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JOHDANTO

Hyvä lukija,

”Solidaarisuus on sosialidemokraattisen aatteen perusta. Solidaarisuus tarkoittaa yh-
teisvastuullisuutta, kanssaihmisiin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myötämielisyyttä. 
Se tarkoittaa myös maailmanlaajuista yhteiskuntapolitiikkaa, kunnioitusta ihmisiä 
kohtaan.” Näin alkaa 15. liittokokouksen tausta-asiakirja Naisten Aika, joka toimii seu-

raavan kolmen vuoden ajan Naisliiton järjestötyön suuntaajana. Solidaarisuus, yhden-

vertaisuus ja feminismi ovat toiminnan kiintopisteet.

Liittokokouksen tunnelmasta voi todella tulkita, että nyt on Naisten Aika! Viime 

vuosina globaaliksi ilmiöksi noussut ”tasa-arvon takatalvi” on saanut vastavoimaksi feminismin jykevän nousun ympäri 

maailmaa. Naisten marssit ja #metoo-ilmiö syksystä 2017 todistavat, että naiset eivät enää suostu vaikenemaan – taistelu 

tasa-arvon puolesta on todella alkanut! 

Ihmisten välinen tasa-arvo yhteiskunnassa on yhteisen hyvinvoinnin ja vakauden perusjalka. Tasa-arvolla voidaan tar-

koittaa niin sukupuolten-, vähemmistöjen-, kuin taloudellistakin tasa-arvoa. On todettu, että tasa-arvoisessa yhteiskun-

nassa on paremmat edellytykset taloudelliseen kasvuun ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Silti Sipilän hallituksen päätökset 

kannustavat yksilön etujen kasvattamiseen yhteisen kustannuksella. On selvää, että tuolloin hyvinvointi ei jakaannu ta-

saisesti, vaan kasvattaa eriarvoisuutta. Esimerkiksi leikkaukset koulutuksesta sekä subjektiivisen päivähoidon epääminen 

työttömiltä murentavat yhteiskuntamme tasa-arvon rakenteita. 

Presidenttiehdokas Tuula Haatainen puhui kampanjassaan feministisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolesta ja hä-

nen esille nostamat teemat jatkuvat näkyvästi Naisliiton toiminnassa, seminaareissa ja työpajoissa. Olemme myös perus-

taneet feministijaoston, jonka uutta toimintaa kehitämme innolla. 

Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman reflektoiminen ja tasa-arvoa koskevien kansainvälisten sopimusten velvoittei-

den toteuttamisen seuraaminen kuuluvat luontevasti Naisliiton rooliin. Lisäksi Naisliitto toimii vuonna 2018 Naisjärjes-

töt Yhteistyössä -Nytkis ry:n hallituksen puheenjohtajajärjestönä ja tällä tavoin levitämme naisnäkökulmaa laajemmalla 

skaalalla. 

Tulevat vaalit ja niissä menestyminen ovat järjestötyön suola: naisten on saatava puolet edustuspaikoista maakunta-

vaaleissa sekä vähintään säilytettävä edustajapaikkansa eduskuntavaaleissa- ja Europarlamentissa. Lisäksi SDP:n on ol-

tava mukana vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa suurimpana puolueena. 

Tämä lukupaketti sisältää Naisliiton liittokokouksessa hyväksymän asiakirjan Naisten Aika, uudistetut säännöt, toi-

minnan ja talouden suuntaviivat 2018-2020 sekä yhteystietomme. 

Pienesti aloittamalla voi saada aikaan suurta: 1. Liity Naisliiton postituslistalle, niin saat tiedon liiton hallituksen pää-

töksistä, tiedonannoista ja tapahtumista. Lähetä viesti: liityn Dnaisten sähköpostilistalle ja lähetä se Demarinaisten toi-

minnanjohtajalle: merja.vuohelainen@sdp.fi 2. Käy tykkäämässä Demarinaisten facebook-sivua https://m.facebook.com/

demarinaiset/ ja silmäile kotisivuja www.demarinaiset.fi. 3. Välitä viestiä naistoiminnasta ja linjauksistamme ystävillesi. 

4. Naistoiminnan organisoinnista vastaa vaalipiirin kattava Demarinaispiiri. Saat tarvittaessa apua ja tukea heiltä. Oman 

alueesi yhteystiedot ovat tässä: 

Helsinki: puheenjohtaja Maria Nyroos marianyroos@outlook.com %040 370 0618  123

Uusimaa: puheenjohtaja Anette Karlsson anette.h.karlsson@gmail.com%040 747 6604 

Kaakkois-Suomi: puheenjohtaja Sari Melkko sari.melkko@hotmail.com % 040 572 8220 

Häme: puheenjohtaja Emmi Lintonen emmi.lintonen@forssa.fi %044 035 0989 

Keski-Suomi: puheenjohtaja Eeva Korhonen keskisuomendemarinaiset@gmail.com, %044 9966390

Pirkanmaa: puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult tuula.petakoski-hult@lempaala.fi %040 527 0997 

Varsinais-Suomi: puheenjohtaja Maiju Boenich  mama-boe@hotmail.com % 050 558 9367

Satakunta: puheenjohtaja Tuija Ketola tuila.ketola@harjavalta.fi %040 547 1805 

Pohjanmaa: puheenjohtaja Kirsi Kandolin kirsi.kandolin@gmail.com % 044 03201841 

Savo-Karjala: puheenjohtaja Irene Lång irene.elisabet.lang@gmail.com % 040 412 9497 

Oulu: puheenjohtaja Pia Saarela saarela70@hotmail.com, %044 3344527

Lappi: puheenjohtaja Helena Norvapalo h.norvapalo@gmail.com, % 040 537 0609

Tee hyvä päätös ja tule mukaan naistoimintaan, feminismi on iloinen asia!

Tytti Tuppurainen
Naisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja

tytti.tuppurainen@eduskunta.fi % 0400 840 594 
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Liittokokous pidettiin Tampereen Scandic Hotelli Rosendahlissa 25. - 26.11.2017.
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Toiminnan painopisteet 2018 - 2020

Naisten Aika 
tausta-asiakirja

15. Liittokokous
Demarinaiset

Liiton uusi johto, vasemmalta 2 varapuheenjohtaja Sari Melkko, puheenjohtaja Tytti Tuppurainen  
ja 1 varapuheenjohtaja Emmi Lintonen
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Naisten Aika

1. SOLIDAARISUUS LUO TURVALLISUUTTA

Solidaarisuus on sosialidemokraattisen aatteen perusta. Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuullisuutta, kans-
saihmisiin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myötämielisyyttä. Se tarkoittaa myös maailmanlaajuista ihmis-
kuntapolitiikkaa, kunnioitusta ihmisiä kohtaan.

Me Sosialidemokraattiset Naiset tunnistamme yhteiskunnassa kasvavan eriarvoisuuden ja epäoikeudenmu-

kaisuuden sekä toimimme niiden ja väkivallan lopettamiseksi. Me puolustamme ja edistämme kaikkinaista so-

lidaarista sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa. 

Solidaarisuus on toiminnassamme yhteisvastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä, joka pitää kaikki mukana ja luo 

edellytyksiä aidolle demokratialle. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja solidaarinen yhteiskunta, jossa naisil-

la ja miehillä on yhtäläinen mahdollisuus olla rakentamassa parempaa, tasavertaisempaa maailmaa, ilman että 

ketään alistetaan tai käytetään hyväksi. Tasa-arvoinen yhteiskunta on oikeudenmukainen, vakaa ja turvallinen.

Sosialidemokraattiset Naiset uskoo solidaarisuuden arvon kasvavan edelleen nykymaailmassa, vaikka popu-

listiset, epädemokraattiset ja terroristiset suuntaukset pyrkivät lietsomaan ihmisryhmät toisiaan vastaan. Vali-

tettavasti kansainvälisen trendin mukaan myös Suomessa on otettu suunta kohti sulkeutuneempaa politiikkaa: 

Sipilän hallituksen panostukset kehitysyhteistyöhön ovat vähentyneet merkittävästi ja asenteet maahanmuut-

tajia ja turvapaikanhakijoita kohtaan ovat koventuneet. 

Tavoitteellinen vaikuttaminen rakenteisiin on ensisijaisessa asemassa moniarvoisuuden, solidaarisuuden ja 

tasa-arvon kehittämisessä. Hyvinvointivaltio luo turvaa ja edistää ihmisoikeuksia.  Koulutus ja sen myötä työ ja 

toimeentulo ovat hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvoinnin peruspilarit.

Vaikka tasa-arvoamme ihaillaan ja kansainvälisesti vertaillen Suomea pidetään sukupuolten välisen tasa-ar-

von uranuurtajana, on kehitystyötä vieläkin tehtävänä.  Monella mittarilla mitattuna olemme edistyksellisiä; 

suomalaiset naiset kouluttautuvat pitkälle, ovat kokopäivätöissä ja osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon 

aktiivisesti niin päättäjinä kuin kansalaisinakin. Tähän tilanteeseen olemme päässeet suomalaisten naisten pit-

käjänteisellä ja omistautuneella työllä. 

Toteutumaton tasa-arvo vaikuttaa elämän laatuun kohtalokkaasti. Suomessa hyvätuloiset elävät pidempään, 

ovat terveempiä ja saavat parempaa terveydenhuoltoa kuin alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvat. Köyhyys periy-

tyy. Terveyserot kasvavat tuloerojen kasvun myötä, siksi tuloerojen ja terveyserojen kasvu on pysäytettävä.  
Se on jokaisen vanhemman ja lapsen sekä samalla koko suomalaisen yhteiskunnan etu. 

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Sukupuolten vaikutusten arvioiminen lisää tasa-arvoa.

• Naisten työn aliarvostusta vähennetään tasa-arvoon tähtäävällä työelämällä sekä 

 parantamalla naisvaltaisten alojen työehtosopimuksia, joiden ansiosta esimerkiksi 

 palkat nousisivat. 

• Maksuttomalla varhaiskasvatuksella parannetaan lapsiperheiden taloudellista asemaa ja  

 samalla helpotetaan perheellisten naisten työssäkäyntiä. 

• Eri laeissa on erilaisia perhekäsityksiä. Tarkistetaan lainsäädännön perhekäsitys ja 

 laajennetaan sitä, esimerkiksi ruokakunnassa asuvat täysi-ikäiset lapset ja ikäihmiset.

Yksin asuvat perhekeskeisessä yhteiskunnassa 

Suomessa, kuten useimmissa länsimaisissa hyvinvointivaltioissa, väestörakenne muuttuu nopeasti keski-iän 

noustessa ja syntyvyyden laskiessa. Perinteiset asumisen ja elämisen mallit ovat murroksessa. Yksineläminen 

on yleistynyt kaupungistumisen myötä ja koska se on tullut mahdolliseksi varallisuuden kasvun ja hyvinvointi-

valtion sosiaaliturvan kehityksen ansiosta. Samaan aikaan avioerot ovat yleistyneet ja elinikä pidentynyt.

Suomessa elää noin 1,1 miljoonaa yksin asuvaa, joka on viidesosa väestöstä. Määrä on 20 vuodessa lähes kak-

sinkertaistunut, ja kotitalouksista jo 42 prosenttia on yhden hengen ruokakuntia. Erityisesti suurissa kaupungeissa 

yhden hengen talouksien määrä on lisääntynyt voimakkaasti; Helsingissä se on 60 prosenttia. Alle 30-vuotiaista 

joka viides ja 30 – 64-vuotiaista 36 prosenttia asuu yksin, naiset useammin kuin miehet. (Tieto&Trendit 5/2015). 

Tutkimusten mukaan useimmat yksin elävät kokevat voivansa hyvin ja olevansa onnellisia. Yksin asuminen 

ja yksinäisyys eivät ole sama asia. Toisaalta esimerkiksi helsinkiläisistä yksin asuvista yli 30 prosenttia tunsi it-

sensä yksinäiseksi joko useimmiten tai osan ajasta, kun perheellisten joukossa osuus oli vain prosenttia.
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Yksin elävien tilannetta ei pidä synkistellä tai mustamaalata. Asiaan liittyy kuitenkin myös negatiivisia ilmi-

öitä ja käytäntöjä. 42 prosenttia yksin asuvista sijoittuu alimpaan tuloluokkaan. Lisäksi yksinasuva kokee per-

hekeskeisessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa usein jäävänsä yksin tai ulkopuoliseksi. 

Yksin asuvien taloudellista asemaa määrittää kolme tekijää: korkeat elinkustannukset, suhteellisen korkea 
työttömyys sekä pienituloisuus tai köyhyys, joista kaksi ensimmäistä vaikuttavat kolmanteen. Asumisen kal-
leus on ongelmista suurin.

Yksinasuvien taloudellinen asema ei ole yhdenvertainen perheellisiin verrattuna, koska yhteiskunnassamme 

harjoitetaan edelleen yksipuolista, ydinperheajatteluun perustuvaa yhteiskuntapolitiikkaa ja toimintakulttuuria. 

Yhteiskuntaa rakennetaan yhä valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, 

vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet, suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet. 

Yksin elävien elinkustannukset ovat suhteellisesti suuremmat kuin pariskuntien. Asumisen neliöhinta on kor-

keampi, eikä yhteisen kuluttamisen etuja pääse hyödyntämään. Verotuksessa parillisia suositaan: esimerkiksi 

pariskunnan puoliskoista kumpikin voi omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan tehdä kotitalousvähennyk-

sen maksimissaan saman suuruisena kuin yksinasuva.

Nykyinen perhekeskeiselle asuntopolitiikalle ja -rakentamiselle perustuva malli on kestämätön taloudelli-

sesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Kasvukeskuksissa yksineläjien tuloista valtaosa menee asumiseen. Suuri osa 

heistä saa tämän vuoksi asumistukea, josta on vastoin alkuperäistä tarkoitusta tullut yhteiskunnan maksama 

tukimuoto ylisuuria vuokria periville vuokranantajille. 

Taloudelliset tekijät ja korkeat asumiskustannukset vaikuttavat yksinasuvien asunnon valitaan. Yksin asu-

vien oletetaan asuvan yksiöissä. Samalla pienten asuntojen hinnat ja vuokrat etenkin suurissa kaupungeissa ovat 

nousseet pilviin, varsinkin muihin asuntotyyppeihin verrattuna. Erilaiset kimppa- ja yhteisasumisen kokeilut 
kariutuvat alkuunsa jo sopivien asuntojen puutteeseen. 

Tilannetta hankaloittaa Kelan käytäntö, jonka mukaan eri sukupuolta olevat kämppäkaverit automaattisesti 

tulkitaan avopariksi. Tämä vaikuttaa molempien asumis- ja toimeentulotuen määrään ja voi johtaa siihen, että 

toinen asunnon jakaja katsotaan toiseen nähden elatusvelvolliseksi. Suomen laki ei rajaa avio- ja avosuhteita 

naisen ja miehen välisiksi, joten tästä ns. jääkaappiperiaatteesta olisi pikaisesti luovuttava.  

Ikäihmiset voimavarana

Vuonna 2015 Suomessa oli 212 000 yli 75-vuotiasta yksin asuvaa, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Yksin asuvista yli 

puolet on 55-vuotiaita tai sitä vanhempia. Suomalaisen naisen eliniänodote on keskimäärin kuusi vuotta kor-

keampi kuin miehellä, joten suurin osa yksin asuvista ikäihmisistä on naisia. 

Itsenäinen, arvokas elämä on ihmisoikeus koko elämän kaaren ajan. Suomen yksin asuvat ovat köyhyystilas-

toissa EU:n häntäpäässä, vain Bulgariassa asiat ovat meitä huonommin. Ikääntyneet ovat kuitenkin yhteiskun-

tamme voimavara ja sosiaaliselle kehitykselle tärkeä pääoma. Se karttuu eri-ikäisten ihmisten elämänkokemuk-

sista, keskinäisestä luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. Edellä mainitun tulee olla kantava ajatus, joka ohjaa 

Sosialidemokraattisten Naisten ja SDP:n solidaarista vanhuspolitiikkaa.

Hyvä ikääntyminen on jokaisella omannäköistä.  Hyvä ikäpolitiikka ottaa väestön vanhenemisen huomioon 

jokaisella toimintalohkolla; vanhuus ei ole vain sosiaali- ja terveyskustannus. Hyvän ikääntymisen rakennus-

puut muodostuvat osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista, toimintakyvyn ja terveyden ylläpidosta ja edis-

tämisestä sekä hyvästä ja turvallisesta elinympäristöstä.

Suuri osa vanhusväestöstä tarvitsee väistämättä elämänsä loppuvaiheessa erilaisia palveluita. Naisilla toi-

minnanvajeinen aika on keskimäärin 3,5 ja miehillä 1,5 vuotta. Vanhustenhuollon kehitys on kuitenkin kulke-

nut huolestuttavaan suuntaan: hoidettavia on enemmän ja henkilöstöä vähemmän. Hoitajat ja omaiset uupuvat. 

Vapaaehtoistyö lisääntyy, on eläkeläisneuvostoja ja -kerhoja sekä palvelukeskuksia, joissa ikäihmiset voivat 

tavata toisiaan. Tämä ei kuitenkaan riitä: hauraille, liikuntavajeisille ja yksinäisille tarvitaan erityistukea osallis-

tumiseen. Yksinäisyys ja syrjäytyminen haurastuttavat sekä heikentävät muistia ja motivaatiota hoitaa itseään.

Palvelujärjestelmämme on kapeakirjoinen ja kaavamainen – kaikille tarjotaan samaa. Muistisairaan omaishoi-

tajan toivoma parin tunnin harrastusvapaa viikossa voi olla paljon vaikuttavampaa kuin parin viikon makuuttava 

lyhythoitojakso laitoksessa muistisairaalle. (Professorit Kaisu Pitkälä ja Timo Strandberg: Vanhuspalveluiden 

laatua pitää parantaa, Helsingin Sanomat 4.8.2017.)

