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1 Neuvoa antava äänestys puolueen presidenttiehdokkaista, johon voivat osallistua
sekä puolueen jäsenet että kannattajaksi rekisteröityneet henkilöt
Neuvoa antava äänestys puolueen presidenttiehdokkaista, johon voivat osallistua sekä
puolueen jäsenet että kannattajaksi rekisteröityneet henkilöt.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry kannattavat SDP:n
presidenttiehdokkaan valinnan uudistamista.
Ehdokkaan valitsemisessa voitaisiin noudattaa esimerkiksi vuoden 1994 presidentinvaalia
edeltänyttä esivaalitapaa, jossa kaikki sosialidemokraattisen puolueen kannattajaksi
rekisteröityneet saattoivat osallistua SDP:n ehdokkaan valintaan. Näin myös muut kuin
puolueen jäsenet pääsisivät osallistumaan presidenttiehdokkaan valintaan.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan tarvittavat muutokset
toimintatapoihin.
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2 SDP:n europarlamentaarikkojen vierailukiintiöistä 20 prosenttia kiintiöitävä
puolueelle seuraavien eurovaalien jälkeen
Europarlamentaarikoilla on mahdollisuus kutsua vierailijaryhmiä tutustumaan Euroopan
Unionin ja europarlamentaarikoiden toimintaan parlamenttikauden aikana. Vierailijaryhmiä
yksi europarlamentaarikko saa kutsua yhteensä 5 kalenterivuoden aikana ja yhteensä 100
henkilöä. Parlamentti tukee matkoja.
Aloitteen tavoite on, että 20 % vierailijaryhmistä, eli yksi ryhmä ja 20 henkeä vuosittain per
meppi, siirtyy puolueen kanssa päätettäväksi seuraavista europarlamenttivaaleista alkaen.
Tämä takaa puolueen ja puoluetoimijoiden entistä paremman kansainvälisen toiminnan ja
sen jatkuvuuden. Puoluehallitus sopii ryhmistä yhdessä europarlamentaarikoiden kanssa.
Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit - Tähti ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluetta valmistelemaan parlamentaarikkojen
ehdokassitoumuksen sellaiseksi, että hyväksyessään sen europarlamentaarikot sitoutuvat
sopimaan vierailukiintiöstään 20 prosenttia puoluehallituksen kanssa.
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3 Maahanmuuttopoliittinen linja puolueelle
Maahanmuutto ja koko Eurooppaa koskettava muuttoliike on kasvanut ja monimuotoistunut
huomattavasti 2010-luvulla. SDP:n tulee päivittää vuonna 2010 tehty Reilu ja hallittu
maahanmuutto -raportti ja muodostaa selkeä maahanmuuttopoliittinen linja. SDP:n
maahanmuuttopoliittinen linja on nykyisellään sekava.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen laatimaan maahanmuuttopoliittisen
ohjelman, jossa puolueen linja selvitetään.
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4 Perhevapaajärjestelmää uudistettava joustavammaksi
SAK julkaisi keväällä mallinsa perhevapaajärjestelmän muuttamiseksi. Nykyinen
perhevapaamalli on kankea eikä se huomioi perheiden erilaisuutta ja moninaisuutta. SDP:n
tulisi luoda oma, joustava perhevapaamalli, joka tukee niin perheitä kuin yhteiskunnankin
toimintaa. Uudessa perhevapaamallissa perhevapaita voi käyttää joustavasti esimerkiksi
osa-aikatyön ohessa, ja myös saatavan tuen jaksotuksen voi itse päättää.
Joustava perhevapaamalli huomioisi myös erilaiset perheet. Tukea voidaan maksaa
etävanhemmalle, samaa sukupuolta olevalle sosiaaliselle vanhemmalle tai vaikka lasta
hoitavalle isovanhemmalle. Tuen joustava käyttö mahdollistaa myös lyhytaikaisen työn
vastaanottamisen. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi pätkätöitä tekeville vanhemmille, jotka
nykyisessä järjestelmässä joutuvat jättämään työtilaisuudet käyttämättä. Isälle/ toiselle
vanhemmalle on korvamerkitty osa tuesta. Erilaisten työnteon muotojen lisääntyessä
yhteiskunnan on muututtava työelämän mukana. Naisten työllisyysaste Ruotsissa 25-40 vuotiaiden keskuudessa on noin 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa (Borg &
Vartiainen 2015). Merkittävin syy tähän on Suomen nykyinen järjestelmä, jossa lasten
kanssa kotona olevat äidit ovat vuosikausia poissa työelämästä. Ruotsissa, jossa järjestelmä
mahdollista mm. kummankin vanhemman osa-aikatyön, naiset palaavat työelämään
huomattavasti nopeammin. Sekä perheiden kannalta että yhteiskunnan osalta tämä on hyvä
asia. Lisäksi vain isille kiintiöity osa vapaasta lisää tutkitusti isien käyttämien perhevapaiden
osuutta.
Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit - Tähti ry esittävät, että puoluekokous
velvoittaa puoluehallituksen valmistelemaan viivyttelemättä puolueelle aloitteen mukaisen
uuden, joustavan perhevapaamallin.
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5 Avoin adoptio ja pysyvä huostaanotto osaksi lastensuojelulakia
Lapsen toive pysyvästä kodista toteutuisi, kun avoin adoptio ja pysyvä huostaanotto olisivat
osa lastensuojelulakia.
Suomessa oli vuonna 2013 kodin ulkopuolelle sijoitettuna yli 18 000 lasta ja nuorta.
Sijaisperheissä noin 6 660 lasta (37 %), ammatillisessa perhehoidossa noin 2 340 lasta (13
%), laitoshoidossa 7 020 lasta (39 %).
Avoin adoptio tuli mahdolliseksi Suomessa adoptiolain uudistuksen myötä 2012. Avoimessa
adoptiossa adoptiovanhemmat ovat lapsen juridiset vanhemmat, mutta lapsen oikeus pitää
yhteyttä biologisiin vanhempiinsa on turvattu tuomioistuimen vahvistamalla
yhteydenpitosopimuksella.
Avoin adoptio on lastensuojelun sijaishuollon tulevaisuutta, mutta sitä ei kuitenkaan harkita
suomalaisessa lastensuojelussa yhtenä keinona muiden rinnalla, koska se on lastensuojelun
ammattilaisille edelleen vieras. Suomalaista lastensuojelua ohjaa vahvasti lastensuojelulaki,
jonka vuoksi avoin adoptio ei tule esille lapsen tilannetta mietittäessä.
Nykyisen lastensuojelulain mukaan sijaishuolto on aina väliaikaista ja tavoitteena on lapsen
paluu asumaan biologisten vanhempien tai vanhemman luokse. Laki ei mahdollista lapsen
pysyvää huostaanottoa.
Nykysäädösten mukaan lasta voidaan käytännössä yhden sosiaalityöntekijän päätöksillä
siirrellä hyvinkin löyhin perustein sijaishuoltopaikkojen ja syntymäkodin välillä. Tällöin
lapselle ensisijaisiksi muodostuneet suhteet sijaisvanhempiin saatetaan katkaista
kertarysäyksellä.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että puoluekokous
velvoittaa sosialidemokraattista eduskuntaryhmää ryhtymään toimeen, jotta
lastensuojelulakiin saadaan lakimuutos, jossa avoin adoptio ja pysyvä huostaanotto täytyy
joka kerta harkita tasaveroisena vaihtoehtona. Näin turvattaisiin lapsen edun toteutuminen
huostaanottotilanteessa, jotta lapsella voisi olla mahdollisuus pysyvyyteen ja turvallisiin
kiintymyssuhteisiin.
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6 Nollapäästöisten autojen autovero poistettava
Autojen tekniikka on kehittynyt aimo harppauksin viime vuosina. Nykyautot tuottavat
vähemmän pienhiukkaspäästöjä muun muassa energiatehokkuutensa ja aerodynamiikan
ansiosta. Osa autojen moottoreista on suunniteltu käyttämään sähköä tai biopolttoaineita
polttoaineena. Lisäksi hybridimoottoreiden kehittely ja käyttö on pitkällä. Näiden ekoautojen
verotusta on madallettu suhteessa isoja pienhiukkaspäästöjä tuottavaan autokantaan.
Ekoautojen suhteellisen määrän kasvua tulee lisätä entistä voimakkaammin, jotta liikenteen
tuottamat kasvihuonekaasupäästöt saadaan kuriin. Jo suunnittelussa olevat verotukselliset
toimenpiteet eivät tule riittämään kannustimena. Autojen verotus koostuu sekä uusia autoja
koskevasta autoverosta että käyttöperusteisesta ajoneuvoverosta. Ekoautojen osalta
autovero tulee kehittää siten, että nollapäästöisellä autolla autovero poistuu kokonaan ja
pienpäästöisillä autoilla autovero toteutetaan voimakkaasti päästöperusteisesti progression
kautta.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen sosialidemokraattinen puolue sitoutuu toimimaan aktiivisesti autoveron
poistamiseksi nollapäästöisten autojen osalta.
