. 

 

Toteutuminen: 

SDP:n tekemissä henkilövalinnoissa tarkastellaan aina sukupuolten tasa-arvoa, on kyse sitten SDP:n 

nimeämistä luottamushenkilöistä tai puolueen tekemistä henkilöstörekrytoinneista. Puolueen käytössä 

olevissa työehtosopimuksessa taataan molemmille, ei synnyttävälle ja synnyttävälle vanhemmalle 12 

viikkoa palkallista vanhempainvapaata. SDP:n työntekijöiden sukupuolijakauma on tasa-arvoinen. SDP:n 

piirien toiminnanjohtajista naisia on 8 ja miehiä 5. SDP:n puoluetoimiston työntekijöistä naisia on 11 ja 

miehiä 9. Puoluekokouskauden aikana on palkattu sukupuolia tasapuolisesti, ja puoluetoimiston 

https://sdp.fi/wp-content/uploads/2018/03/yhdenvertaisuusohjelma_final.pdf
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osastopäälliköt edustavat tasapuolisesti sukupuolia. Puoluetoimistolla keväällä 2020 toteutetussa 

palkkavaa’assa on tarkasteltu palkkauksen sukupuolten tasa-arvoa.  

 

 

183. Puolueen puheenjohtaja ei toimi kansanedustajan tehtävässä  

 

Puoluekokous toteaa, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

 

Sääntöaloitteet 
 

184. Puoluesihteerin valinta siirrettävä puoluevaltuustolle  

185. Puoluehallituksen valinta 

186. Puoluehallituksen valinta 

187. SDP:n säännöissä on mahdollistettava naisen ja miehen samanaikainen       ja tasavertainen 

kaksoispuheenjohtajuus puolueessa! 

 

Puoluekokous toteaa, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

188. Vain yksi ääni jäsenäänestyksissä 

189. Aloite SDP:n jäsendemokratian kehittämiseksi 

190. Sääntömuutos Naispiirien aloiteoikeuden toteuttamiseksi 

191. Kalevi Sorsa -säätiölle vastaavat oikeudet kuin muilla puoluetta lähellä olevilla järjestöillä 

 

Puoluekokous katsoo, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

192. Puolueen puheenjohtajan valinta neuvoa-antavalla jäsenvaalilla 

193. Neuvoa antava äänestys puolueen presidenttiehdokkaista, johon voivat osallistua sekä puolueen 

jäsenet että kannattajaksi rekisteröityneet henkilöt 

194. Hallitukseen osallistumisesta neuvoa-antava jäsenäänestys 

195. SDP päättää hallitusohjelman hyväksymisestä ja hallitukseen osallistumisesta sitovan 

jäsenäänestyksen perusteella 

196. Puheenjohtajan valinta 

 

Puoluekokous katsoo, että aloitteet eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

 

 

197. Puolueen nimeksi Suomen Demokraattinen Puolue – Finlands Demokratiska Parti SDP rp 

 

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin. 

 

 

198. Käsitteen vapaajäsen poistaminen puolueen säännöistä 

 

Puoluekokous päättää SDP:n sääntöjen 10 § muutettavaksi seuraavasti: 
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Puolueosaston jäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka 

määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa. Tähän jäsenmaksuun, jota 

kutsutaan täydeksi jäsenmaksuksi, sisältyy puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen 

jäsenmaksu. Puoluevaltuusto määrää täydestä jäsenmaksusta puolueen järjestörakenteen eri osille tulevat 

osuudet. 

 

Puoluevaltuusto päättää varsinaisen puoluekokouksen vahvistamien täyden jäsenmaksun 

määräytymisperusteiden mukaisesti puolueen täydestä jäsenmaksusta sekä puolueen ylimääräisistä 

jäsenmaksuista. Ensimmäinen täysi jäsenmaksu on maksettava siltä kalenterikuukaudelta, jona 

maksuvelvollinen on hyväksytty puolueosaston jäseneksi. 