Tämän kokonaisuuden ja vanhusten tarpeiden hallinta puuttuu päätöksenteossa. Se on otettava huomioon 

kaikessa yhteiskunnallisessa rakentamisen, asumisen ja palveluiden suunnittelussa. Eri-ikäisillä on oltava mah-

dollisuuksia elää ja toimia luontevasti yhdessä. Kuntien ja kaupunkien on edistettävä ihmisten kohtaamisia ja 

tekemää vapaaehtoistyötä.

Keskittäminen palvelee liike-elämän ja tehokkuuden etuja ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella ja siirtää 

yritysten kustannuksia sosiaalikuluiksi, kuten kiireisiksi kotipalveluiksi. Tarvitsemme lähipalveluja: kauppoja, 

kotiinkuljetuksia, kahviloita, liikennettä, kulttuuria, klubeja, terveyspalveluja, ravintoloita, teattereita, kuntoilua 
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ja harrastamista. Viisas kunta ja kaupunki järjestää vanhoille ihmisille sopivaa digikoulutusta ja ottaa huomioon 

myös ne, jotka ovat digimaailman ulkopuolella. (Sosiaalineuvos Veikko Simpanen: Vanhukset tarvitsevat koulutusta 

digisovelluksiin, Helsingin Sanomat 28.7.2017. Tekstin pohjana on käytetty myös Vappu Taipaleen haastattelua). 

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Monipuolinen, riittävästi myös pieniä asuntoja tarjoava rakentaminen ja erilaisten

  asumismuotojen tasapuolinen tukeminen vähentävät tuloeroja ja lisäävät    

 kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

• Asumistukea on yksin elävien kohdalla tarkistettava paremmin todellisia kustannuksia  

 vastaavaksi. 

• Ikäihmisten osallistumista yhteiskunnassa tulee vahvistaa. Osallisuus on yhteisöllisyyttä  

 ja omaan elämään vaikuttamista. Se edistää toimijuutta ja siten toimintakykyä. 

 Ikäihmiset ovat parhaita oman elämänsä asiantuntijoita. 

• Teknologia, tietotekniikka ja tietoyhteiskunta ovat hyvän vanhuuden mahdollistajia. 

 Oikeus saada tietoa ja palveluja on oltava myös vanhuksilla. Erityisesti tämä korostuu  

 sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vanhat ihmiset ovat kuitenkin jakautuneet pahasti asiassa;  

 osa käyttää suvereenisti älypuhelimia ja nettipalveluita, mutta lähes kaksi kolmannesta 

 on kaiken tämän ulkopuolella.

• Kaupan, pankkien, julkisen liikenteen, julkisen hallinnon, tiedonvälityksen ja muiden  

 palvelujen siirtyminen tietokoneille ja mobiililaitteille on synnyttänyt täysin uuden 

 luku- ja kirjotustaitoon verrattavan osaamisvaatimuksen. Yhdenvertaisuuslaki kieltää

 kaikenlaisen syrjinnän sekä viranomaisilta että yksityisten palvelujen tuottajilta.   

 Käytännössä tämä ei ole toteutunut siirryttäessä tiedon ja palvelujen tuottamiseen   

 internetin välityksellä sekä nopeasti muuttuvien digisovellusten ja mobiililaitteiden   

 käyttöön. Erityisesti vanhukset nopeasti kasvavana ja jo nyt suurena väestöryhmänä 

 sekä useat eri vammaisryhmät ja vaikeasti sairaat ovat nyt joutuneet syrjityiksi. 

• Kuntien tulisi järjestää erityisesti ikääntyneille asukkailleen tietotekniikan koulutusta  

 koko ajan kehittyvien laitteiden ja toimintojen hallitsemiseksi. Kirjastoissa saatava 

 vähäinen, lähinnä henkilökohtainen opetus tai yhdistysten vapaaehtoisneuvonta eivät 

 riitä pysäyttämään osattomuuden kasvua. Tietokoneiden ja mobiililaitteiden korkea 

 hinta on erityisesti kohtuuton pienituloisille eläkeläisille, joiden lähes koko eläke menee  

 asumis- ja lääkekustannusten kattamiseen. 

• Pidetään huolta ja varmistetaan, että myös maksuton paperinen versio tiedotuksista,   

 etenkin virallisista lähteistä, säilyy edelleen käytännössä digitaalisten kanavien rinnalla.

• Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava Suomeen.

• Vanhus- ja vammaisneuvostojen todellinen kuuleminen ennen päätöksentekoa.

• Vanhustyön hoitajamitoitus on oltava riittävä, esimerkiksi palvelutalossa korkeintaan  

 neljä hoidettavaa/hoitaja/työvuoro. Myös kotihoitoon on turvattava riittävät resurssit.  

 Muistisairaan tai muuten kotona pärjäämättömän huonokuntoisen vanhuksen paikka 

 ei ole kotona.

• Eläkeläisten veroprosentti saman suuruiseksi kuin vastaavasta palkkatulosta.

Maahanmuuttajanaiset osana yhteiskuntaa

Monet maahanmuuttajanaiset kokevat moniperusteista ja moninkertaista syrjintää sekä arjessa, työssä että työtä 

hakiessaan: esimerkiksi sukupuolensa ja kansallisen alkuperänsä, kansallisen ja työelämän normiston, hallin-

non ja työelämän toimintakäytäntöjen ja –tapojen vuoksi.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla on pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka ovat 

heikossa työmarkkina-asemassa tai työelämän ulkopuolella. Ulkomaalaistaustaiset työllistyvät kantasuomalai-

sia heikommin, ja hitainta työllistyminen on ulkomaalaistaustaisilla naisilla. Lisäksi he työllistyvät useimmiten 

matalapalkkaisille aloille epätyypillisiin työsuhteisiin. Maahanmuuttajamiesten ja -naisten palkkaero kanta-
väestöön on vielä suurempi kuin sukupuolten välinen palkkaero Suomessa.
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Osa aikuisista maahanmuuttajanaisista on luku- ja kirjoitustaidottomia ja ilman digiosaamista. Digitalisaa-

tion myötä yhteiskunnan peruspalvelut, esimerkiksi TE-palvelut siirtyvät verkkoon. Henkilökohtainen ohjaus 

ja neuvonta ovat riittämätöntä niille, jotka eivät voi asioida puhelimitse tai verkossa.

Naisten tukeminen ja heidän osallistumisensa vahvistaminen tukee koko perheen hyvinvointia. Myös naisten 

työssäkäynti ja koulutus korreloivat lasten työssäkäynnin ja koulutustason kanssa. Maahanmuuttajanaisten no-

pea kotouttaminen vähentää niin ikään eriarvoisuutta, syrjäytymistä, rasismia ja radikalisoitumista.

Onnistunut kotoutuminen on kaikkien etu. Saamme käyttöömme paljon arvokasta osaamista, kielitaitoa, kult-

tuurien tuntemusta, muuttuviin olosuhteisiin tottuneita ja sopeutuvia kansalaisia ja työvoimaa. Opimme itse ja 

voimme antaa puolestaan oman osaamisemme ja tietomme heidän käyttöönsä. 

Suomen virallinen kotouttamispolitiikka lähtee siitä, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi. Kak-

sisuuntainen kotoutuminen vaatii rehellistä, kaikkia osapuolia kunnioittavaa vuoropuhelua myös vaikeista ai-

heista eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välillä. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen on ensiarvoisen 

tärkeää ratkaisukeskeisen dialogin mahdollistamiseksi. 

On kuitenkin sanouduttava irti joistakin maahanmuuton mukana Suomeen tulleista ilmiöistä, jotka loukkaavat 

erityisesti naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Tavoilla tai kulttuurilla ei voi perustella niin sanottua kunnia-
väkivaltaa – millä tarkoitetaan naisen pahoinpitelyä, tai jopa murhaa silloin, kun hän on käyttäytynyt yhteisön 

normien tai miesten määräysvallan vastaisesti – avioliittoon pakottamista tai tyttöjen sukupuolielinten silpo-
mista. On tehtävä selväksi, että Suomen laki kieltää tällaiset teot yksiselitteisesti, ja niistä seuraa myös rangaistus.  

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Ajankohtaista tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja työelämän pelisäännöistä 

 tulee jakaa heti maahantulon alkuvaiheessa koko perheelle. Odotteluaikojen piteneminen  

 ja sujuvien siirtymien puuttuminen hidastavat työelämään siirtymistä

• Maahanmuuttajanaisten kielikoulutusta on lisättävä ja vahvistettava, nykyinen määrä 

 ei ole riittävä.

• Sosiaalisten ja työelämäverkostojen luominen tulijoille on aloitettava maahantulon   

 alkuvaiheesta lähtien.  Siirtymistä työelämään tulee tukea työharjoittelumahdollisuuksia  

 lisäämällä ja mentorointiohjelmia käynnistämällä. Mikroyrittäjyys on yksi kannustettava  

 työllistymisen muoto naisille.

• Työnantajille tulee tarjota tietoa monimuotoisesta työelämästä, sen eduista ja   

 rekrytoinnin sekä perehdyttämisen parhaista käytännöistä. 

• Maahanmuuttajanaisia tulee tukea heidän omista lähtökohdistaan ja 

 arkiympäristöistään käsin, esimerkiksi toteuttamalla osallistavaa toimintaa vielä kotona  

 lapsiaan hoitaville äideille.

• Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on kriminalisoitava myös silloin, kun se on tehty 

 tai aiotaan tehdä muualla kuin Suomessa.
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2. TASA-ARVO, FEMINISMI JA YHDENVERTAISUUS 

Sosialidemokratia on feministinen liike. Feministinen politiikka on solidaarista politiikkaa, joka ajaa ihmis-
ten välistä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Se tunnistaa, korjaa ja poistaa syrjivät rakenteet ja vaatii ihmis-
oikeuksien kunnioittamista.

Feministisenä liikkeenä sosialidemokratia tavoittelee sekä yhdenvertaisuutta että tasa-arvoa. Yhdenvertai-

suus on määritelmän mukaan kaikkien ihmisten samanarvoisuutta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansalli-

sesta alkuperästä, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippu-

matta. Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta eli yhdenvertaista arvoa ja asemaa niin yksilönä 

kuin yhteiskunnan jäsenenä. 

Feminismi on liike, joka pyrkii vapauttamaan miehet ja naiset heitä määrittävistä sukupuoleen liittyvistä 

jäykistä rakenteista. Feminismi ei ole pelkästään naisten yhteiskunnallisen ja muun aseman parantamista, su-

kupuolten tasa-arvoa tai vain naisasialiike. Se ottaa huomioon myös eri sukupuolten ja heikommassa asemassa 

olevien tilanteet ja tarpeet. Naiset ja miehet eivät ole vastakkaisia, sisäisesti yhtenäisiä ryhmiä, vaan eriarvoi-
suutta kohtaavat molemmat sukupuolet suhteessa toisiin miehiin tai toisiin naisiin.

Naisten ja miesten tasa-arvoisten oikeuksien, osallistumismahdollisuuksien, taloudellisen aseman ja ruumiil-

lisen koskemattomuuden takaamiseksi on pyritty vaikuttamaan muun muassa koulutuksen, työelämän, päätök-

senteon sekä perhe- ja yksityiselämän kysymyksin. 

Yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja feministisen yhteiskunnan toteutumista hidastavat kuitenkin edelleen yh-

teiskunnan syrjivät rakenteet, yksilöiden lähtökohtaisesti eriarvoiset mahdollisuudet, patriarkaalinen sukupuo-

lijärjestelmä sekä ihmisten ennakkoluulot ja asenneilmapiiri. Nämä rakenteet on nostettava rohkeasti politiikan 

keskiöön ja löydettävä uusia tapoja toimia.

Yhteiskunnassa vallalla oleva sukupuolittunut järjestelmä ja sukupuolten eriarvoisuus ovat muutettavissa. 

Sukupuolittuneiden rakenteiden entistä parempi tunnistaminen auttaa aidon tasa-arvon toteutumista ihmisten 

välillä niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. 

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Vaikutetaan siihen, että sukupuolentutkimus säilyy tieteenalana yliopistoissa. 

 Alan tutkimustuloksia on hyödynnettävä entistä tehokkaammin koulutuksessa 

 ja sen suunnittelussa.  

• Sukupuolisensitiivinen näkökulma ja tasa-arvokasvatus, joka vahvistaa ihmisoikeus- 

 ja sukupuolten tasa-arvo-osaamista, tulee saattaa osaksi opetus- ja kasvatusalalla 

 opiskelevien ja työskentelevien koulutusta. Koulutusta antavat oppilaitokset on   

 sisällytettävä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden piiriin. Velvoite tehdä 

 toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on ulotettava koskemaan kaikkia koulutusasteita.

• Julkisen tilan täytyy olla syrjinnästä vapaata ja on tärkeää, että     

 nettikeskustelukulttuuri muuttuu rakentavaan ja kaikkia kunnioittavaan suuntaan. 

 Myös mainonnan on noudatettava oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja eettisesti 

 kestävää ihmiskuvaa.

• Yksilöön kohdistuva väkivalta on vakava ongelma. Valtion on kohdennettava varoja kuntiin, 

 jotta pystytään lisäämään resursseja Ensi-ja turvakotien verkostoon. Ensi- ja turvakotien  

 verkoston on oltava koko maassa kyllin tiheä ja kattava, niin että turvaan hakeutuminen  

 on aina mahdollista heti, kun tarve siihen tulee ajankohtaiseksi. Ohjeistus yhteneväisestä  

 viranomaisverkostosta on annettava kunnille.

• Yhdenvertaisuudessa tulee huomioida myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

• Kehitetään ja tehostetaan olemassa olevia malleja tukemaan erityistä 

 tukea tarvitsevien nuorten polkua työelämään. 

Työelämä on edelleen sukupuolittunutta

Työ- ja perhepolitiikka on kokonaisuus, jonka ydintä ovat tasa-arvoinen palkkaus, oikeudenmukainen vero-
tus, kannustava ja toimiva sosiaaliturva, kattavat, laadukkaat ja saatavilla olevat julkiset palvelut sekä suju-
va työn ja perheen yhteensovittaminen.
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Työelämässä työnantajan tulee edistää tasa-arvoa muun muassa kannustamalla naisten ja miesten hakeu-

tumista ja sijoittumista eri tehtäviin ja edistämällä näiden yhtäläisiä mahdollisuuksia edetä uralla. Tästä huoli-

matta työmarkkinat ovat yhä eriytyneet miesten ja naisten töihin, ja naisen euro on vuoden 2016 ansiotasoin-

deksin mukaan vain 83,3 senttiä. Maahanmuuttajataustaisten ja eläkeläisten tuloerot ovat vielä suuremmat.

Julkisessa poliittisessa keskustelussa esitetään usein, että sukupuolten välinen palkkaero johtuu yksilön va-

linnoista. Palkkaerojen ajatellaan perustuvan naisten ja miesten erilaisiin koulutusvalintoihin, joiden seurauk-

sena he päätyvät työskentelemään eri aloille, eri sektoreille ja erilaisiin tehtäviin. Eri alojen ja tehtävien välisiä 

palkkasuhteita harvoin kyseenalaistetaan. 

Tällaiseen uusliberaaliin ajattelutapaan kuuluu perusoletuksena ajatus yksilöstä, jolla on työmarkkinoilla täy-

det mahdollisuudet tehdä haluamiaan valintoja. Usein unohdetaan valinnan sukupuolittuneet rakenteelliset ulot-

tuvuudet. (Paula Koskinen-Stranberg: Palkkaus on poliittista ja sukupuolittunutta, Helsingin Sanomat 26.7.2017).

Naisten osuus pätkä-, silppu-, nollatunti- sekä osa- ja määräaikaisista työsuhteista on suurempi kuin mies-

ten. Määrän pelätään nousevan maakunta- ja sote-uudistuksen myötä.  Niin kauan kuin naisten palkkataso on 

miehiä matalampi ja hoivavastuu jakautuu epätasa-arvoisesti, jäävät naisten eläkkeet pienemmiksi ja naiselä-

keläisköyhyys kasvaa

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Ikärasismiin tulee puuttua työelämässä.

• Työelämässä työnantajan tulee edistää tasa-arvoa ja työhyvinvointia

• Työnantajien lakisääteistä tasa-arvo suunnitelmien seurantaa tulee tehostaa.

• Työnantajan tulee kannustaa naisten ja miesten tasa-arvoa

Lassina Ouattara laittoi edustajiin vauhtia djemberummun soitollaan.
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Lasten hankkiminen on henkilökohtainen asia

Syntyvyys on Suomessa selvässä laskussa. Sekä toivottujen että toteutuneiden lasten määrä on pienentynyt: kun 

vuonna 2007 perheen toivottu lapsiluku oli 2,45, vuonna 2015 se oli enää 1,99. Suomen väestönkasvu on jo pit-
kään ollut maahanmuuton varassa. Alkuvuoden 2017 aikana syntyi niin vähän lapsia, että tilannetta on verrattu 

suurten nälkävuosien (1866-68) väestökatastrofiin ja vaadittu aktiivisia toimenpiteitä.

Naisten syyllistäminen alhaisesta syntyvyydestä on kuitenkin väärin, samoin heidän patistamisensa jäämään 

neljän seinän sisälle pelkän kotihoidontuen varaan. Yksinhuoltajille tulisi tarjota mahdollisuus valita lasten ko-

tihoidon ja työssäkäynnin välillä. Lasten hankkiminen on aina henkilökohtainen ratkaisu, ei yhteiskunnallinen 

velvollisuus. Lisäksi on olemassa tutkimustietoa siitä, että naiset arvostavat työssäkäyntiään ja haluavat pitää 

kiinni työpaikoistaan, jopa perheenlisäyksistä tinkimällä.

Työpaikan menetykset 1990-luvun lamassa vähensivät syntyvyyttä pysyvästi, selvisi KTT Jenni Kellokum-

mun väitöstutkimuksesta vuodelta 2015. Sataa irtisanottua naista kohden syntyi kolme lasta vähemmän kuin 

saman ikäisille, yhtä koulutetuille ja samalla toimialalla työskenteleville naisille. Syntyvyys väheni siis 1,85 pro-

senttia.