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7 Vastuullista kulutustietoisuutta on kasvatettava
Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Määrä on
noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että
velvollisuus käyttää valtavaa ostovoimaansa viisaasti.
Vastuullisuusmerkkien Reilu kauppa, Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki ja Luomu
tekemän tutkimuksen (kevät 2016) mukaan kuitenkin vain alle puolella kunnista on yleisiä
vastuullisuuteen liittyviä ohjeita, jotka on kirjattu hankintaohjeistukseen. Hankintabudjetin
koetaan vaikeuttavan eniten vastuullisten tuotteiden hankintaa. Kunnat kaipaavat tietoa ja
koulutusta vastuullisten hankintojen osuuden lisäämiseksi.
Tutkimuksen mukaan asukkaat haluavat kuntien olevan vastuullisia ja hankintojen
merkitykseen uskotaan vahvasti. Neljä viidestä asukkaasta on sitä mieltä, että kuntien tulee
huomioida ja minimoida sekä ihmisoikeus- että ympäristöriskit hankinnoissaan. Seitsemän
kymmenestä haluaa tietää, miten oman kunnan hankinnoissa vastuullisuus huomioidaan.
Naiset ovat hankinta-asioissa vaativampia kuin miehet.
Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit - Tähti ry esittävät, että hyväksyessään
tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa sosialidemokraattista liikettä haastamaan kunnat
lisäämään kestäviä hankintoja. Puolue myös itse omissa hankinnoissa suosii jatkossa
vastuullisuusmerkkejä. Uusi hankintalaki tulee voimaan vuoden 2016 aikana ja se antaa
julkisille hankkijoille entistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon vastuullisuusmerkkien
kriteerit. Lisäksi puolueen tulee nostaa yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön niin eettisen
kuin ekologisenkin kuluttamisen näkökulma.
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8 Hiilidioksidipäästöjen merkintävelvoite elintarvikkeisiin ja muihin
kulutushyödykkeisiin
Sademetsiä tuhotaan, makeavesivaroja kulutetaan kestämättömästi ja luontoa
hyväksikäytetään röyhkeästi globaaleiden ja monikansallisten yritysten toimesta. Luonnon
ohella myös paikallisten ihmisten elinmahdollisuudet tuhoutuvat välinpitämättömyyden
seurauksena.
Kuluttajien tietoisuudessa tuotteiden eettisyydestä ja ekologisuudesta on parantamisen
varaa. Tällä hetkellä vastuu kuluttamisesta on pitkälti sälytetty kuluttajan harteille. Kuitenkin
todellinen päävastuu on tuottajilla. Tuottajien tulee kantaa vastuu tehtaidensa eettisyydestä
ja ekologisuudesta. Vastuunkantoa helpottamaan on velvoitettava tuottajat tarjoamaan tietoa
tuotantoprosesseistaan ja tuotteidensa ympäristövaikutuksista kuluttajille.
Yksi keino lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia on hiilidioksidipäästöjen merkintä
tuotteisiin. CO2-päästöt eli tuotteen valmistuksen, pakkauksen, varastoinnin ja kuljetuksen
aikana syntyvien hiilidioksidipäästöjen mittaaminen kertoo suhteellisen kattavasti kyseisten
tuotteiden ympäristövaikutuksista, niin sanotusta hiilijalanjäljestä. Suomessa esimerkiksi
Raision tehtaat käyttävät jo tuotteissaan CO2-päästömerkintöjä, jotka kuluttajat ovat ottaneet
ne hyvin vastaan. Myös maailmalla esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on
ollut jo pidempään CO2-tuotemerkintöjä käytössä.
CO2-päästöjen selvittäminen ei ole haastavaa Euroopassa, koska elintarvikelainsäädäntö
velvoittaa pitämään kirjaa koko tuoteketjusta hyvin pikkutarkasti elintarviketurvallisuuden
nimissä. Kyse on siitä, että tuottajien tulee laskennallisesti määrittää kullekin tuotanto-,
varastointi- ja kuljetusvaiheelle niiden tuottamat CO2-kertymät ja kertoa tämä
pakkausmerkinnöin kuluttajalle. Tämä antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa
helpommin kulutuskäyttäytymisellään kuluttamisensa ympäristövaikutuksiin.
Tuottajat tulee velvoittaa merkitsemään tuotteiden pakkauksiin tuotteiden todelliset CO2päästöt. Tätä kautta syntyy myös positiivista kilpailua matalapäästöisten tuotteiden
kehittämiseen. Kuluttajatietoisuuden lisäämisen myötä ja positiivisen ympäristökilpailun
edesauttamisen vaikutuksesta myös teollisuuden CO2-päästöt tulevat laskemaan.