 

Hakemuksesta voidaan puolueosaston jäsenen jäsenmaksua alentaa puolueosaston päätöksellä 

asevelvollisuuden tai siviilipalvelun suorittamisen, työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden tai muun 

sosiaalisen syyn vuoksi noudattaen puoluekokouksen vahvistamaa jäsenmaksujen maksuluokitusta, ei 

kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin alentamisen peruste kestää. Kuutta kuukautta lyhyemmältä ajalta 

jäsenmaksun alennusta ei voida myöntää. 

 

Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan hakemuksesta puolueosaston 

päätöksellä vapauttaa kokonaan 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta. 

 

Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut 

täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna, on hänen sitä erikseen hakiessaan 

vapautettava 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta. 

 

Erikoistarpeisiin, kuten kokous-, vaalivalmistelu-, kurssitoiminta- ynnä muiden sellaisten kulujen 

peittämiseen, on puoluejärjestöillä oikeus hankkia varoja määräämällä jäsentensä maksettaviksi 

ylimääräisiä jäsenmaksuja. 

 

Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia. 

 

 

199. SDP:lle valmisteltava sääntömuutos mahdollisia itsehallintoalueita varten 

 

Puoluekokous viittaa aloitteen 204 vastaukseen ja toteaa, että jos hallituksen esitys toteutuu, selvitetään 

sen vaikutukset SDP:n organisaatioon, jotta voidaan tehdä tarpeelliset muutosesitykset seuraavalle 

puoluekokoukselle. 

 

 

Järjestötalousaloitteet 
 

200. Puoluehallituksen esitys puolueen jäsenmaksuiksi 2018-2020  

 

Vuosina 2018–2020 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:  

 

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet  
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luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai 

puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi  

 

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet  

 

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut  

 

Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden 

noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa.  

 

Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen 

suhteen. 

 

Toteutuminen: 

Toteutunut päätöksen mukaisesti. 

 

 

201. Jäsenmaksuihin uudistus 

 

Puoluekokous viittaa puoluehallituksen esitykseen jäsenmaksun määräytymisperusteista vuosille 2018-

2020. 

 

Toteutuminen: 

Toteutunut päätöksen mukaisesti. 

 

 

202. Viestintätuki säilytettävä 

203. Viestintätuki säilytettävä 

 

Puoluekokous toteaa, että puoluevaltuuston päätöksen mukaisesti puoluetuesta maksetaan viestintätukea 

Demokraatti-, Uusi aika-, Viikko Pohjois-Karjala- sekä Arbetarbladet-julkaisulle. Tuki maksetaan 

nykytasoisena kuluvan vaalikauden ajan, mikäli kyseiset julkaisut jatkavat ilmestymistään. 

 

Toteutuminen: 

Toteutunut päätöksen mukaisesti. Eduskuntavaalien jälkeen on tehty päätös puoluevaltuustossa syksyllä 

2019 jatkaa ilmestyvien julkaisujen tukemista samalla tasolla kuin aiemmin on päätetty. Uusi Aika lopetti 

julkaisutoiminnan kesäkuussa 2019. 

 

 

204. Maakuntiin resursseja ja toimintaohjeet 

 

Puoluekokous toteaa, että jos hallituksen esitys toteutuu, valmistellaan maakunnalliseen toimintaan 

ohjesääntö, jonka puoluevaltuusto hyväksyy. SDP:n järjestörakenteen mukaisesti mahdollisten 

maakuntavaalien ja niiden jälkeisen toiminnan organisointi kuuluu piirijärjestölle. Resursoinnissa on 

huolehdittava maakunnallisen luottamustoimimaksun perimisestä piirijärjestölle. 

 

Toteutuminen: 

Maakuntavaalit eivät ole toteutuneet, mutta ohjesääntöpohja on luotu. 
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205. Puoluerahoitus 2010-luvulle 

 

Puoluekokous on sitä mieltä, että puoluetuen käyttö puolueen sisällä tapahtuu puolueen omien päätösten, 

yleisohjelman ja sääntöjen pohjalta. Puoluekokous kannustaa puoluehallitusta muuttamaan 

puoluerahoituslainsäädäntöä tähän suuntaan. 