Vaikutus oli vielä suurempi korkeasti koulutetuilla ja hyvätuloisilla naisilla, joille syntyi viisi lasta vähemmän 

jokaista sataa irtisanottua naista kohden. Heidän kohdallaan syntyvyys aleni 2,6 prosenttia. Miehen työpaikan 

menetys ei vaikuttanut perheiden lastenhankintapäätöksiin, vaikka se yleensä johti suurempaan ja pysyväm-

pään perheen tulojen menetykseen. 

Ainoastaan niissä perheissä, missä pitkään työskennelleiden ja vähemmän koulutettujen miesten työpaikan 

menetys aiheutti huomattavan loven perheen tuloihin, myös miehen työttömyydellä oli negatiivinen vaikutus 

syntyvyyteen. Näyttää siis siltä, että tulot eivät ole päätekijä, kun tehdään päätös lasten hankkimisesta. Naisille 

omaan uraan ja työllistymiseen liittyvillä näkökohdilla voi olla enemmän merkitystä kuin tuloilla. 

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Vanhempainvapaajärjestelmä on uudistettava. Vanhempien kesken jaettava kausi 

 tulee olla joustavammin jaettavissa, oli kyse vanhempainvapaasta tai alle kolmevuotiaan  

 hoitotuesta. Järjestelmästä on tehtävä joustava ja lapsen edun turvaava. 

• Neuvolajärjestelmä on pidettävä julkisena palveluna.  Neuvolatoimintaa tulee kehittää 

 tämän päivän tasalle huomioiden perheiden muuttuneet tarpeet ja uudistettava  

 isiä huomattavasti nykyistä kannustavammaksi. Neuvolapalveluiden resursseihin 

 ja ennaltaehkäiseviin toimiin yhdessä viranomaisten kanssa on panostettava. 

• Adoptiosta on tehtävä nykyistä helpompaa ja yksinkertaisempaa.

• Lastenhoidon henkilökunnan on oltava ammattitaitoista ja alalle soveltuvaa.
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3. VOIMAANNUTTAVAT INSTITUUTIOT

Koulutuksellinen tasa-arvo

Koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen vahvistaa tasa-arvoa ja solidaarisuutta; se on hyvinvointivaltion pe-

rusta, jota SDP on aina ajanut. Maksuton koulutus varhaiskasvatuksesta  korkeakouluopintoihin on avainase-

massa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuksien parantamisessa, mutta se ei yksin riitä siivittämään erilaisia oppijoita 

koulutuksen piiriin. Perusajatuksena on usko yksilön kykyyn oppia ja valinnan mahdollisuuksiin sukupuolesta 

ja perheen tulotasosta riippumatta.     

Koulutuksella vahvistetaan sosiaalista pääomaa, ja koulutukseen investoiminen on investointia ihmiseen. 

Koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät edistävät taloudellista kasvua. Koulutuksella edistetään naisten mah-

dollisuuksia edetä työelämässä ja sillä voidaan vaikuttaa positiivisesti naisten palkkakehitykseen.  

Naisten ja miesten ammattien välinen jaottelu alkaa jo varhaisessa vaiheessa. Koulutuksella ja koulutuspaik-

kojen tarjontaan vaikuttamalla sekä opinto-ohjauksella pystytään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Tällä tavoin voidaan myös ehkäistä ja lievittää työmarkkinoiden segregaatiota, perinteistä jakoa naisten ja mies-

ten ammatteihin ja aloihin.

Koulutus ei kuitenkaan ole poistanut miesten ja naisten välisiä palkkaeroja. Naisten työtä on historiallises-

ti aliarvostettu, ja tämä aliarvostus näkyy edelleen naisvaltaisten alojen palkoissa, jotka juontuvat työehtosopi-

muksista. Palkkaepätasa-arvo ei ratkea yksinomaan tekemällä tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia työ-

paikoilla. Meidän on nostettava naisvaltaisten alojen arvostusta. 

Perusopetuksen sisältöihin on lisättävä liikunta-, kulttuuri- ja taideaineita ja näihin riittävä resurssointi.

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Naisten ja miesten välisiä palkkaeroja voidaan pienentää asennemuutoksen avulla,   

 muun muassa ammatillisiin koulutuksiin ohjaamisessa opinto-ohjauksella ja tuomalla 

 tasa-arvokasvatusta opetussuunnitelmiin ja perhepalveluihin.

• Naisten järjestäytymisasetta ammattiyhdistysliikkeessä on nostettava, jolloin voidaan  

 vaikuttaa naisvaltaisten alojen työn ja perheen yhteensovittamiseen, palkkaukseen ja 

 muihin työehtoihin.

• Demarinaiset vaikuttavat ay-liikkeessä siten, että palkkatasa-arvo koetaan tärkeäksi 

 ja palkkasalaisuus purettava. 

Sorin sirkuksen akrobatiataiteilija 
Laura Tikka esiintyi kokouksessa.
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Varhaiskasvatus

Sipilän hallituksen toimet ovat kasvattaneet suomalaisten alle kouluikäisten lasten eriarvoisuutta 
merkittävästi. 

Lapsilisien leikkaukset, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeu-

den poistaminen koskettavat eniten juuri pienituloisia perheitä ja heidän lapsiaan. Tänään maksuton varhais-

kasvatus esikoululaisille tarkoittaa 4 tuntia päivässä.

Tutkimusten mukaan ekaluokkalaisten psykologinen ikä vaihtelee 4-9 vuoden välillä. Vaikka peruskoulussa 

suurin tuki suunnataan 1-2-luokkalaisiin, sen vaikuttavuus jää heikoksi joidenkin lasten kohdalla sen vuoksi, 

että tuki tulee liian myöhään.

Varhaiskasvatuksen on tuettava lapsen luonnollista kasvua, leikki on lasten työtä ja kasvattaa yhteisöllisyyteen.

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Lasten varhaiskasvatuksen rajaukset poistetaan. Päivähoidon ryhmäkokoja pienennetään 

 niin, että on yksi hoitaja kuutta lasta kohden yli kolme vuotiaille. Varhaiskasvatuksessa  

 siirrytään maksuttomuuteen ja varhaiskasvattajille maksetaan työn vaativuutta vastaava  

 palkka. 

• Varhaiskasvatuksessa toimivien työntekijöiden koulutusta on kehitettävä ja turvattava.

• Yhdenvertaisuuden tulee toteutua kasvatuksessa ja koulutuksessa kaikilla asteilla. 

 Olkoon kyse tytöstä tai pojasta, erityisoppilaasta tai maahanmuuttajalapsesta 

 tai -nuoresta, opetuksen tason on oltava kaiken kattavaa ja yksilöllisyyden huomioivaa. 

• Opetuksen eri tukimuotojen ja resurssien on oltava oppilaiden tason ja oppilasmäärien  

 mukaisia

• Edistetään lasten ja vanhusten yhteisiä toimintamuotoja.

• Kehitetään leikkipuistotoimintaa esim. lasten lomakausille.

Koulutus ja elinikäinen oppiminen

Koulutus on yhä varmin keino tukea nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Oppivelvollisuusikää tu-
lee nostaa 18-vuoteen. Tämä auttaa ehkäisemään opiskelun keskeyttämistä ja tavoittamaan peruskoulun päät-

täneet, vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet pudokkaat. 

Koulutusta on kehitettävä oppijalähtöisesti ja pitkäjänteisesti vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpei-

siin. Ammatillisen koulutuksen reformin toteutusta on seurattava ja epäkohtiin puututtava.

Suomalainen kansalais- ja työväenopistojen sekä vapaan sivistystyön verkosto on toiminnaltaan erittäin teho-

kas ja vaikuttava. Vapaa sivistystyö kantaa merkittävää roolia nykyisin esimerkiksi vanhusväestön tietotekniikan 

opetuksesta, maahanmuuttajien suomen kielen opetuksesta ja elinikäisen oppimisen käytännön toteuttamisesta.

Vapaan sivistystyön kurssitoiminta tulee olla kaikkien suomalaisten ulottuvissa. Elinikäinen oppiminen pitää 

yllä koko väestön henkistä hyvinvointia, siksi siihen tulee panostaa. 

Kirjasto

Kirjastolaitos on suomalaisen kulttuurin kulmakivi. Se on kaikkien käytettävissä tasa-arvoisesti ja sitä käyttä-

vät kaikki sukupolvet vauvasta vaariin. On huolehdittava, että kirjastot säilyvät jatkossakin riippumattomana 

kulttuurilaitoksena, jonka verkosto on riittävän laaja tarjotakseen palveluja kaikkialla Suomessa kaikille suoma-

laisille.  Kirjastojen palvelut on säilytettävä maksuttomana, jolloin jokaisella on mahdollisuus sivistää itseään 

tulotasosta riippumatta.

Joka kahdeksas 15-vuotias poika ei osaa lukea jatko-opintojen vaatimalla tasolla. Ongelma on edesauttamas-

sa nuorten poikien syrjäytymistä. Kirjaston tulee omalta osaltaan olla tukemassa lasten ja nuorten lukutaitoa. 

Kirjaston rooli on myös merkittävä maahanmuuttajien kotouttamistyössä.
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Kulttuuripalvelut

Eriarvoistavan yhteiskunnan vaarana on kulttuuripalvelujen suuntautuminen vain hyvätuloisille. Tästä on jo sel-

viä merkkejä näkyvissä. Joidenkin tutkimusten mukaan kulttuurin vaikutukset ihmisen hyvinvointiin on jopa 

suuremmat kuin liikunnalla. Kuntatasolla kulttuuri on kuitenkin se, josta useimmiten ensimmäisenä säästetään. 

Kulttuuri ei ole vain kuluttamista tai passiivista vastaanottamista, vaan aktiivista tekemistä ja osallistumista.

On jatkuvasti etsittävä keinoja, joilla lapset ja nuoret saadaan ymmärtämään kulttuurin eri muotoja ja ko-

kemaan niitä. Joillekin kulttuuri voi tulla ammatiksi, kaikista voi tulla hyvää yleisöä taidelaitoksiin: teatteriin, 

konsertteihin, museoihin. Taidekasvatus antaa kunnissa mahdollisuuksia osallistumiseen. Tuetaan kaikkien 

mahdollisuutta osallistua.

Vaalitaan kulttuuriperinnettä ja kulttuuriympäristöjä. Lähiympäristöt ovat kaikkien ulottuvilla. 

Kehitetään vuorovaikutteisia osallistumismuotoja kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken. Järjestötyö on 

tärkeää osallistumistyötä, myös liikunta on kulttuuria.

Kannustetaan kaikkea luovuutta, sillä taide ja kulttuuri lisäävät ihmisten hyvinvointia. Kansallinen identi-

teetti syntyy kulttuurin avulla, siitä pidetään huolta.

Vapaa lehdistö ja mediakasvatus

Suomi on pitkään ollut kansainvälisesti arvostettu sananvapauden sekä riippumattoman lehdistön ja median 

kärkimaana. Vaikka sijoituksemme sananvapauden rankinglistoilla onkin kärsinyt muun muassa pääministeri 

Juha Sipilän Yleen kohdistamien painostusyritysten vuoksi, on tilanteemme globaalissa vertailussa edelleen hyvä.

Suomessa on suhteellisen vapaa ja monipuolinen media, silti ylenpalttiseen itsetyytyväisyyteen ei ole aihet-

ta. Magneettimedian, MV-lehden ja näiden veljesjulkaisujen kaltaiset ”vaihtoehtomediat” levittävät jatkuvasti 

rasistisia, antisemitistisiä, naisvihamielisiä ja äärioikeistolaista väkivaltaa lietsovia näkemyksiä ja perustelevat 

oikeuttaan siihen sananvapaudella. Valemedioiden erottaminen faktoihin perustuvasta journalismista on kan-

salaistaito, jonka merkitys korostuu entisestään erilaisten trollaus- ja vihakampanjoiden lisääntyessä.

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haataisen (vas) vierailu toi energisen lisän liittokokoukseen. 
Oikealla Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen 15



Naisten Aika

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten on oltava kaikkialla sellaisessa kunnossa, että ne 

 eivät vaaranna psyykkistä tai fyysistä terveyttä. Rakennusten tulee olla    

 sisäilmaongelmattomat. 

• Kaikissa oppilaitoksissa on oltava nollatoleranssi kiusaamiseen, sukupuoliseen 

 häirintään  ja ahdisteluun. Vähäisiltäkin tuntuviin tapauksiin on puututtava välittömästi  

 ja tehokkaasti. Oppilaitoksiin on koulutettava häirintäyhdyshenkilöt. 

 Kiusatuksi/häirinnän kohteeksi joutuneen tuesta ja turvallisuudesta on aina huolehdittava.

 Kiusaajan/ahdistelijan on saatava apua käyttäytymisensä muuttamiseksi.

• Terve koulu, terve oppimisympäristö

• Kiinnitettävä huomio sekä oppilaiden että henkilökunnan työhyvinvointiin.  

 Koulun pitää olla voimaannuttava kaikille siellä toimiville.  

• Oppivelvollisuusikää tulee nostaa 18-vuoteen. Tämä auttaa tavoittamaan peruskoulun  

 päättäneet, vaille opiskelu- ja työpaikkaa jääneet pudokkaat sekä toisen asteen 

 keskeyttäneet opiskelijat.

• Koulutuksen saavutettavuutta on edistettävä kunnianhimoisesti ja sen kehittymistä 

 on seurattava systemaattisesti.

• Taustan, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen vaikutuksia koulutukseen 

 hakeutumiseen ja pääsemiseen on ehkäistävä entisestään.

• Jokaiselle koulutusasteelle on turvattava riittävät resurssit järjestettävä 

 yksilöllistä ohjausta, ettei kenenkään koulutuspolku katkea tuen puutteen vuoksi.

• Tutkintoon johtavan koulutuksen on oltava aidosti maksutonta.

• Taloudellista tukijärjestelmää on kehitettävä siten, että opiskelu mahdollistuu kaikille.

• Varmistetaan ammatillinen osaaminen ja tutkintojen laatu palauttamalla 

 kolmikanta-arviointi ja työntekijäarvioijalla on oltava substanssiosaaminen.

• Työpaikkaohjaajilla on oltava ohjauksen osaaminen ja korvaus ohjaamisesta.

• Todellinen jatko-opintokelpoisuus on turvattava

• Vapaa sivistystyön kurssitoiminta on oltava kaikkien suomalaisten ulottuvissa. 

• Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus on palautettava vapaan 

 sivistystoiminnan koulutuksiin.

• Kirjastot on säilytettävä riippumattomana kulttuurilaitoksena, 

 jonka verkosto tarjoaa palveluja kaikkialla Suomessa.

• Yhteiskunnan tulee tukea laajalle yleisölle, mutta myös pienille 

 kieli- ja kulttuurivähemmistöille suunnattua kulttuuritoimintaa.

• Kulttuuria on vietävä sinne, missä ihmiset ovat ja niille ryhmille, jotka muuten helpoimmin 

 jäävät tarjonnan ulkopuolelle: päiväkoteihin, kouluihin ja vanhusten ja vammaisten   

 asumisyksiköihin sekä lasten- ja nuorisokoteihin.

• Kulttuuripalveluihin on kehitettävä järjestelmä, jonka avulla tyhjillään olevat 

 kulttuurin kehittämiseen ja esittämiseen soveltuvat tilat ja tapahtumapaikat voidaan 

 tarjota edullisemmin vähävaraisille kuntalaisille ja yhdistyksille. 

• Keskusteluilmapiiri ja tila on luotava kaikille turvalliseksi, oli se internetin 

 keskustelupalsta, kahvipöytäkeskustelu tai harrastustoiminta.

• Kriittistä mediakasvatusta erityisesti nuorille on lisättävä. 

• Yleissivistävään koulutukseen on lisättävä inhimillisyys, henkinen hyvinvointi,   

 työhyvinvointi, yhteisöllisyyskasvatusta ja tunnetyöskentelyä. 
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4. YMPÄRISTÖ, LUONNON MONIMUOTOISUUS,   
ELÄINTEN HYVINVOINTI JA HYVINVOINTIA LUONNOSTA

Luonnon suojeleminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ovat muuttuvan Euroopan kiireellisimpiä kysymyk-

siä. Luonnontalouden tasapainon ja ympäristön suojelun tulee olla kaikkea taloudellista päätöksentekoa ohjaava 

periaate. Tarvitsemme laajan joukon toimia yhteiskunnan eri osa-alueilla niin valtion, kuntien kuin yritystenkin 

osalta, jotta turvaamme terveellisen ja turvallisen ympäristön tuleville sukupolville, säilytämme luonnon moni-

muotoisuuden ja huolehdimme eläinten hyvinvoinnista.

Nykyinen maailmanjärjestys perustuu kestämättömään luonnonympäristöjen, ilmaston ja raaka-ainevarojen 

kuluttamiseen. Maapallon resurssit ovat rajalliset. Yksinkertaistettuna meidän kuluttamamme luonnonvarat 
ovat pois niiltä, jotka eivät saa edes perustarpeitaan turvattua. 

Ympäristöjärjestö WWF muistuttaa maailman ylikulutuspäivästä vuosittain. Päivä perustuu yhdysvaltalai-

sen Global Footprint Network -tutkimuslaitoksen laskelmiin ekologisesta jalanjäljestä. Ylikulutuspäivä on vii-

me vuosina asettunut elokuun alkuun. Silloin kulutus on ylittänyt laskennallisesti maapallon vuotuisen luon-

nonvarojen kestävän käytön.

Suomi saavutti rajan jo huhtikuussa. Suomi kuluttaa osansa maailman luonnonvarista neljä kuukautta 
muuta maailmaa aikaisemmin. Suurin ympäristökuorma tulee energiantuotannon ja liikenteen ilmastopääs-

töistä. Jalanjälkeä kasvattaa myös ruoka-, ennen kaikkea lihantuotanto. Kaikkiaan 70 prosenttia peltoalasta on 

eläinperäisen ravinnontuotannon käytössä. Yli puolet maatalousmaasta käytetään maitotuotteiden ja naudan-

lihan tuotantoon.

Hyvinvointivaltio ei voi perustua sille, että sen ylläpitäminen edellyttää muiden köyhyyttä. Hyvinvointivalti-

on on kannettava vastuu siitä, kuinka yhteiskunnan toiminta vaikuttaa luonnonympäristöön ja muihin kansoi-

hin – paikallisesti, globaalisti ja tuleviin sukupolviin.