Suomessa muun muassa Luonnonvarakeskus, LUKE puoltaa CO2-päästöjen merkintää
tuotteisiin.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen, sosialidemokraattinen puolue sitoutuu ajamaan hiilidioksidipäästöjen
merkintävelvoitetta elintarvikkeisiin ja muihin kulutushyödykkeisiin.
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9 Lasten harrastusmahdollisuudet paremmin huomioon!
Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit - Tähti ry vaativat satsauksia erityisesti
lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Pienituloisten perheiden lapset
jäävät usein kokonaan liikuntaharrastusten ulkopuolelle tai joutuvat lopettamaan jo aloitetun
harrastuksen kustannusten noustua tulotason ulottumattomiin. Tällä on vakavat vaikutukset
lasten ja nuorten hyvinvointiin, sillä liikuntaharrastusten suojaavat vaikutukset ovat
monipuolisia.
Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän tutkimuksen mukaan erityisesti lasten ja nuorten
liikunnan harrastaminen on kallistunut. Kilpaurheilulajeissa harrastamisen kustannukset ovat
nousseet jopa kaksin- tai kolminkertaisiksi kymmenessä vuodessa. Myös vähäisempiä
harjoitusmääriä vaativa harrasteliikunta maksaa aiempaa enemmän.
Puolueosastomme yhtyvät tutkijoiden huoleen: onko liikuntaseuroissa tapahtuvasta
harrastamisesta tulossa vain harvojen etuoikeus? Yksi syy hintojen kallistumiseen on
harrastustilojen korkea vuokrataso.
Ratkaisuna tähän esitämme, että koulutiloja tulisi avata nykyistä laajempaa käyttöä varten.
Uudet koulut tulisi suunnitella monipuolisiksi toimintakeskuksiksi, joissa erilaiset liikunta-,
kulttuuri- ja harrastusryhmät voisivat toimia koulupäivän loputtua. Etenkin
homekouluremonteissa on erinomaiset mahdollisuudet huomioida monikäytön tarpeet.
Tässä olisi helppo ja halpa keino mahdollistaa monelle lapselle paikka harrastaa. Koulu on
lapselle jo ennestään tuttu ja turvallinen paikka. Emme näe mitään esteitä koulujen ja
harrastusseurojen tiiviimmälle yhteistyölle.
OKM:n tutkimuksesta käy myös ilmi, että huomattava osa lapsiperheistä on jo viime vuosien
aikana tipahtanut täysin organisoidun seuratoiminnan ulkopuolelle. Kilpaurheilun
harrastuskaudet ovat pidentyneet ja harrastuskertojen määrä lisääntynyt, mikä on johtanut
kustannusten kasvuun. Monien nuorten onkin vaikea löytää paikkaa, jossa
liikuntaharrastuksen viikkotuntimäärää voisi säädellä itselleen sopivaksi tai jossa erilaisia
lajeja voisi kokeilla ilman kiinnittymistä pitkään valmennukseen.
Yli 200 000 nuorta haluaisi harrastaa seuratoiminnassa, mutta jää tällä hetkellä ulkopuolelle.
Kustannuksia voisi keventää esimerkiksi yhteistyösopimuksilla, paremmalla vapaaehtoistyön
koordinoinnilla ja välineiden kierrätyksellä. Seuratoimintaan osallistuminen ei saa olla
lompakon paksuudesta kiinni. On halvempaa ratkaista haaste nyt kuin maksattaa
veronmaksajilla kerrannaisvaikutukset myöhemmin.
Eurooppademarit - Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen puoluekokous velvoittaa sosialidemokraattista liikettä toimimaan määrätietoisesti
edellämainittujen epäkohtien ratkaisemiseksi sekä vahvassa yhteistyössä seurojen, valtion
ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
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10 Eriarvoisuutta vähennettävä lapsettomuuden hoidossa
Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä pariskuntaa, tulevaisuudessa jopa joka neljäs
pariskunta kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Kansainvälisten adoptioiden määrä on
vähenemässä ja syntyvyys on laskenut viitenä vuonna peräkkäin. Lapsettomuutta hoidetaan
lääketieteen keinoin, mutta lapsitoiveen toteutumattomuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti
kaikilla elämän osa-alueilla. SDP:n tulee vaikuttaa siihen, että lapsettomuuden hoito on
mahdollista kaikille lapsettomuudesta kärsiville tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta.