 

Toteutuminen: 

Asia oli esillä hallitusohjelmaneuvotteluissa 2019, mutta ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä. 

 

 

206. Osa luottamustoimiveroista puolueosastoille 

 

Puoluekokous toteaa, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä. 

 

 

Ohjelma-aloitteet 
 

207. Puolueen vaaliteemojen ja ohjelmien julkaisuajankohtaan kiinnitettävä huomiota 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen valmistella ohjelmia ja linjauksia ennakoiden ja hyvissä ajoin 

vaalityötä ja ehdokashankintaa varten. Puoluekokous toteaa, että pitkän aikavälin ohjelmatavoitteita tulee 

edelleen valmistella siten, että ne toimivat lyhyemmän aikavälin linjausten ja vaaliteemojen runkona. 

Tärkeätä ohjelmatyön ajoituksen lisäksi on huolehtia viestinnän keinoin mahdollisimman laajan 

kansalaisvaikuttavuuden saavuttamisesta. 

 

Toteutuminen: 

Vuoden 2017 Lahden puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluehallitus on uudistanut SDP:n 

ohjelmatyötä Suomi 2030 -brändin alla vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ajankohtaisiin 

ilmiöihin. Ohjelmatyötä on tehty laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja läpinäkyvästi. Tämän työn 

pohjalta syntyi myös SDP:n vaaliohjelma Tulevaisuuslinja, joka sai ehdokkailta ja tukijoukoilta paljolti 

kiitosta. Vaalivoiton myötä vaaliohjelman sisältö onnistuttiin saamaan hyvin kattavasti 

hallitusneuvotteluissa mukaan hallituksen ohjelmaan. 

 

 

208. Sosialidemokraattiselle puolueelle poliittinen ohjelma 

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen esitykseen tuoda seuraavalle puoluekokoukselle käsittelyyn esitys SDP:n 

poliittisesta ohjelmasta. Ohjelman valmistelu toteutetaan laajasti jäsenistöä osallistaen, avoimesti ja 

läpinäkyvästi. 

 

Toteutuminen: 

Viime puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluehallitus tuo nyt Tampereen puoluekokoukselle 

käsittelyyn esityksen SDP:n poliittisesta ohjelmasta. Ohjelmassa käydään laajasti läpi sosialidemokraattisia 

ratkaisuja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä tulevaisuudesta siirryttäessä kohti 2030-
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lukua. Ohjelman tavoitteena on määrittää periaatteistamme kumpuavat tulevaisuuden keskeisiin 

haasteisiin ratkaisuja tarjoavat tavoitteet. Tavoitteet tullaan puolestaan konkretisoimaan keinoiksi 

toteuttamissuunnitelmissa. Tämän työn pohjalta muodostetaan sitten tulevat vaaliohjelmat. 

 

209. SDP tekee selvityksen sosialidemokraattisen ammattiyhdistystoiminnan tilasta ja laatii sen pohjalta 

ammattiyhdistyspoliittisen strategian 

 

Puoluekokous pitää tärkeänä, että sosialidemokraattisen puolueen ja palkansaajaliikkeen yhteydet ja 

yhteistyö toimivat niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallistasollakin. 

 

Toteutuminen: 

SDP:n ja palkansaajaliikkeen välistä yhteistyötä on myös puoluekokouskaudella kehitetty aktiiviesti. 

Parhaiten tämä näkyi viime vaalikaudella, kun yhteistyössä poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen 

voimin saimme estettyä monia Sipilän hallituksen ajamia työelämän heikennyksiä. Tämä näkyi myös 

puolueen kannatuksessa positiivisesti. Ajankohtaisimpana asiana tällä hetkellä on ryhmätoiminnan 

kehittäminen siten, että pystymme edelleen vahvistamaan puolueen työelämäprofiilia, nostamaan näitä 

asioita laajempaan keskusteluun sekä vahvistamaan läsnäoloamme työtätekevien keskuudessa. 

 