Ruoan tuotanto aiheuttaa 26 prosenttia maailmanlaajuisesta ekologisesta jalanjäljestä. Kolmannes maailmas-

sa tuotetusta ruoasta menee roskiin. Suomessa jätteisiin päätyy 400-500 miljoonaa kiloa ruokaa joka vuosi, 15 

prosenttia syömäkelpoisesta ruosta. Tämä on paitsi järjetöntä myös ekologisesti kestämätöntä.

Pohjimmiltaan ylikulutuksessa on kyse siitä, että väestönkasvu on yhä liian voimakasta. Mitä enemmän on 

ihmisiä, sitä vähemmän luonnonvaroja jokaiselle riittää. Merkittävä keino hillitä väestönkasvua on naisten vai-

kutusmahdollisuuksien kohentaminen kehitysmaissa: tyttöjen koulutus, terveyskasvatus, perhesuunnittelu ja 

sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen. (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 5.8.2017: Ympäristö kärsii, kun 

meitä on liikaa).

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Pohjavesien, rantojen, metsien, ilman ja muun ympäristön suojelu on asetettava   

 omaisuudensuojan ja lyhytnäköisen voitontavoittelun edelle. Saastuttajan on maksettava

  meillä ja muualla. Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä ympäristöhaittojen 

 vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen. Ympäristövastuusta on   

 huolehdittava tuotantoketjun alusta aina loppukäyttäjään asti.

• Elinkeinotoiminta ja liikenteen suunnittelu eivät saa viedä luontaisia    

 elinkeinomahdollisuuksia.

• Ylikulutukseen tulee puuttua ja kierrättämistä sekä jätteen uusiokäyttöä lisätä.

• Ekologista jalanjälkeä voidaan pienentää muun muassa vähentämällä lihan kulutusta 

 ja ruokahävikkiä.

• Suomen on oltava aloitteellinen ja osallistuttava kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön  

 erityisesti Suomen lähialueilla. Suomalainen ympäristöosaaminen on laadukasta ja olemme 

 ympäristöosaamisessa edelläkävijöitä, minkä avulla luomme kestäviä työpaikkoja.

• Kuntien ja valtion tulee osallistua vierasperäisten kasvilajien hävittämisen kustannuksiin.
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Ilmastonmuutos

Suomi on mukana kansainvälisissä sopimuksissa pysäyttämässä ilmastonmuutosta ja luomassa hiilineutraalia 

yhteiskuntaa. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii ympäristön monimuotoisuutta tukevaa lainsäädäntöä ja ympä-

ristövastuullisuutta yrityksiltä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt kaikkiin maailman ihmisiin ja ekosysteemeihin. Pariisin ilmastosopimus 

astui voimaan vuoden 2016 marraskuussa. Sopimusta voidaan pitää historiallisena ja tähän asti merkittävim-

pänä edistysaskeleena ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa.

Sopimus sisältää muun muassa tavoitteen ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä 1,5 asteeseen, joka tar-

koittaa käytännössä esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopumista kohtuullisen nopealla aikataululla. Oleel-

lista on, että sopimus on oikeudellisesti sitova ja että kaikki isot teollisuusmaat, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, 

ovat siinä mukana. 

Riippuvuutta fossiilisista polttoaineista on globaalisti kyettävä vähentämään nopeasti ja tehokkaasti. Uusiu-
tumattomien energialähteiden käytöstä on olennaisin osin luovuttava liikenteen ja energiantuotannon polt-
toaineina vuoteen 2050 mennessä.

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Kasvihuoneilmiön torjumiseksi ja ekologisen tasapainon turvaamiseksi on Suomessa 

 otettava tavoitteeksi nykyistä alempi energiankulutuksen suhteellinen taso vuoteen 2030 

 mennessä. Energiansäästötavoitteet on asetettava tämän linjan mukaisesti. Tavoitteeseen  

 on sitouduttava myös kansainvälisin sopimuksin. 

• Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua uusiutuvien energiamuotojen käyttämiseen. 

 Energiansäästöä edistää myös toimiva kierrätysverkko. Energiantuotannon ja liikenteen 

 päästöjen kasvu tulee pysäyttää. Uusien energiamuotojen tutkimusta ja kehitystä on 

 lisättävä ja tuettava mahdollistamalla riittävän suuret määrärahat tutkimukseen. 

 Teollisuuden ja yritysten on sitouduttava nykyistä vankemmin ympäristövastuuseen.

• Joukkoliikenteestä on tehtävä toimiva vaihtoehto yksityisautoilulle. Raide- ja joukkoliikenne 

 on asetettava liikennepolitiikassa etusijalle. Lentoliikenteen kehityksessä    

 ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen on panostettava entistä tehokkaammin.

• Hybridi- ja sähköautojen verokohtelua on kevennettävä ja autoverotusta muutettava 

 vähäpäästöisempiä autoja suosivaan suuntaan. Ympäristöystävällisiin kulkuneuvoihin  

 siirtymistä on kannustettava tutkimus- ja kehityspanostuksin sekä verotuksella.

• Biokaasutuotannosta (mm kaasuautojen polttoaine) voi kehittyä maaseudulle uusia   

 kiertotalousratkaisuja. 

• Suomen metsien hiilinielua ei saa pienentää, vaan sitä tulee pikemminkin kasvattaa.

• Ympäristöverotusta kehittämällä voidaan ohjata tuotanto-, liikkumis- ja kulutustottumuksia 

 ekologisempaan suuntaan. Ympäristölle haitallisen toiminnan verotusta on kiristettävä. 

 Ohjaavan luonteensa vuoksi ympäristöverojen tarkoituksena ei voi olla tuoton maksimointi, 

 vaan minimointi. Siksi niiden varaan ei pidä laskea hyvinvointipalvelujen tuotantoa tai 

 muita vakaata rahoitusta vaativia toimintoja. Verotusjärjestelmän painopisteen tulee  

 jatkossakin suuntautua tulo- ja omaisuusverotukseen.

• Jätteiden määrää tulee vähentää ottamalla käyttöön esimerkiksi pakkausvero ja lisäämällä 

 jätteiden kierrätystä. Jätteenpolton tarjoamat mahdollisuudet jätteen hyötykäyttöön ja 

 kaatopaikkajätteen vähentämiseen on hyödynnettävä täysimääräisesti. Yritysten ekologisia 

 investointeja on lisäksi edistettävä verohelpotuksin.

• Valtion on ryhdyttävä panostamaan merkittävämmin uusiutuvan energian tutkimukseen. 

 Uusiutuvien energiamuotojen tutkimiseen ja kehittämiseen tähtäävää koulutusta on   

 lisättävä. Suomalaisten kulutusta tulee ohjata ekologisempaan suuntaan.

Kehitysyhteistyöjärjestö Adamadeyan tuotteet kävivät hyvin kaupaksi.
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Vesistöjen suojelu ja maatalous

Suomalaisten vesistöjen, erityisesti Itämeren, merkittävä kuormittaja on edelleen maatalous. On pyrittävä pois 

nykyisestä tilanteesta, jossa ympäristötuki ei toimi ohjaavasti, vaan siitä on syntynyt osa viljelijöiden normaa-
lia tukijärjestelmää. Maatalouden päästöjä on vähennettävä nopealla aikataululla. Pohjavesialueiden, vesistöjen 

monimuotoisuuden ja lajien suojelu sekä olemassa olevien alueiden kunnostus- ja parannustyö ovat kiireellisiä 

toimenpiteitä. Itämeren suojeleminen edellyttää syvempää EU:n valtioiden, Baltian maiden, Venäjän ja Poh-

joismaiden välistä yhteistyötä.

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Suomalaisen maa- ja metsätalouden tulee tuottaa eettisiä, ympäristöystävällisiä, edullisia 

 ja korkealaatuisia hyödykkeitä. Maatalouden ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä tulee  

 edistää. 

• Luonnonmukaisen ja ekologisesti kestävän tuotannon edistäminen edellyttää 

 paitsi kuluttajien eettisiä valintoja, myös voimakasta tukea maatalouden tutkimus- ja 

 kehitystoiminnalle. Luonnonmukaisessa tuotannossa olevan peltoalan osuutta tulee 

 kasvattaa 20 prosenttiin kaikesta peltoalasta vuoteen 2020 mennessä. Maataloustuotantoa 

 on tuettava purkamalla tiloilta tapahtuvan suoran ulosmyynnin esteitä.

• Ympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa myös elintarvikkeiden turvallisuutta. 

 Resurssitehokkuus edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kiertotalouden   

 edistämistä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämistä.

Eläinten oikeudet 

Eläinten oikeuksiin kuuluu niin tuotanto-, koti- kuin villieläintenkin hyvinvointi. Eläimillä on luonnon moni-
muotoisuudessa itseisarvo riippumatta siitä, luokitellaanko ne ihmisen kannalta hyödyllisiin, harmittomiin 
vai vahingollisiin.

Luonnonmukaisesti viljellyn peltoalan lisääntyminen mahdollistaa myös luonnonmukaisen kotieläintuo-

tannon vahvistamisen. Kaiken kotieläintuotannon tulee perustua eläinten lajityypilliseen korkealaatuiseen ja 

arvokkaaseen kohteluun. 
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MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Niin kauan kuin turkistuotantoa harjoitetaan, on siirryttävä eettiseen tuotantoon, jossa 

 eläimet voivat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä. 

• Eläinsuojelulain valvonnan on oltava tehokasta ja hyvin resursoitua koskea niin 

 koti- kuin tuotantoeläimiä. 

• Pistotarkastuksia tehtävä tuotantotiloihin.

• Eläintenpitokieltorekisteri julkiseksi.

• Eläinsuojelulakiin on sisällytettävä jatkuva vedensaanti kaikille eläimille.

• Mikrosirutuspakko koirille ja kissoille.

• Maakunnissa pitää olla juristi, joka on erikoistunut eläinsuojelulain määräyksiin ja pystyy 

 siten tehokkaasti puuttumaa eläinsuojelurikoksiin. Myös eläinlääkäreillä on oltava   

 laajemmat valtuudet puuttua eläinten hoitoon ja kohteluun. 

• Säädösvalmistelussa, viranomaistoiminnassa, maakunnissa ja kunnissa on edistettävä 

 energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä asumisen vaihtoehtoja ja liikenneratkaisuja. 

 Julkisissa hankinnoissa, teollisuutta tukevissa ratkaisuissa ja maankäytössä ja sen 

 suunnittelussa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämisen on oltava keskeinen 

 suunnittelu- ja hankintakriteeri. Ympäristötutkijat on otettava mukaan niille alueille, missä 

 uusia luonnonvaroja aiotaan hyödyntää tai liikennereittejä tai elinkeinoja tullaan   

 harjoittamaan.

• Teollisuuden ja yritysten on sitouduttava nykyistä enemmän ympäristövastuuseen. 

 Kiertotaloudessa syntyy yhä uusia tuotteita ja kestäviä työpaikkoja. Teollisuuden jätteet on 

 puhdistettava niin, ettei jatkokäyttäjä altistu eikä luonto saastu materiaalien uusiokäytöstä 

 tai jatkojalostuksesta.

• Kaavoitus on keskeistä luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Viheralueiden ja ekologisen 

 verkoston jatkuvuus pitää kaavoituksessa taata yli maakunta- ja kuntarajojen. 

 Kaupunkiluonto, perinneympäristöt ja arvokkaat maisema-alueet tulee kartoittaa ja hoitaa 

 suunnitelmallisesti. Pinta- ja pohjavesien suojelu pitää turvata. Kaavoituksessa   

 viheralueiden pitäminen viheralueina ja niiden nakertamisen estäminen vaatii 

 jatkuvaa työtä. 

• Rakentamisessa on suosittava vastuullisesti energiaa säästäviä materiaaleja ja puuta.

Hyvinvointia luonnosta

Suomessa on ainutlaatuisilla Jokamiehen oikeuksilla turvattu kaikille luonnossa liikkumisen mahdollisuus. Marja 

ja sienet ovat kaikkien poimittavissa metsistä. Rakennetuilla retkeily- ja luontoreiteillä turvataan kestävä luon-

nossa liikkuminen. Ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen vaikuttaa luonnossa liikkuminen tervehdyttä-

västi. Säännöllinen ulkona liikkuminen mm. alentaa verenpainetta ja edistää terveenä pysymistä.

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Jokamiehen oikeudet on turvattava jatkossakin

• Oikeus poimia luonnonantimia on säilytettävä jatkossakin

• Rakennettava lähiliikuntapaikkoja ja -reitistöjä asutusalueille

• Retkeily- ja luontopolkureitistöä on pidettävä yllä sekä laajennettava koko maan alueella.
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5. TYÖELÄMÄN MUUTOS, YKSINYRITTÄJÄT

Työelämän muutos
 

Monimuotoiset työurat, joissa työllisyys-, yrittäjyys-, työttömyys- ja koulutusjaksot vuorottelevat ovat lisään-

tyneet. Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön määrän väheneminen on yhteinen huolemme. Työelämän 

muutoksissa maksajiksi ovat joutuneet työntekijät. Vaikka työtä on, ehdot ovat muuttuneet ja työtahti kiristynyt. 

Nykyisen hallituksen toimesta ajetaan julkisen sektorin palveluja alas ja kunnat ja kaupungit ovat pakotettuja 

säästämään muun muassa henkilöstöä vähentämällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon säästöpaineiden takia asi-

akkaita kotiutetaan nopeammin ja yhä huonokuntoisempia ihmisiä hoidetaan kotona ilman henkilöstöresurs-

sien kasvua. Vallalla olevan ajatusmaailman mukaan kyse on säästöistä, vaikka todellisuudessa kyse on voiton 

maksimoimisesta työntekijän kustannuksella.

Työelämän epäkohtia ovat nollatuntisopimukset, palkattoman työvoiman käyttö, osa-aikatyöt, määräaikaisten 

työsuhteiden ketjuttaminen ja vuokratyö, erityisesti naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Epävarmoissa matala-

palkka-alojen pätkätyösuhteissa ei pystytä suunnittelemaan elämää pidemmällä aikavälillä. Erityisesti vuokratyön 

ongelmana on epätasa-arvoinen palkan määräytyminen, mm ei tuotantopalkkiota, ei yrityksen työterveyshuoltoa 

eikä lomakertymää. Osa-aikatyön palkka matalapalkka-aloilla ei riitä elämiseen. Työolosuhteiden epävarmuus 

ja katkonaisuus aiheuttavat moninaisia ongelmia; työssä jaksaminen, taloudelliset ongelmat, nopeat muutokset 

työajoissa vaikeuttavat lastenhoidon saatavuutta ja palkanmaksun euromäärän ja maksupäivän vaihtelu hanka-

loittaa talouden suunnittelua. Epävarmuus työstä lisää tiedetysti sairaslomien määrää ja on siten myös yhteiskun-

nalle kallista. On kannattavaa panostaa työkykyyn ja työhyvinvointiin. Sijoitus työhyvinvointiin on vähäriskistä 

ja kohtuullisen hyvin tuottavaa toimintaa. Työhyvinvointiin sijoitettu euro maksaa itsensä 6-kertaisesti takaisin. 

Kehittyvä teknologia ja koneellistuminen ovat tulleet pysyväksi osaksi työelämää. Tämä on myös mahdollisuus. 

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Kielletään nollatuntisopimukset lainsäädännöllä.

• Asenteiden muutos, ihminen edellä- ei raha.

• Työpaikoilla riittävä ja monipuolinen koulutus uuden teknologian käytössä, myös 

 työntekijöillä on velvollisuus osallistua työnantajan järjestämään koulutukseen ja päivittää 

 omaa osaamistaan.

• Työpaikkojen järjestäytyminen sopimusaloittain ammattiyhdistyksiin on 

 myös työnantajan etu. 

• Oppimisjärjestelmän kehittäminen ja valvonta.

• Naisvaltaisilla aloilla matalapalkkaerien lisääminen ja euromääräisten 

 korotusten suosiminen.

Yksinyrittäjät

Suomessa on 283 805 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2015) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Lähes 

180 000 on yhden hengen yrityksiä. Yksinyrittäjien määrä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana 

kasvanut noin 45 000:lla. Naiset toimivat yrittäjinä yksinään selvästi useammin kuin miehet. Kolme neljäsosaa 

naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä. Yrittäjyys ei aina ole vapaaehtoista, vaan siihen voidaan ajautua työnsaantimah-

dollisuuksien puutteessa. Työn ja taloudellisen riskin määrä kasvaa, mutta ei välttämättä takaa toimeentuloa. 

Yhden henkilön yritysten toimialoja ovat tyypillisimmin koulutus- ja henkilöpalvelut, parturikampaamot ja kau-

neushoitolat, sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Viime vuoden lopulla julkaistussa Suomen Yrittäjien Yksinyrittä-

jäkyselyssä 25 % yksinyrittäjistä ilmoitti ansaitsevansa alle 1000 euroa kuukaudessa. 

Ammatinharjoittajien, yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien (jatkossa yksinyrittäjä) tukemiseksi on luotava täysin 

oma vero- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Yksinyrittäjän kustannukset ovat kohtuuttomat ja osittain päällekkäiset. 

Monilta osin yksinyrittäjä maksaa sekä työntekijä- että työnantajakuluja itsestään. Yksinyrittäjällä ei ole turva-

verkkoa yhteiskunnan järjestelmässä. Yritystoiminnan aloittamisesta on tehtävä mahdollisimman helppoa. On 

yhteiskunnallisesti perusteltua, että yksinyrittämisen aloittaminen esimerkiksi omistajan- ja sukupolvenvaih-

doksessa on mahdollisimman monessa tapauksessa helppoa. Yksinyrittäjien aseman parantaminen luo talou-

dellista toimeliaisuutta ympäröivään yhteiskuntaan.
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Henkilökohtaisen apurahan saajat ja freelancerina toimivat ovat heikossa asemassa yhteiskunnassa, sillä hei-

dät luokitellaan yrittäjiksi. Merkittävä epäkohta on mm. oikeus peruspäivärahaan. 