Hedelmöityshoitoihin pääsy on turvattava
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lapsettomuus on lisääntynyt erityisesti matalasti
koulutettujen, matalatuloisempien naisten joukossa. Tähän vaikuttavat sekä taloudelliset että
sosiaaliset syyt. Jonot julkiseen lapsettomuushoitoon ovat pitkät etenkin
pääkaupunkiseudulla, ja hoitoihin hakeutuminen vaatii sekä henkistä että fyysistä
jaksamista.
Tuore sote-palveluiden valinnanvapautta ja rahoitusta koskevat ehdotus (Brommels & al.
2016) linjaa hedelmöityshoitojen kannalta kahta merkittävää asiaa: 1) osa erikoistason
terveydenhuollon palveluista voi valtion ja maakuntien päätöksillä tulla valinnanvapauden
piiriin ja 2) yksityisten terveyspalvelujen kela-korvaukset poistuvat. Molemmat asiat
vaikuttavat merkittävästi tahattomasti lapsettomien mahdollisuuksiin saada tarvitsemiaan
hedelmöityshoitoja. Käytännössä kela-korvausten poistuminen tulee vaikuttamaan ainakin
aluksi siihen, että julkiset hedelmöityshoitoklinikat kuormittuvat edelleen. Erityisesti HUS on
jo kovan paineen alla.
Ellei julkisiin hoitoihin ohjata lisää rahaa, tarkoittaa se sitä että joko jonot pitenevät
entisestään tai hedelmöityshoitohin pääsyn kriteerejä tiukennetaan. Jo nyt klinikoilla on
hiukan erilaisia tulkintoja kriteereistä kuten siitä, kuinka monta lasta voi hoitoon tulevalla
parilla olla ja lasketaanko esimerkiksi adoptoitu lapsi tähän kiintiöön. Tällä hetkellä sekä
naisparit että itselliset naiset on jo käytännössä rajattu julkisten hoitojen ulkopuolelle. On
vaarana, että tilanne aiheuttaa entisestään kasvavaa eriarvoisuutta ihmisten välille. On
tärkeää, että hedelmöityshoitojen järjestäminen ratkaistaan tavalla, joka ei heikennä hoitoja
tarvitsevien mahdollisuuksia päästä hedelmöityshoitoihin.
Oikeus sairausajan palkkaan hedelmöityshoitojen aikana
Voimassaolevat säädökset eivät tällä hetkellä yksiselitteisesti totea hedelmöityshoitoihin
osallistuvan oikeutta palkalliseen sairauslomaan, ja työnantajat tekevät erilaisia tulkintoja
asiasta. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Tahatonta lapsettomuutta ei voida
pitää itse aiheutettuna sairautena. Lapsettomuuden hoitoa pitää kohdella, kuten muutakin
sairauden hoitoa ja tähän tarvitaan yhtenäinen linjaus.
Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit Tähti ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluetta vaikuttamaan lainsäädäntöteitse edellä
mainittujen asioiden toteutumiseen yhteiskunnassa.
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11 Sukupuolen korjaamista säätelevä lainsäädäntö uusittava
Sukupuolen moninaisuus ja sen hyväksyminen on viime vuosina ottanut edistysaskelia. Tällä
saralla on yhtä tehtävää. Kaikkein kiireellisin uudistus on ns. translain eli laki transseksuaalin
sukupuolen vahvistamisesta muuttaminen. Nykyinen translaki on sukupuoltaan korjaavien
ihmisoikeuksia rikkova ja lääketieteen asiantuntijoiden valtaa yli sukupuoltaan korjaavan
korostava. Räikein ihmisoikeusrikkomus on se, että sukupuoltaan korjaavan tulee olla
lisääntymiskyvytön. Tällä ei ole esitetty muita perusteita kuin että ei voi olla niin, että
viralliselta sukupuoleltaan mies ei saisi synnyttää. Sosialidemokraattinen puolue päätti
puoluekokouksessaan vuonna 2012 vaatia, että translaista tulisi poista
lisääntymiskyvyttömyysvaatimus.
Sukupuolen vahvistamista koskevia lakeja on muutettu useissa maissa niin, että laki
perustuu sukupuolen itsemääräämisoikeuteen. Lähtökohtaisesti henkilöllä on itsellään
oikeus määritellä oma sukupuoli. Tarvitaan nykyistä vähemmän lääketieteen asiantuntijoiden
lausuntoja ja enemmän transihmisten omaa valtaa ruumiiseensa ja elämäänsä.
Eurooppademarit Tähti ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että hyväksyessään
aloitteen puoluekokous velvoittaa SDP:tä tavoittelemaan sukupuolen vahvistamista
koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta tavoitteena sukupuolen itsemääräämisoikeus.