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Yksinyrittäjien oman vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän luominen

• Lyhyellä apurahalla työskentelevän kohtelu perusturvassa sama kuin määräaikaisessa  

 työsuhteessa olevalla

• Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korottaminen 30.000 euroon

• Yksinyrittäjien verotus palkansaajien verotuksen tasolle

• Varainsiirtoveron poisto omistajanvaihdosten yhteydessä mikroyrityksiltä ja yksinyrittäjiltä

• Pienyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen

• Tuetaan yrittäjiä oppisopimuskoulutuspaikan tarjoamisessa

• Perusturvan määräytyminen kaikille samassa suhteessa

Demarinaisten toiminta ylitää sukupuoli ja-polvirajat. 
Kuvassa helsinkiläiset Jan frilander ja Ritva Sänkiaho.22
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6. KANSAINVÄLISYYS, TURVALLISUUS, RAUHAN MAAILMA

 

Sosialidemokraattiset Naiset haluaa edistää rauhankasvatusta sekä Suomessa että koko maailmassa. Rauhan-
kasvatuksen pohjana on YK:n ihmisoikeuksien julistus, jonka tarkoituksena on taata kaikille ihmisille yhtäläiset 

oikeudet syntyperästä, ihonväristä ja vakaumuksesta riippumatta. Rauhankasvatuksella ehkäistään rasismia ja 

ennakkoluuloja. 

Koulutus on tärkeä tasa-arvon ja hyvinvoinnin luoja. Koulutuksen pitää olla jokaisen oikeus. Maailmassa on 

arviolta lähes 800 miljoonaa lukutaidotonta aikuista ja kolme neljäsosaa heistä on naisia. Äitejä kouluttamalla 

kehitysmaiden nälänhätä vähenisi arviolta 26 prosenttia, ja erityisesti tyttöjä kouluttamalla arviolta 64 prosent-

tia lapsiavioliitoista vältettäisiin.

Keskeistä on toimia kestävän kehityksen edistämiseksi, rasismin vähentämiseksi, yksilöön ja yhteisöön vaikut-

tavan turvallisuuden lisäämiseksi sekä kansojen välisen ja sisäisen rauhan edistämiseksi.

YK:n kestävän kehityksen agenda 2030 velvoittaa ja vauhdittaa

Myös Suomessa esiintyy epäkohtia ja ilmiöitä, joiden muuttamiseen ja kehittämiseen YK:n vuonna 2015 hyväksy-

mä maailmanlaajuinen kestävän kehityksen ohjelma pureutuu ja etsii ratkaisuja. Toimenpiteet ovat maakohtaisia 

ja osin erilaisia suhteessa muihin, mutta yhteinen tavoite- ja asiapohja on selkeästi olemassa. 

Agenda 2030 hakee 17 eri tavoitteellaan ja useilla sadoilla yksityiskohtaisilla toimenpiteillään juuri niitä asioita, 

joita Sosialidemokraattiset Naiset Suomessa säilyttääkseen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan korostaa ja tavoit-

telee: köyhyyden, eriarvoisuuden, sekä sukupuoltenvälisen että muun epätasa-arvon poistamista ja ehkäisemistä, 

naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamista, kestävää talouskasvua ja säällisten työpaikkojen 

turvaamista. YK:n kestävän kehityksen agenda 2030 huomioon ottaen, maataloustuotanto ja viljelykset kärsivät 

ilmastonmuutoksesta Suomessa.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joilla pyritään vähentämään ilmastonmuutoksen 

aiheuttamaa uhkaa, muun muassa eläin- ja kasvilajien dramaattista vähentymistä ja sukupuuttoa olosuhteiden 

muuttuessa. Edistämällä demokratiaa parannamme naisten ja lasten asemaa.  Samalla vahvistamme kansalais-

yhteiskuntaa ja mahdollistamme niin Suomessa kuin globaalistikin kestävän pohjan tasa-arvoiselle kehitykselle. 

Rasismi 

Viime vuosina tapahtunut kehitys, joka näkyy ihmisoikeuksien loukkaamisten, rasismin ja turvattomuuden kas-

vuna, on huolestuttavaa. Se hidastaa yhteisen vastuun kasvua yhteisestä maapallosta, sen luonnosta, ekosystee-

mistä ja toisista ihmisistä. Suomen panostukset kehitysyhteistyöhön ovat vähentyneet merkittävästi samanaikai-

sesti, kun asenteet maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kohtaan ovat koventuneet. Oikeudenmukaisuus ja 

tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä ovat tärkeitä kaikkialla maa-

ilmassa. Emme hyväksy rasismia missään muodossa!

MITÄ VOIMME TEHDÄ

• Kaikkea etnisyyteen, ihonväriin, kansallisuuteen, vakaumukseen tai kieleen kohdistuvaa 

 syrjintää kohtaan on omaksuttava nollatoleranssi. 

• Päiväkodeille, kouluille ja työpaikoille tulee saada maahanmuuttajille omat kummit, jotka 

 auttavat heitä kaikissa kysymyksissä. Kummit laativat ohjelman, jolla luodaan 

 yhteistä tekemistä ja kulttuurivaihtoa. Ohjelman avulla lähestymme koteihin jääneitä  

 maahanmuuttajanaisia ja lapsia niin, että he kokevat sen luontevana. 

• Työpaikoilla otetaan huomioon huomattavasti tarkemmin maahanmuuttajan koulutustausta 

 ja tuetaan heidän työkehitystään ja kotoutumistaan.

• Rauhankasvatuksen tulee kuulua koulujen opetussuunnitelmaan joka asteella.
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Suomen on edistettävä feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Arvot ja asenteet ohjaavat kaikkea päätöksentekoa. Niin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Sovinismi-sana on 

lähtöisin kansalliskiihkoilusta. Siinä tiivistyy sattuvasti vastakohta feministiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle: fe-

minismi vastustaa konservatiivista nationalistista ääriajattelua. Kansain välisen oikeuden ja sopimusten kunnioit-
taminen sekä hädänalaisten auttaminen kuuluvat feminismiin. Sen tarpeellisuus ja ajankohtaisuus on kiistatonta.

Kulunut vuosi on kyseenalaistanut toisen maailmansodan jälkeisen näkemyksen tasa-arvoon ja ihmisoikeuk-

siin perustuvasta avoimesta yhteistyön maailmasta. Aika on myös opettanut, ettei ääriajattelua kukisteta myö-

täilemällä ja antamalla periksi.

Feminismi on oikeaa, liberaalia demokratiaa ja oikeusvaltiota tukeva asenne, joka sopii ulko- ja turvallisuus-

politiikkaan täydellisesti. Se on luja, myötäilemätön lähestymistapa erityisesti kanssakäymisessä epäliberaalien 

demokratioiden kanssa.

Feministisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisältö lähtee tasa-arvon vakauttavasta vaikutuksesta. Valitet-

tavasti periaate, jonka mukaan demokratiat eivät koskaan ole syypäitä sotaan, ei yksinään kestä kansalliskiihkon 

ja ääriajattelun painetta. Tarvitaan enemmän: yhteiskuntien on perustuttava ihmisoikeuksille ja tasa-arvolle.

Tasa-arvon ja vakauden yhteys on kiistaton. Niiden välillä on myös syy-seuraussuhde: tasa-arvoisten yhteis-

kuntien talous perustuu kestävään kasvuun ja hyvinvointipolitiikkaan. Ääriajattelun taloudellinen ja sosiaalinen 

perusta on niissä heikoilla.

Nykymaailmassa konfliktit eivät ole valtioiden välisiä sotia. Niitä ei ratkaista entiseen tapaan osapuolten kes-

kinäisellä rauhansopimuksella. Pysyvät rauhanratkaisut edellyttävät väkivallan käyttöön ajautuneiden yhteiskun-

tien perusteellista muutosta, joka osallistaa naiset ja nuoret.

Muutoksen politiikan tukemisesta käy esimerkiksi se, miten Ruotsin hallitus on edistänyt naisten ottamista 

mukaan Kolumbian rauhanprosessiin. Ruotsin feministinen ulkopolitiikka pyrkii lisäämään naisten ja tyttöjen 

oikeuksia, edustusta ja voimavaroja heidän omassa todellisuudessaan.

Pohjoismaissa on vahva arvoperusta edistykselliselle ja analyyttiselle feministiselle ulko- ja turvallisuuspoliti-

kalle, joka soveltaa kaikessa tasa-arvonäkökulmaa. Jotta sen vaikutusvaltaa voitaisiin lisätä, on sille saatava jalan-

sijaa Euroopan unionin toiminnassa. Suomella on tässä erityinen asema, sillä muut Pohjoismaat joko ovat EU:n 

ulkopuolella tai suhtautuvat penseästi yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Meille lankeaa siksi sekä tilaisuus 

että vastuu tuoda edistykselliset periaatteet tiivistyvään ja vahvistuvaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. 

Meidän on oltava Euroopan unionin ytimessä ja tuotava  feminismi osaksi sekä omaamme että EU:n yhteis-
tä ulkopolitiikkaa. (Tytti Tuppurainen ja Mikkel Näkkäläjärvi: Feminismi sopii ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, 

Helsingin Sanomat 8.6.2017).
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Sopraano Natalia Lintosen esityksessä kuultiin kuultiin 
mm. My Fair Lady -musikaalin sävelmiä.

Baritoni Ilmo Korhonen tulkitsi 
ikivihreitä työväenlauluja.
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1. DEMARINAISISTA FEMINISTISEN POLITIIKAN ERITYISOSAAJIA 

Helsingin Demarinaiset ry.

Esitämme, että Demarinaiset nykyistä selkeämmin ja aktiivisemmin ottavat politiikkansa sisältöihin ja toimin-

taansa feministisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan. Tämä tarkoittaa käytännössä tietoon perustuvaa, 

analyyttistä ja myös konkreettista ja selkeää puheenvuoroa ja ohjelmaa siitä, mitä feministisellä politiikalla tar-

koitetaan, miksi sitä tarvitaan ja miten se Demarinaisten politiikassa ilmenee ja edelleen, miten sen tulisi sisäl-

tyä puolueen tavoitteisiin ja tekoihin. 

Terävöityminen ja selkeytys on tärkeää kaikilla politiikan osa-alueilla, mutta erityisesti talousajattelussa ja 

-politiikassa sekä laajasti turvallisuusajattelussa ja -politiikassa, joissa se on jäänyt vähemmälle huomiolle, mut-

ta joilla aluilla se on yhteiskunnallisessa keskustelussa selvästi nousussa. Aidosti tasa-arvoisen ja yhdenvertai-

sen toiminnan tulisi läpileikata toiminnassa ja puolueessa kaikki toiminta ja ajattelu, eikä nähdä sitä vain eril-

lisenä saarekkeena.

Perustelut

Tarve edellä mainitulle on mielestämme useammasta syystä.

Ensiksi, ajassa, jossa demokratiaan ja erityisesti ihmisoikeuksiin kohdistuu monenlaisia uhkia (sodat, köy-

hyys, pakolaisuus ja näihin liittyvät, myös naisiin ja lapsiin kohdistuvat teot) ja koska pohjoismainen hyvinvoin-

tiyhteiskuntamalli ja -järjestelmä on murroksessa.

Toiseksi, vaikka Naisliiton erinäisiin ohjelmiin on sisäänkirjoitettu ajatus feminismistä, politiikka ei välttä-

mättä ole riittävän hyvin ja selkeästi politiikan eri osa-alueet huomioivaa eikä esimerkiksi puolueen aktiiveille, 

jäsenille, saati muille kansalaisille selvää ja ymmärrettävää.

Kolmanneksi, sekä Naisliiton että puolueen onnistuminen ja menestys vaativat sitä, että puolueen sisällä voi-

daan eri ryhmien kesken keskustella ja tehdä yhteiseen tietoon perustuvia päätöksiä.

Feministisen politiikan sisällön muotoilu selkeäksi toimenpideohjelmaksi tavoitteineen ja konkreettisine toi-

mineen valaisee asiaa paremmin kuin nykyiset hajallaan olevat kannanotot ja ulostulot.   

Se myös tasoittaisi nykyistä, usein eipäs- juupas -keskustelua puolueessa eri tieto- ja osaamispohjalta toimi-

vien kesken.

Nyt Demarinaisten politiikassa on selvästi vaikeuksia yhdistää ja kuvata naisliikkeen tavoitteita ja toimintaa 

siten, että feministisen politiikan idea ja tavoitteet tulevat esille ilman, että kuvaus typistyy naiserityisyydeksi tai 

vain naisten ongelmiksi tai vain nais- ja miessukupuolten eriarvoisuudeksi, jotka pitää poistaa.

Epätasa-arvo koskee hyvinvointivaltiossamme naisia koko elämänkaaren ajan, tyttövaiheesta eläkeikään: 

muun muassa työmarkkinoiden segregaatio, palkkaepätasa-arvo, hoivavastuun epätasa-arvoinen jakautumi-

nen, ja myös maahanmuuttaneen naisen asema, joka työmarkkinoilla on yli kolme kertaa vaikeampi kuin Suo-

messa syntyneen.

Feministinen politiikka ei tarkoita sitä, että naisnäkökulma ja kaikki ne tärkeät naisiin ja perheisin liittyvät 

asiat, joita on nostettu esille ja ajettu, jäisivät taka-alalle. Ne tulisivat vain laajemmin ja hyväksytymmin politii-

kan kontekstiin ja harjoitettavaan asiakeskeiseen politiikkaan.

Liittokokousaloitteet
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HALLITUKSEN LAUSUNTO

Helsingin Demarinaiset ry esittää, että Naisliiton ottaisi selkeämmin politiikassaan esille feministinen ta-

sa-arvo ja- yhdenvertaisuusnäkökulman. Feminististä näkökulmaa täytyy selkeyttää ja sisällyttää kaikille 

politiikan osa-alueille ja painottaa, miksi feministinen näkökulma on erityisen tärkeä ottaa huomioon poliit-

tisessa päätöksenteossa. 

Hallitus on aloitteen kanssa samaa mieltä siitä, että feminististä tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusnäkökul-

maa pitää selkeyttää ja tuoda kokonaisvaltaisemmin esille jokaisella politiikan osa-alueella. On tärkeää, että 

tuodaan esille, mitä feministisellä politiikalla ylipäätään tarkoitetaan ja mitkä ovat sen tavoitteet. 

Vastaavanlaista toimintaa on jo aloitettu tekemään, esimerkiksi puolueen Naisliiton puheenjohtajan Tytti 

Tuppuraisen ja Nuorisoliiton puheenjohtajan Mikkel Näkkäläjärven kirjoituksessa: Suomen on edistettävä 

feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (HS 15.6.2017). Samankaltaisia avauksia tarvitaan myös muualle 

politiikan aloille, jotta feministinen näkökulma selkenisi ja samalla sen merkitys ja painoarvo yhteiskunnal-

lisessa keskustelussa kasvaisi. Tällä tavoin pystyttäisiin myös vähentämään feministiseen politiikkaan liitet-

tyjä negatiivisia ennakkoluuloja.

Feministinen politiikka on paitsi sukupuolten välisten tasa-arvon edistämistä, on sen tarkoitus lisäksi 

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla murtaa ja poistaa sortavia ja syrjiviä rakenteita, jotta yhteiskunnastam-

me tulisi tasavertaisempi. Tätä viestiä on tärkeä sisällyttää Naisliiton kaikessa toiminnassa ja keskustelussa. 

Naisliiton hallitus esittää, että

• Seuraavana liittokokouskautena feminismi on keskeisesti osana koulutusta ja osallisuuden paikkoja. SDP:n 

 järjestöpäivillä syyskuussa 2017 Jyväskylässä pidetty feminismin työpaja oli erittäin suosittu, osallistujia 

 oli tilan täydeltä ja keskusteluaika jäi riittämättömäksi. 

• Järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia feminismistä politiikan eri lohkoilta.

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja tehdään tunnetuksi jäsenistölle.

• Naisliitto toimittaa puolueelle yhdenvertaisuusohjelman.

• Lisäksi Naisliitto on yhdessä DemFem-verkoston ja TSL:n kanssa toteuttamassa koulutussarjaa Yhden

 vertaisuus politiikassa – näkökulmia talouspolitiikkaan. Edellä mainitut toimet ja oppimisprosessi tulevat 

 syventämään Naisliiton feministisiä linjauksia koko politiikan saralla.

Valiokunta ei tehnyt hallituksen lausuntoon muutoksia. Liittokokous hyväksyi esityksen. 

2. SOSIALIDEMOKRAATTISILLE NAISPIIREILLE ALOITEOIKEUS 

PUOLUEKOKOUKSELLE       

Pirkanmaan Demarinaiset ry 

Sosialidemokraattiset naispiirijärjestöt toimivat aktiivisesti omilla alueillaan ja vaikuttavat osaltaan sosialide-

mokraattisten arvojen eteenpäin viemiseksi yhteistyössä muiden sisarjärjestöjen kanssa. 

Naispiirien osallisuutta puolueen toiminnassa kaventaa kuitenkin se tosiasia, että naispiireillä ei ole vastaa-

vaa aloiteoikeutta puoluekokoukseen kuin sosialidemokraattisilla piirijärjestöillä on. Jos naispiiri haluaa jättää 

aloitteen, niin sen hallitus ei voi sitä tehdä yhteisönä, vaan aloitteen alle on kerättävä aloitteeseen yhtyvien nais-

ten nimet allekirjoittajien puolueosastojen nimillä varustettuna, esim. Tanja Mallikas, Kisakentän toverit ry. 

SDP on julistautunut feministiseksi puolueeksi. Voidaan siten olettaa, että naispiirien täydet aloiteoikeudet 

ovat myös koko puolueen tahtotila. 

Pirkanmaan Demarinaiset ry esittää, että liittokokous velvoittaa naisliiton vaikuttamaan siihen, että nais-

piirien aloiteoikeus puoluekokoukselle toteutuu seuraavassa puoluekokouksessa tehtävällä sääntömuutoksella. 
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HALLITUKSEN LAUSUNTO

Pirkanmaan Demarinaiset ry esittää liittokokousaloitteessaan SDP:n sääntöjä muutettavaksi siten, että So-

sialidemokraattisille Naispiireillä on aloiteoikeus puoluekokoukselle. Sosialidemokraattiset Naispiirijärjestöt 

toimivat aktiivisesti omilla alueillaan ja vaikuttavat osaltaan sosialidemokraattisten arvojen eteenpäin viemi-

seksi yhteistyössä muiden sisarjärjestöjen kanssa. SDP on myös julistautunut feministiseksi puolueeksi, joten 

voidaan olettaa, että naispiirien täydet aloiteoikeudet ovat myös koko puolueen tahtotila. 

Naisliiton hallitus yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja ryhtyy vaikuttamaan siihen, että naispiirien aloiteoikeus 

puoluekokoukselle toteutuu seuraavassa puoluekokouksessa tehtävällä sääntömuutoksella.

Valiokunta ei tehnyt hallituksen lausuntoon muutoksia. Liittokokous hyväksyi esityksen. 

3. NAISPIIRIHALLITUKSILLE ITSENÄINEN OIKEUS 

VALITA NAISLIITTOHALLITUKSEN KOKOUSEDUSTAJAT 

POIKKEUSTILANTEISSA        

Savo-Karjalan Naispiirihallitus 

Savo-Karjalan naispiirihallitus esittää sääntömuutosta koskien sellaisia elämän tuomia tilanteita, jolloin liitto-

kokouksen valitsemille liittohallituksen jäsenille tulee elämänmuutoksia.

Muutokset voivat olla: Ero liittohallituksen jäsenyydestä, toisen piirin alueelle muutto, vakavasti sairastu-

minen, jopa menehtyminen 

Esitämme, että naispiirihallitukset voivat näissä poikkeustilanteissa päättää itsenäisesti uudet naisliittohal-

lituksen kokousedustajat. Päätös tehtäisiin joko naispiirihallituksessa tai ylimääräisessä piirisyyskokouksessa.

Esitys perustuu siihen, että tällöin piirit saavat turvattua täysipainoisen ja molemmin puoleisen tiedonkulun 

naisliiton ja piirien välillä.

Käytäntö toisi myös joustavuutta päätöksentekomekanismiin (Liittokokouskausihan on kolme vuotta).

Irene Lång /Marja Sormunen

HALLITUKSEN LAUSUNTO 

Savo-Karjalan naispiirihallitus esittää Naisliiton sääntöjen muuttamista siten, että Naispiirihallitukset saisi-

vat päättää kesken liittokokouskauden hallituksen jäsenestä, mikäli erityisistä syistä, joita olisivat ero liitto-

hallituksen jäsenyydestä, toisen piirin alueelle muutto, vakavasti sairastuminen, jopa menehtyminen. Päätös 

tehtäisiin joko naispiirihallituksessa tai ylimääräisessä piirikokouksessa. 

Savo-Karjalan Naispiirihallituksen esitys perustuu siihen, että vaihtomahdollisuudella Naispiirit saisivat 

turvattua täysipainoisen ja molemmin puoleisen tiedonkulun Naisliiton ja -piirien välillä. Käytäntö toisi mu-

kanaan myös joustavuutta päätöksentekomekanismiin. 

Naisliiton hallitus toteaa, että täysipainoinen ja molemmin puolinen tiedonkulku Naisliiton ja -piirien vä-

lillä on ensi arvoisen tärkeää. 

Naisliiton hallitus on kuluneen liittokokouskauden aikana jo ryhtynyt toimiin paremman tiedonkulun 

puolesta ja on tehnyt jokaisesta hallituksen kokouksesta erillisen tiedotteen ajankohtaisista päätösasioista. 

Tiedotteen laatimisen tekovuoro on ollut hallituksen jäsenten keskuudessa kiertävä. Hallituksen jäsenen teh-

tävänä on ollut tiedotteen jakaminen Naispiirihallitukselle. 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja on toimitettu kokouksen puheenjohtajan hyväksymisen jälkeen sekä 

hallituksen varsinaisille edustajille, että varaedustajille. 

Kokouksen poliittisen tilannekatsauksen pohjalta on laadittu erillinen tiedote, joka on tiedotusvälineiden 

lisäksi toimitettu myös koko hallitukselle. 

Tässä liittokokouksessa Naisliiton sääntöjä esitetään muutettavaksi hallituksen kokoonpanolta siten, että 

150 kokousedustajaa valitsee hallituksen. Hallituksessa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 10-

13 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä, hallituksen ko-

koukseen osallistuu hänen henkilökohtainen varajäsenensä. 

Naisliiton hallitus painottaa, että hallituksen jäsenet edustavat koko Suomea. Naispiireillä ei ole kiintiö-

edustajaa, jonka siten tarvittaessa voitaisiin tietyn Naispiirin edustajana korvata toisella. 
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Edellä olevien perusteluiden johdosta hallitus toteaa, ettei aloite johda toimenpiteisiin.

Valiokunnan esitys: Valiokunta on hallituksen kannalla.

Ponsiesitys

Esittäjä Marja Sormunen, kannattaja Pirjo Rämänen

Esitän ponnen uudelle hallitukselle siltä varalta, että Savo-Karjalan piirin aloite ei saa riittävästi kannatusta. 

Esitän että hallitus ottaa SEURAAJA -käytänteen jälleen käyttöön. Tällainen on aiemmin ollutkin. Sähköiset 

metodit eivät välttämättä sovellu kaikille, eivätkä tekniset välineet korvaa aitoa kohtaamista.

Valiokunnan päätös: 
Valiokunta hyväksyy ponnen sillä edellytyksellä, että siitä ei koidu Naisliitolle kustannuksia.

Ponsiesityksestä äänestettiin, ja se hyväksyttiin liittokokouksen puheenjohtajan äänellä. 
Äänestystulos oli tasan 65-65. 

4.  PAIKALLISTEN NAISYHDISTYSTEN TALOUDELLINEN TUKEMINEN 

Helsingin Demarinaiset ry.

Sosialidemokraattiset Naiset saa puolueelta naistoimintaan suunnattua rahaa, jota jaetaan naispiireille. Helsingin 

Sosialidemokraattinen Naisyhdistys katsoo, että sen lisäksi tarvitaan rahaa myös suoraan naisyhdistyksille. Maas-

samme on kymmenen naisyhdistystä, joista toiminnassa olevia ovat Turun, Lahden ja Helsingin naisyhdistys. 

Puolue on kriisissä: naisten vähenevä määrä puolueessa ja toiminnan hiipuminen ovat yhteinen huolemme. 

Naisia on saatava lisää sekä jäseniksi että mukaan toimintaan. Vapaaehtoistyö on puoluetoiminnan ja kansa-

laisvaikuttamisen kivijalka. Käytännön vapaaehtoistyö, tekevät käsiparit ovat paljolti juuri naisten. Naisilla on 

paljon käytännön kokemusta siitä, mitä toimiva hyvinvointivaltio merkitsee arjen tasolla. Erillisen naistoimin-

nan tarve ei ole edelleenkään kadonnut eikä sen tärkeys ole vähentynyt. 

Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n jäsenistä selkeä enemmistö on liittynyt puolueisiin yli kymmenen vuot-

ta sitten.1 Emme ole ainoa vanha puolue, jonka on tehostettava uusien jäsenten hankintaa. Jäsenhankinta on 

viisainta ja tehokkainta suunnata sinne, missä on otollisin maaperä. Helsingin Sosialidemokraattisella Naisyh-

distyksellä on siinä paljon potentiaalia. 

Alle viisi vuotta jäsenenä olleiden %-osuus suhteessa yli viisi vuotta jäseninä olleisiin on SDP:lla Helsinki-Uusi-

maa alueella 9,7 %.2 Eli nimenomaan tällä alueella on olemassa olevaa kysyntää SDP:n tarjoamalle vaihtoehdolle. 

SDP:n alle viisi vuotta jäseninä olleiden %-erot koulutusluokittain suhteessa yli viisi vuotta jäseninä olleisiin 

SDP:lla: toisen asteen tutkinto 11,4 %, ammattikorkeakoulututkinto 6,5 % (yht. 17,9).3 Nämä kaksi koulutus-

luokkaa yhteensä ovat suuremmat kuin millään muulla puolueella. Niihin kannattaa panostaa. 

Naisia SDP:n jäsenistä on vain 38,1 %.4 ”Puolueet korostavat käytännön politiikassaan eri tavoin sukupuo-
leen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä teemoja. Tämä niin sanottu moderni sukupuolikuilu on nähtävissä 
suomalaisten puolueiden sukupuolijakaumissa.” 

Halukkuus tehdä vapaaehtoistyötä ei ole kadonnut, mutta se on muuttanut muotoaan. Vapaaehtoistyöhön ei 

enää haluta sitoutua pitkiksi ajoiksi kerrallaan. Halu spontaaniin toimintaan ja auttamiseen on kasvanut. Vies-

tinnän, koordinoimisen ja vapaaehtoistyön ammattimaisemman johtamisen tarve kasvaa. 

Kannattaa sekä pitää kiinni olemassa olevista jäsenistä, että panostaa uusjäsenhankintaan. Naisyhdistyk-

sillä on hyvä kosketuspinta yllä mainittuihin ryhmiin, mutta taloudelliset resurssit toiminnan kehittämiseen 

puuttuvat. 

Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys on pieni ja vireä yhdistys. Ideoita ja tekeviä käsiä on, mutta 

markkinataloudessa kaikki maksaa: tilat, näkyvyys ja niihin liittyvä tekniikka. Organisaation monikanavainen 

1) Koiranen, Koivula, Saarinen: Puoluejäsenet suurennuslasin alla. Jäsenten sosiaalinen rakenne. Tieteessä tapahtuu 2/2017, 11-18. 
Tiedonkeruu ajoittui ajalle 3-9/2016. 

2) Sama artikkeli: Kesk 5,2 %, PS -3,4 %, Kok 3,7 %, Vihr -2,5 %, Vas 13,2 % 
3) Sama artikkeli: Kesk 5,2 %, PS -3,4 %, Kok 3,7 %, Vihr -2,5 %, Vas 13,2 % 
4) Sama artikkeli: Kesk 41,2 %, PS 25,5%, Kok 38,1 %, Vihr 63,1 %, Vas 43,3 %
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näkyvyys on ehdoton edellytys sille, että se saa tunnettuutta ja pystyy asemoitumaan asiantuntijana ja ajatus-

johtajana. Siihen ei riitä enää pelkkä orgaaninen näkyvyys digimaailmassa, puskaradio tai tykkäykset ja jaot so-

siaalisessa mediassa. 

Näkyvyydestä on maksettava. Ilman näkyvyyttä – jolla kerromme tavoitteistamme, toiminnastamme ja tapah-

tumistamme ja jolla rakennamme yhteisöllisyyttä, verkostoja ja jäsenhankintaa – ei ole kasvun mahdollisuuksia. 

Tuki naisyhdistyksille auttaa yhdistyksiä tekemään työtä uusien jäsenten mukaan saamiseksi, pitämään mu-

kana nykyiset jäsenet ja ylläpitämään aktiivista ja uudistuvaa toimintaa. 

Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry esittää, että liittokokous keskustelisi puoluerahan jaka-

misesta suoraan myös naisyhdistyksille ja päättäisi kolmivuotisesta kokeilusta, jossa pilotoitaisiin tätä mallia. 

Helsingissä, syyskuun 19. päivänä 2017 

Irma Marttila 

puheenjohtaja 

Helsingin Sos.dem. Naisyhdistys ry

HALLITUKSEN LAUSUNTO

Helsingin Sos.dem. Naisyhdistys ry esittää, että Naisliitto jakaisi puolueen naistoimintaan suunnattua rahaa 

naispiirien lisäksi suoraan myös naisyhdistyksille. 

Maassamme on kymmenen naisyhdistystä, joista toiminnassa olevia ovat Turun, Lahden ja Helsingin nais-

yhdistykset. Naisten vähenevä määrä puolueessa ja toiminnan hiipuminen huolestuttavat. Naisia on saatava 

lisää sekä jäseniksi että mukaan toimintaan. Halukkuus tehdä vapaaehtoistyötä ei ole kadonnut, mutta se on 

muuttanut muotoaan. Vapaaehtoistyöhön ei enää haluta sitoutua pitkiksi ajoiksi kerrallaan. Halu spontaa-

niin toimintaan ja auttamiseen on kuitenkin kasvanut. Viestinnän, koordinoimisen ja vapaaehtoistyön am-

mattimaisemman johtamisen tarve kasvaa. 

Näkyvyydestä on maksettava. Ilman näkyvyyttä – jolla kerrotaan tavoitteista, toiminnasta ja tapahtumis-

ta ja jolla rakennetaan yhteisöllisyyttä, verkostoja ja jäsenhankintaa – ei ole kasvun mahdollisuuksia. Näistä 

syistä johtuen Helsingin Sos.dem. Naisyhdistys esittää, että liittokokous keskustelisi puoluerahan jakami-

sesta suoraan myös naisyhdistyksille ja päättäisi kolmivuotisesta kokeilusta, jossa pilotoitaisiin tätä mallia. 

Naisliiton hallitus yhtyy Helsingin Sos.dem. Naisyhdistyksen huoleen jäsenmäärän vähenemisestä ja toi-

minnan laantumisesta. Naisyhdistyksiä on lakkautettu ja jäljelle jääneet jäsenet ovat siirtyneet toisiin dema-

riyhdistyksiin. Naistoiminnalle on kuitenkin tilausta. 

Naisliiton hallitus selventää, että liitto tukee Naispiirejä perusavustuksella vuosittain. Kuluvalla liittoko-

kouskaudella se on ollut 1000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi Naisliitto on tukenut 5.000 euroa/piiri tasa-ar-

votyöhön, jolla tavoitellaan uusia jäseniä puolueelle. Rahan käytöstä ovat Naispiirin ja puoluepiirin hallituk-

set yhdessä sopineet ja Naisliitosta laskuja on maksettu sen mukaisesti.

Naisliiton hallitus suosittaa, että Naisyhdistyksen puheenjohtaja neuvottelisi Naispiirin puheenjohta-

jan kanssa yhdistyksen toimintasuunnitelman tapahtumista, jotka sopisivat osiksi Naispiirin ja puoluepiirin 

5000 euron tasa-arvohanketta. 

Naisliiton hallitus esittää, että seuraavan liittokokouskauden aikana naisyhdistysten toiminnan puitteet 

selvitetään ja aktiivisuuteen kannustetaan.

Valiokunnan esitys: Hallituksen esitys hyväksytään yhdellä muutosehdotuksella. Hallituksen lausunnon 

toiseksi viimeinen kappale muutetaan muotoon:

Naisliiton hallitus suosittaa, että Naispiirin puheenjohtaja neuvottelisi Naisyhdistyksen, sekä muiden jä-

senpuolueosastoiden ja jäsenyhdistysten puheenjohtajien kanssa yhdistyksen toimintasuunnitelman tapah-

tumista, jotka sopisivat osiksi Naispiirin ja puoluepiirin 5000 euron tasa-arvohanketta. 

Liittokokous hyväksyi valiokunnan esityksen. 
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5. HYVÄT TAVAT -KESKUSTELUN AIHEIKSI JA TAVOITTEIKSI 

Pirkanmaan Demarinaiset ry

Yhteiskunta on viime vuosikymmeninä kokenut monia muutoksia, joihin ovat vaikuttaneet muun muassa yhä 

teknisemmäksi kehittyvä toimintaympäristö sekä toisaalta yhä korostetummin ympäristöarvoja esille tuova toi-

minta. Välillä vaikuttaa siltä, että ihmisten välisen kanssakäymisen periaatteet ja toisen ihmisen arvostaminen 

yksilönä, elämisen kumppanina ja yhteisön jäsenenä on unohduksissa. Emme enää kohtele toista ihmistä arvok-

kaana ihmisenä, vaan koemme hänet enemmänkin ohitettavaksi, tarpeettomaksi tai jopa haittatekijäksi. Emme 

osaa kiittää, tervehtiä, tukea vaikeuksissa tai avata ovea. Kielen käyttöön on myös juurtunut erilaisia voimasa-

noja, joita ei välttämättä mielletä huonoksi kielenkäytöksi tai kiroiluksi. Nuoret miehet saattavat istua ruoka-

pöydässä lakki/pipo tai hattu päässä, eivätkä nuoret naisetkaan tiedä, miksi miesten pitäisi ottaa hattu päästä. 

Ei sitä nykyisin osata ottaa päästä Suomen kansallislaulun soidessakaan. 

On unohdettu, että hyvät tavat eivät lyö tasa-arvoa korvalle, vaan päinvastoin. Naiset ovat edelleen naisia ja 

miehet miehiä. Ei oven avaaminen naiselle ole kiellettyä, vaan on hyvien tapojen ilmentymä. Kohteliaisuudesta 

kieltäytyminen voidaan kokea nolona tilanteena. Kyllä nainkin voi avata miehelle oven, kun tilanne sitä vaatii, 

esimerkiksi painavien kantamusten kanssa kulkevaa on hyvä auttaa ovien kanssa.

Osa meistä varmasti kokee, että hyvät tavat ovat kaikuja menneestä historiasta, mutta näin ei ole. Paljon on 

keskusteltu esim. netti-etiketistä ja some-etiikasta, mutta niiden yhteys hyviin tapoihin saattaa olla monelle hä-

märä ja tuntematon. Siksi olisi syytä synnyttää yhteiskunnallinen, laaja keskustelu siitä, mitä ovat tämän päivän 

ja tämän vuosituhannen hyvät tavat ja miten ne ilmenevät.

Pirkanmaan Demarinaiset esittävät, että naisliitossa ja naisliiton jäsenjärjestöissä käynnistetään keskustelu 

siitä, miten voimme käytännössä edistää hyvien käytöstapojen tunnettuutta ja oppimista.

HALLITUKSEN LAUSUNTO

Pirkanmaan Demarinaiset esittävät, että naisliitossa ja naisliiton jäsenjärjestöissä käynnistetään keskustelu 

siitä, miten voimme käytännössä edistää hyvien käytöstapojen tunnettuutta ja oppimista.

Hallitus pitää tärkeänä, että kaikissa keskusteluissa, niin sosiaalisessa mediassa, kuin päivittäisissä kans-

sakäymisissä otetaan hyvät tavat huomioon. Toisen ihmisen kunnioittaminen on tärkeää ja kuuluu jokaisen 

velvollisuuksiin. 

Hallitus pitää arvokkaana, että aloitteen tavoin hyvistä käytöstavoista nyky-yhteiskunnassa pidetään 

yllä keskustelua. Yhteiskunnan muuttuessa, myös muuttuvat käyttäytymisnormit. On kuitenkin tärkeää, että 

pidetään mielessä mitkä ovat hyvien käytöstapojen peruselementit. On myös syytä keskustella siitä, mitkä 

asiat kuuluvat nykypäivän kanssakäymisen hyviin tapoihin ja mitkä puolestaan ovat käyttäytymiskoodistol-

taan vanhentuneita.

Hallitus toteaa, että käytöstapojen ei myöskään enää nykypäivänä tarvitse olla sukupuolittuneita, sillä ny-

kypäivän yhteiskunnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota sukupuolineutraaliuuteen.

Valiokunta ei tehnyt hallituksen lausuntoon muutoksia. Liittokokous hyväksyi esityksen. 
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6. NUORILLE TIETOA OMAAN TALOUDENPITOON, SÄÄSTÄMISEEN 

JA RISKIENHALLINTAAN.      

Pirkanmaan Demarinaiset ry

On perusteltua syytä järjestää peruskoulun yläasteella kahtena viimeisenä oppivuotena esimerkiksi yksi oppitunti 

lukukaudessa opetusta nuoren omaan hyvään taloudenpitoon, säästämiseen ja ris kien hallintaan. Lapin yliopiston 

selvitysten mukaan lähes 4000 alaikäistä on vuosittain ulosoton asiakkaana. Heistä noin 3300 on 15–18-vuoti-

aita, mutta myös alle 15-vuotiaita on joukossa. Ongelmat jatkuvat nuorten aikuistuessa var sinkin peruskoulun 

varaan jääneillä: maksuhäiriömerkintöjä oli vuoden 2016 lo pussa 373 100 henkilöllä ja yleisimmin 25–34-vuo-

tiailla. Luottotie tojen menettäminen vaarantaa tulevaisuuden suunnittelua, sillä monet tahot kuten vuokranan-

tajat, asunto- ja muita lainoja myöntävät pankit, samoin vakuutusyhtiöt, autokaupat ym. seuraavat rekisteriä.

Nuoret velkaantuvat yleisimmin mopoilun ja joukkoliikenteen tarkastus maksujen, puhelin- ja pelimaksu-

jen ja pikaluottojen kanssa. Nuorten osuus velkajärjestelyihin on lisääntynyt. Velkajärjestelyyn liittyy se, että 5 

vuotta kestävä maksujen nollaohjelma ei kannusta nuoria hakeutumaan työhön.  

Oman henkilökohtaisen taloudenpidon opettaminen on kuulunut van hemmille, mutta monesta syystä se on 

osassa koteja jäänyt tekemättä. Jotkut nuoret saattavat väheksyä vanhempiensa neuvoja vanhanaikaisina. Mo-

net vanhemmat eivät ehkä osaa neuvoa, jos nykyiset verkko-ostamiset, osamaksusopimukset ja pikaluottomark-

kinat ovat heille uu sia. Kaikki van hemmat eivät itse ole kyenneet tiukkaan taloudenpitoon tai eivät ole päässeet 

näyttämään esimerkkiä säästämiseen työttömyyden vuoksi. 

On tarve opettaa nuorille oman taloudenpidon seurannan tärkeys, lasku jen maksamisen välttämättömyys 

ja säästäminen. On syytä opettaa myös sijoittamisen vaihtoehtoja ja sijoittamiseen liittyvät ris kit ja hyödyt nyt, 

kun pankkien talletuksille maksama mitätön korko ja in flaatio usein syövät säästöjä. Lisääntyvä tietoisuus luot-

totietojen menet tämisen seurauksista voi estää kevytmielistä velkaantumista. 

Rahasta on ryhdyttävä puhumaan enemmän ja nykyistä avoimemmin.

Vantaalla, 24.8.2017

Allekirjoitus

Tuula Lindell, naisjaoston puheenjohtaja

Niemi Marja-Leena (toim.): Nuoret ja velka. Koostejulkaisu 22.3.2017 Lapin yliopisto, Rovaniemi. 

HALLITUKSEN LAUSUNTO

Tikkurilan Työväenyhdistys ry:n naisjaoston aloitteessa tuodaan ilmi huoli nuorten vähäisestä taloustietou-

desta, mikä saattaa johtaa valitettavan usein velkaantumiseen jo alaikäisenä ja pahimmassa tapauksessa luot-

totietojen menetykseen. Lapin yliopiston selvitysten mukaan lähes 4000 alaikäistä on vuosittain ulosoton 

asiakkaana. Heistä noin 3300 on 15–18-vuotiaita, mutta myös alle 15-vuotiaita on joukossa. Ongelmat jat-

kuvat nuorten aikuistuessa var sinkin peruskoulun varaan jääneillä: maksuhäiriömerkintöjä oli vuoden 2016 

lo pussa 373 100 henkilöllä ja yleisimmin 25–34-vuotiailla. 

 Nuorten henkilökohtaisen talousneuvonnan vastuun ollaan yleensä ajateltu kuuluvan vanhemmille, mutta 

tehtävää on usein laiminlyöty. Lisäksi peruskoulussa saatu käytännön taloustiedon opetus katsotaan riittä-

mättömäksi, jotta nuori ymmärtäisi henkilökohtaisesta taloudenpidosta huolehtimisen tärkeyden.

Aloitteessa esitetään, että peruskoulussa pitäisi kahdella viimeisellä luokalla (8.-9.-luokka) järjestää hen-

kilökohtaisen taloudenhoidon opetusta, missä perehdyttäisiin niin säästämiseen, kuin mahdollisten talou-

dellisten riskien hallintaan. Mitä aikaisemmin nuori hahmottaa taloudellisia riskejä ja hallitsee oman talou-

tensa, sitä vähemmän nuorisovelkaantumista syntyy.

Hallitus yhtyy aloitteen henkeen ja pitää tärkeänä, että peruskoulun yhteiskuntaopin opetukseen lisät-

täisiin enemmän mikrotason käytännöllistä taloustiedonopetusta, esimerkiksi 1-2 tuntia lukukaudessa, jotta 

nuorten taloustietämys olisi parempi, ja mahdollinen velkaantuminen pystyttäisiin estämään. Vanhempia 

tulee kannustaa kertomaan nuorille oman talouden hallinnasta ja sen tärkeydestä. 

Valiokunta ei tehnyt hallituksen lausuntoon muutoksia. Liittokokous hyväksyi esityksen. 
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Uudet kunniajäsenet SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen seurassa.

Varapuheenjohtajista käytiin suljettu lippuäänestys.
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SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET 

SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOR                          

Säännöt
Hyväksytty 15. liittokokouksessa 25.11.2017
 

Nimi ja kotipaikka

1 §

Sosialidemokraattiset Naiset - Socialdemokratiska Kvin-
nor, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, ko-
tipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko 
maa. 

Tarkoitus

2 §

Liiton tarkoituksena on:

Toimia Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen 
kuuluvien naisjäsenten verkostona ja Suomen sosia-
lidemokraattisen naisliikkeen organisaationa, koota 
tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiin-
nostuneet ihmiset yhteiseen toimintaan sosialidemokra-
tian aatteellisten tavoitteiden toteuttamiseksi ihanteena 
ja päämääränä tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ketään ei 
alisteta eikä käytetä hyväksi ja jossa itse ei joudu aliste-
tuksi tai hyväksikäytetyksi, edistää maailmanrauhaa ja 
toimia maailmanlaajuisen yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden toteuttamiseksi.
Toimia maamme yhteiskunnallisten, taloudellisten 
ja koulutuksellisten olojen parantamiseksi, vaikuttaa 
kansainvaltaisen yhteiskunnan jatkuvaan kehittämiseen 
sosialidemokratian periaatteiden mukaisesti.

Edistää sosialidemokratian ja sukupuolikriittisen näkö-
kulman esille tuloa, tunnetuksi tekemistä ja periaatteiden 
omaksumista yhteiskunnassa. 

Vahvistaa sosialidemokraattista poliittista tiedostamista, 
yhteiskunnallista osallistumista sekä asemaa vallankäy-
tön eri instituuteissa.

Toimia sosialidemokraattisten naisten edustajana kan-
sallisissa sekä kansainvälisissä organisaatioissa ja seuraa 
tasa-arvoon liittyvän lainsäädäntötyön ja kansainvälisten 
velvoitteiden toteuttamista Suomessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa opinto-, 
koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa sekä edistää 

kirjallisuuden levittämistä, tukee uusien yhdistysten 
perustamista ja jäsenjärjestöjen toimintaa, osallistuu 
maan muiden sosialidemokraattisten järjestöjen kesken 
harjoitettavaan yhteistyöhön, ylläpitää yhteyttä muihin 
sosialidemokraattisiin naisjärjestöihin ja niiden yhteen-
liittymiin sekä harjoittaa muuta liiton tarkoitusta palvele-
vaa toimintaa.

Liiton kokoonpano

4 §

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä SDP:n rekisteröidyt 
sosialidemokraattiset naisyhdistykset, rekisteröidyt 
sosialidemokraattiset puolueosastot ja niiden naisjaostot, 
joista käytetään näissä säännöissä nimitystä perusjär-
jestö, sekä saman vaalipiirin alueella toimivien perusjär-
jestöjen muodostamat Naispiirit. Hallitus hyväksyy liiton 
jäsenet.  

Liitossa voi olla kannattavia jäseniä. Kannattavina jäse-
ninä voivat olla sekä henkilöt että yhteisöt. 
Naisjäsenet ovat puolueen jäseniä SDP:n puolueosastojen 
kautta. Liitossa voi olla myös henkilöjäseniä kannattavan 
jäsenyyden kautta. Liittokokousedustajina toimivat 12 § 
mukaan valitut sosialidemokraatit. Puheoikeuden päättää 
kokous sääntöjen määräämällä tavalla. 

5 §

Liiton jäsenet ovat velvollisia toiminnassaan noudatta-
maan liiton sääntöjä sekä toimielinten tekemiä ohjelmia 
ja menettelytapapäätöksiä

Liitosta erottaminen

6 §  

Naisjäsen, Naispiiri tai perusjärjestö, joka ei täytä sään-
töjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton 
ohjelmaa tai sen toimielinten tekemiä päätöksiä, voidaan 
erottaa liitosta. Erottamisesta päättää hallitus. Ennen 
kuin asia hallituksen kokouksessa lopullisesti ratkaistaan, 
erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi. Jos naisjäsen, 
Naispiiri tai perusjärjestö, jonka hallitus on erottanut 
liitosta, ei tyydy päätökseen, asianosaisella on oikeus 
vedota liittokokoukseen toimittamalla liittokokoukselle 
osoitetun kirjallisen vetoomuksensa hallitukselle kuukau-
den kuluessa siitä, kun erotettu on saanut erottamispää-
töksestä hallituksen kirjallisen ilmoituksen. 

Erotettu jäsen on vailla jäsenoikeuksia erottamispäätök-
sestä lukien. Erottamispäätös tulee lopullisesti voimaan, 
ellei edellä 1 momentissa tarkoitettua vetoomusta tehdä 
määrätyssä järjestyksessä tai kun liittokokous on erotta-
mispäätöksen vahvistanut. 
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Järjestön eroaminen

7 §

Liiton jäsenenä oleva Naispiiri ei voi erota liitosta eikä 
purkautua, jos vähintään kolme Naispiirin jäsenjärjestöä 
sitä Naispiirin kokouksessa vastustaa. 

Järjestön on eroamisestaan ilmoitettava kirjallisesti halli-
tukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroami-
sestaan liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Kannattava jäsen voi erota Naisliitosta ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Jäsenmaksut

8 §

Kannattavan henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen tukimak-
susta sekä varsinaisesta jäsenmaksusta ja sen suuruu-
desta liitolle päättää liittokokous. 

Selostukset liitolle

9 §

Naispiirit ovat velvolliset vuosittain seuraavan touko-
kuun loppuun mennessä lähettämään hallitukselle selos-
tuksen omasta ja jäsenjärjestöjensä toiminnasta sekä 
pyydettäessä antamaan sille muitakin tarpeellisia tietoja.

10 §

Liiton päättävinä eliminä ovat liittokokous ja hallitus. 
Liiton toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. 

Liittokokous

11 §

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. 
Kokouspaikasta ja -ajasta päättää hallitus. Varsinaisesta 
liittokokouksesta on viimeistään kuusi kuukautta ennen 
liittokokouksen alkua ilmoitettava puoluelehdessä tai 
kirjallisella kutsulla jäsenjärjestöille.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun varsinainen 
liittokokous on niin päättänyt tai vähintään viisi piiri-
järjestöä tai vähintään 1/3 liiton perusjärjestöistä sitä 
tiettyä, erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta 
kirjallisesti vaatii taikka kun liiton hallitus katsoo sen tar-
peelliseksi. Piirijärjestöissä asiasta päättää piirijärjestön 
kokous. Ylimääräisen liittokokouksen ilmoittamisesta ja 

kutsun laatimisesta on vastaavasti voimassa, mitä edellä 
on varsinaisesta liittokokouksesta määrätty.

Kiireellisissä ja poikkeuksellisissa tapauksissa hallitus voi 
päättää sellaisen ylimääräisen liittokokouksen pitämi-
sestä, jossa edustajina ovat edellisen liittokokoukseen 
valitut edustajat. Kutsu, jossa on mainittava kokouksessa 
käsiteltävät asiat, on julkaistava puoluelehdessä vähin-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on 
otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Asioita, joita Naispiirit sekä niiden perusjärjestöt ja 
niiden jäsenet haluavat saada varsinaisen liittokokouksen 
käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle 
vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Hallituksen on toimitettava liittokokouksen esityslista siihen 
liittyvine esityksineen ja lausuntoineen liittokokousedusta-
jille vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Asia, jota ei ole 
mainittu esityslistassa, ei voi tulla liittokokouksen päätet-
täväksi, ellei se ole hallituksen esittämä tai ellei kokouksen 
päätösvaltaisten edustajien enemmistö siihen suostu.

Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka myös 
johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokouksen virkaili-
jain vaalit on suoritettu.

Liittokokousedustajien valitseminen

12 §

Liittokokoukseen valitaan yhteensä 150 kokousedustajaa 
ja heille varaedustajat. Liittokokouksessa puhe-, esitys- ja 
äänioikeus on jokaisella liittokokousedustajalla, joka on 
valittu näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

Liittokokousedustajat valitaan sääntömääräisessä 
piirikokouksessa. Naispiirit pitävät vuosittain piirikoko-
uksen kaksi kertaa, kevätkokouksen huhtikuun loppuun 
mennessä ja syyskokouksen viimeistään marraskuussa. 
Liittokokousedustajat voidaan valita myös ylimääräi-
sessä, liittokokousta valmistelevassa kokouksessa. 

Liittokokoukseen valitaan yhteensä 150 kokousedustajaa. 
Kustakin piirijärjestöstä valittavien kokousedustajien 
lukumäärä saadaan kertomalla luku 150 piirijärjestöön 
kuuluvien äänioikeutettujen naisjäsenten yhteisellä luku-
määrällä ja jakamalla näin saatu luku kaikkien äänioike-
utettujen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Hallituksen 
tehtävänä on vahvistaa kustakin piirijärjestöstä valitta-
vien puoluekokousedustajien lukumäärät.

Tässä pykälässä tarkoitettuja jäsenjärjestöjen jäsenmää-
rää laskettaessa on perusteeksi otettava jäsenrekisterissä 
saatavat tiedot siltä kalenterivuoden puoliskolta, joilta 
jäsenmaksut on suoritettava puolueelle.
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 Hallituksen tehtävänä on vahvistaa kustakin piirijärjes-
töstä valittavien liittokokousedustajien lukumäärät. Ellei 
edustaja voi osallistua liittokokoukseen, niin piirihallituk-
sen on annettava valtakirja varajäsenelle siinä järjestyk-
sessä, kun varajäsenet on listaan valittu.

Naispiirihallituksen on ilmoitettava liittokokousedustajat 
asianmukaisella valtakirjalomakkeella, joka on toimitet-
tava hallitukselle kuusi viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen jäsenillä, Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen edustajalla sekä liiton toimihenkilöillä on 
liittokokouksessa puhe- ja esitysoikeus. Puheoikeus on 
Sosialidemokraattisen Puolueen eduskuntaryhmän ja 
Euroopan parlamentin edustajilla. 
 

13 §

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat: 

1.   todetaan kokouksen laillisuus ja    
   päätösvaltaisuus, 
2.  valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, 
  kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä mahdollisesti  
  tarvittavat muut virkailijat ja valiokunnat, 
3.  todetaan puoluevaltuuston hyväksymät tili- ja  
  toimintakertomukset 
  edelliseltä liittokokouskaudelta. 
4.  vahvistetaan liiton toiminta- ja talouslinjaukset  
  seuraavaa toimikautta varten
5.  päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja   
  tilitystavasta, 
6.  päätetään hallituksen jäsenten    
  matkakustannusten korvaamisesta 
7.  valitaan, 
  - hallituksen puheenjohtaja, jota näissä   
  säännöissä kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
  - kaksi (2) varapuheenjohtajaa
  -  hallituksen jäsenet
  - todetaan tilintarkastajat ja tilintarkastustapa
8.  päätetään muista kokoukselle näiden sääntöjen  
  määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista. 
9.  käsitellä esille tulevat sääntömuutokset.

Hallitus

14 §

Hallitus käyttää liiton päätäntävaltaa liittokokouksen 
välillä, ei kuitenkaan sääntöjen muuttamista tai liiton pur-
kamista koskevissa asioissa, ei muissa näiden sääntöjen 
mukaan liittokokoukselle kuuluvissa eikä asioissa, joista 
liittokokous on tehnyt päätökset eikä asioissa, joissa pää-
täntävalta yhdistyslain mukaan kuuluu liittokokoukselle. 

Hallitukseen kuuluvat liittokokouksen valitsemat 
puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja hallituk-
sen 10-13 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajä-
sentä.

Hallitus valitsee liiton työntekijät ja vahvistaa työsuhtei-
den ehdot. 

Hallitus panee täytäntöön liittokokouksen päätökset ja 
kutsuu koolle liittokokouksen sekä valmistelee kokouk-
sessa käsiteltävät asiat. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai 
yhden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä on paikalla. Mikäli hallituksen jäsen 
estyy saapumasta kokoukseen, on hänen heti esteen 
ilmaantuessa toimitettava kokouskutsu henkilökohtai-
selle varajäsenelleen.

Etäkokous
Kokous voidaan pitää myös sähköisesti etäkokouksena. 
Naisliiton hallitus voi harkintansa perusteella tarjota hal-
lituksen jäsenelle mahdollisuuden osallistua hallituksen 
kokoukseen etäyhteydellä käyttäen teknisiä, reaaliaikai-
sesti toimivia apuvälineitä.

Sähköpostikokous
Naisliiton hallituksen kokous voidaan tarvittaessa järjes-
tää sähköpostikokouksena, mikäli kyseessä on yksit-
täisestä asiasta, ei laajaa keskustelua vaativasta asiasta 
päättäminen. Kokousta varten tehdään esityslista ja 
kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja. 

15 §

Hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain Naisliiton 
toiminta- ja taloussuunnitelman, jotka puoluevaltuusto 
kokouksessaan vahvistaa. Hallitus käsittelee ja hyväksyy 
vuosittain Naisliiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen, jonka puoluevaltuusto kokouksessaan vahvistaa.

Hallituksen tehtävänä on myös hyväksyä vaalityösuun-
nitelmat sekä päättää muista vaaleja koskevista asioista, 
suorittaa tilannearviointi poliittisen, taloudellisen ja 
järjestöllisen tilannekatsauksen perusteella sekä päättää 
liittokokoukseen liittyvistä asioista.

Liiton perusjärjestöillä sekä Naispiireillä on oikeus tehdä 
aloitteita hallitukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen 
kuukauden kuluessa.
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Nimen kirjoittajat

16 §

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen mää-
räämät toimihenkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä. 

Varojen hankinta

17 §

Liitto voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, 
hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus-, ravit-
semus-, elokuva-, teatteri- ja kirjakauppaliikettä, vas-
taanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä 
toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa 
liitto hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen 
luvan. 

Sääntöjen muuttaminen

18 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liittoko-
kouksessa, jos muutosesitys on tehty 11 §:ssä määrätyssä 
järjestyksessä ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista 
äänistä sitä kannattaa. 

Liiton purkaminen tai lakkauttaminen

19 §

Jos tehdään ehdotus liiton purkamisesta, vaaditaan 
päätöksen tekemiseen, että vähintään 3/4 äänestyksessä 
annetuista äänistä sitä kannattaa ja että toimenpide 
sen jälkeen vahvistetaan samalla ääntenenemmistöllä 
toisessa liittokokouksessa, joka pidetään aikaisintaan 
kuukautta myöhemmin. 

Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovu-
tettava käytettäväksi naisten keskuudessa suoritettavaan 
sosialidemokraattiseen valistus- ja kasvatustyöhön.
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SOSIALIDEMOKRAATTISET NAISET 

SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOR                          

Naispiirijärjestöjen 
mallisäännöt
Hyväksytty 15. liittokokouksessa 25.11.2017
 

1 §
 
Yhdistyksen nimi on ……………………...Sosialidemokraatti-
nen Naispiiri ry ja kotipaikka ………………... kaupunki.  Yh-
distyksen toiminta-alueena on …………………… vaalipiiri.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä 
Naispiiri. Näissä säännöissä mainitulla puolueella tar-
koitetaan Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta - Fin-
lands Socialdemokratiska Parti r.p:ta ja puolue-elimillä 
sen puolue-elimiä sekä Naisliitolla tarkoitetaan puoluees-
sa toimivaa Sosialidemokraattiset Naiset — Socialdemo-
kratiska Kvinnor — rekisteröimätöntä järjestöä.

Tarkoitus

2§ 

Naispiirin tarkoituksena on toimia alueensa johtavana 
naisjärjestönä puolueen ohjelmien ja tavoitteiden mukai-
sessa sosialidemokraattisessa valistus- ja kasvatustyössä 
sekä työskennellä alueensa naisten yhteiskunnallisten, ta-
loudellisten ja sivistyksellisten olojen parantamiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Naispiiri järjestää ko-
kouksia, valistus- ja juhlatilaisuuksia, neuvottelupäiviä ja 
järjestökursseja, harjoittaa kirjallisuuden levitystä sekä 
julkaisu- ja kustannustoimintaa, johtaa alueensa sosiali-
demokraattisten naisten valmistautumista yleisiin vaalei-
hin sekä mahdollisuuksiensa mukaan ohjaa ja tukee nais-
ten toimintaa.
Naispiirin toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sään-
töjen ja sen toimielinten päätösten kanssa.

Jäsenet

3§ 

Naispiirin jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Naispii-
rin alueella toimiva puoluehallituksen luvalla rekisteröi-
ty puolueosasto, jonka piirihallitus jäseneksi hyväksyy ja 
joista näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsenjärjes-
tö. Jäsenjärjestöjen jäsenten tulee olla puolueen jäseniä.

Naispiirin jäsenyyttä haetaan siten, että puolueosaston 
jäsenille toimitettavassa kokouskutsussa ilmenee, että kä-
siteltävänä asiana on Naispiirin jäsenyyden hakeminen. 

Kokouksessa tehdystä päätöksestä tehdään pöytäkirjan 
ote, joka toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla Naispii-
rin hallitukselle.

Erottaminen

4§

Naispiirihallitus voi erottaa jäsenjärjestön, joka toimii 
vastoin Naispiirin tai puolueen toimielinten päätöksiä tai 
laiminlyö määrätyt jäsenmaksunsa taikka tukee puolueel-
le haitallista toimintaa. Ennen asian ratkaisemista on 
erotettavalle jäsenjärjestölle varattava tilaisuus selityksen 
antamiseen. Jos jäsenjärjestö, jonka Naispiirihallitus on 
erottanut Naispiiristä, ei tyydy päätökseen, on asianosai-
silla oikeus vedota Naispiirikokoukseen toimittamalla 
Naispiirikokoukselle osoitetun kirjallisen vetoomuksen-
sa Naispiirihallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on saanut erottamispäätöksestä Naispiirihallitukselta kir-
jallisen ilmoituksen. Erotettu jäsenjärjestö on vailla sään-
tömääräisiä jäsenoikeuksia erottamispäätöksestä lukien. 
Erottamispäätös tulee lopullisesti voimaan, ellei mainit-
tua vetoomusta tehdä määrätyssä järjestyksessä tai kun 
Naispiirikokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

5§ 

Naispiiristä eroavan jäsenjärjestön on ilmoitettava eroa-
misestaan kirjallisesti Naispiirihallitukselle tai sen pu-
heenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta Naispiirin piiri-
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6§ 

Naispiirin jäsenjärjestön on suoritettava Naispiirille jä-
senmaksu, jonka suuruus vahvistetaan varsinaisessa pii-
rikokouksessa kuluvaa kalenterivuotta varten.

Varsinaisella piirikokouksella on oikeus määrätä jäsen-
järjestöjen suoritettavaksi ylimääräinen jäsenmaksu, mi-
käli ne ovat Naispiirin tehokkaan toiminnan kannalta 
välttämättömiä.

Varojen hankinta

7§  

Naispiiri voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, 
hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus-, ravit-
semus-, elokuva-, teatteri- ja julkaisutoimintaa sekä kir-
jakauppaliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja 
testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainke-
räyksiä. Tarvittaessa piirijärjestö hankkii taloudelliselle 
toiminnalleen asianomaisen luvan.
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Piirikokoukset

8§ 

Naispiirin ylimpänä päättävänä elimenä on piirikokous. 
Naispiiri kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain 
kaksi kertaa, kevätkokoukseen viimeistään huhtikuus-
sa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa. Näiden 
lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä piirikokouksia, kuten 
liittokokousta valmisteleva piirikokous.

Ylimääräinen piirikokous on pidettävä, kun varsinainen 
piirikokous on niin päättänyt tai vähintään 1/3 Naispii-
rin alueella toimivista äänioikeutetuista jäsenjärjestöistä 
sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten piirihallitukselta 
kirjallisesti vaatii taikka kun piirihallitus katsoo sen tar-
peelliseksi.

Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kutsu varsinai-
seen piirikokoukseen on toimitettava jäsenjärjestöille kir-
jallisesti tai sähköpostilla vähintään kuusi viikkoa ennen 
kokousta ja ylimääräiseen piirikokoukseen samalla taval-
la vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskut-
sussa on mainittava esille tulevat asiat.

Piirikokousedustajat

9§ 

Piirikokousedustajain toimikausi on kalenterivuosi. 
Edustajat valitaan jäsenjärjestöittäin alkavaa toimikaut-
ta varten järjestöjen syyskokouksessa. Vaalissa valitaan 
yksi kokousedustaja jokaista jäsenjärjestön jäsenmäärän 
alkavaa vähintään 20 ja enintään 150 lukua kohden sen 
mukaan kuin Naispiirin kevätkokous päättää, sekä saman 
verran varaedustajia, jotka kutsutaan piirikokoukseen va-
lintajärjestyksessä.

Puolueosastojen johtokuntien (hallitusten) on ilmoitet-
tava piirikokousedustajiksi valittujen henkilöiden nimet, 
osoitteet ja sähköpostiosoitteet kirjallisesti tai sähköpos-
titse piirihallitukselle valintakokousta seuraavan joulu-
kuun 31 päivään mennessä.

Piirikokousedustajien matka- ja kokouspäivärahat suorit-
taa edustajan lähettänyt jäsenjärjestö.

Liittokokousedustajat valitaan sääntömääräisessä piiriko-
kouksessa tai ylimääräisessä liittokokousta valmistelevas-
sa kokouksessa. Piirikokousedustajien kokouskutsussa on 
liittokokousvuotena mainittava, missä kokouksessa liitto-
kokousedustajat valitaan. Naisliiton hallituksen tehtävä-
nä on vahvistaa kustakin Naispiiristä valittavien liittoko-
kousedustajien lukumäärä. Jos kokousedustaja on esty-
nyt osallistumasta liittokokoukseen, niin piirihallituksen 
on annettava valtakirja varajäsenelle siinä järjestyksessä, 
kun varaedustajat on listoille valittu.

Naispiirihallituksen on ilmoitettava liittokokousedustajat 
asianmukaisella valtakirjalomakkeella, joka on toimitet-
tava Naisliiton hallitukselle kuusi viikkoa ennen kokous-
ta.

Äänestäminen piirikokouksessa

10§ 

Piirikokouksessa on jokaisella piirikokousedustajalla yksi 
ääni. Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Milloin vähin-
tään 1/10 äänestykseen osallistuneista kokousedustajista 
niin vaatii, on toimitettava nimiäänestys. Vaalit suorite-
taan aina suljetuin lipuin.

Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, 
johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa 
ratkaisee arpa.

Puhe- ja esitysoikeus

11§ 

Puhe-, esitys- ja äänioikeus piirikokouksessa on jokaisella 
valtuutetulla piirikokousedustajalla, joka on valittu edellä 
9 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla.

Puhe- ja esitysoikeus piirikokouksessa on piirihallituksen 
jäsenillä, Naisliiton ja puolueen edustajilla, sekä vaalipii-
rin sosialidemokraattisilla kansanedustajilla ja niillä, joil-
le kokous antaa puheoikeuden.

Kevät- ja syyskokoukset

12 § 

Piirijärjestön kevätkokouksen erityisenä tehtävänä on: 
–  hyväksyä edellisen kalenterivuoden 
 toimintakertomus ja tilinpäätös,
–  päättää vastuuvapauden myöntämisestä 
 piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
–  määrätä edustajaperuste seuraavaa 
 piirikokousedustajien vaalia varten, 
–  päättää tehdyistä esityksistä piirijärjestön sääntöjen  
 muuttamiseksi.

Piirijärjestön syyskokouksen erityisenä tehtävänä on: 
–  päättää piirihallituksen jäsenille suoritettavista 
 kustannusten korvauksista sekä toiminnantarkasta- 
 jille suoritettavien palkkioiden maksuperusteista  
 seuraavaa kalenterivuotta varten, 
–  päättää seuraavan kalenterivuoden aikana jäsenjär- 
 jestöltä kannettavasta jäsenmaksun suuruudesta  
 sekä mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,  
 hyväksyä piirijärjestölle talousarvio ja toiminta-  
 suunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten, 39
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–  päättää tehdyistä esityksistä piirijärjestön sääntöjen  
 muuttamiseksi, 
–  varapuheenjohtajien määrästä päättäminen, 
–  valita joka toinen vuosi piirihallituksen 
 puheenjohtaja ja yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa,
–  sekä valita joka toinen vuosi piirihallituksen 
 jäsenet ja -varajäsenet, niin kuin näiden sääntöjen  
 14 §:ssä määrätään, 
–  valita yksi tai kaksi varsinaista toiminnantarkasta- 
 jaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa 
 seuraavaa kalenterivuotta varten.

Aloiteoikeus

13 § 

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä naispii-
rin jäsenjärjestö ja tällaisen jäsenjärjestön yksityinen jä-
sen, piirihallitus ja liiton hallitus.

Aloitteet on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla pii-
rihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikoko-
usta. Piirihallituksen on toimitettava kokouksen asiakir-
jat sekä aloitteet ja niistä antamansa lausunnot jäsenjär-
jestöille ja piirikokousedustajille viimeistään kahta viik-
koa ennen kokousta.

Puolueosastoilla on oikeus tehdä aloitteita Naispiirihalli-
tukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen kuukauden ku-
luessa.

Piirihallituksen valinta

14 § 

Naispiirin toiminnan johtoelimenä ja lainmukaisena hal-
lituksena on piirihallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 
1-2 varapuheenjohtajaa sekä vähintään 5, mutta enintään 
11 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Mikä-
li varapuheenjohtajia valitaan kaksi, niin muiden varsi-
naisten jäsenten enimmäismäärä on 10. Puheenjohtaja, 
ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä piirihal-
lituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan syyspiiriko-
kouksessa kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Piirihallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet vali-
taan erillisissä vaaleissa enemmistövaalitapaa ja vaadit-
taessa suljettua lippuäänestystä käyttäen. Mikäli vähin-
tään 1/5 äänioikeutetuista piirikokousedustajista sitä vaa-
tii, on piirihallituksen ja mahdolliset varajäsenet valittava 
erillisissä vaaleissa henkilökohtaista suhteellista vaalita-
paa käyttäen. Tällöin kukin äänioikeutettu voi antaa ää-
nensä enintään niin monelle ehdokkaalle, kuin piirihal-
litukseen on vaalissa jäseniä tai mahdollisia varajäseniä 
valittava. Kussakin äänestyslipussa ensimmäiselle sijal-
le merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama luku kuin se 
ehdokkaiden lukumäärä, joita äänestyslipulla on äänes-
tetty, toiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimää-

rä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä yhdellä, 
kolmannelle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä 
on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä kahdella ja 
niin edelleen.

Vaalien tuloksen perusteella kokous nimeää eniten ääniä 
saaneet piirihallituksen jäseniksi ja mahdollisiksi vara-
jäseniksi. Jos ehdokkaita piirihallituksen puheenjohta-
jan vaaliin on asetettu enemmän kuin kaksi, on vaali toi-
meenpantava suljettua lippuäänestystä käyttäen siten, 
että ellei ensimmäisessä vaalissa kukaan ehdokkaista saa 
enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimeenpan-
naan toinen vaali, jossa ehdokkaina ovat ne kaksi henki-
löä, jotka ensimmäisessä vaalissa ovat saaneet eniten ää-
niä. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut on tullut vali-
tuksi.

Jos piirikokous on päättänyt valita yhden varapuheen-
johtajan ja ehdokkaita vaaliin on asetettu enemmän kuin 
kaksi, niin vaali toimeenpannaan samoin kuin puheen-
johtajan vaali. Jos piirikokous on päättänyt valita kak-
si varapuheenjohtajaa, niin varapuheenjohtajat valitaan 
erillisissä vaaleissa ja vaalit toimeenpannaan samalla ta-
voin kuin puheenjohtajan vaali.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esty-
neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Piirihal-
litus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läs-
nä.

Naispiirin hallitus voi harkintansa perusteella tarjota hal-
lituksen jäsenelle mahdollisuuden osallistua hallituksen 
kokoukseen etäyhteydellä käyttäen teknisiä, reaaliaikai-
sesti toimivia apuvälineitä.

Naispiirin hallituksen kokous voidaan tarvittaessa järjes-
tää sähköpostikokouksena, mikäli kyseessä on yksittäi-
sestä asiasta, ei laajaa keskustelua vaativasta asiasta päät-
täminen. Kokousta varten tehdään esityslista ja kokouk-
sesta kirjoitetaan pöytäkirja.

Piirihallituksen tehtävät

15§ 

Piirihallituksen tehtävänä on: 1) hoitaa Naispiirin  halli-
tuksena sen asioita puolue- ja piirikokousten päätösten, 
Naispiirin sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti, panna 
täytäntöön puolue- ja piirikokousten päätökset sekä val-
mistella piirikokouksissa esille tulevat asiat, 2) johtaa ja 
järjestää vaalitoimintaa sekä vastata alueellaan muunkin 
valistus- ja järjestötoiminnan käytännöllisestä hoitami-
sesta naisten keskuudessa, 3) valita ja erottaa Naispiirin 
tarvitsemat palkatut toimihenkilöt, 4) päättää Naispiirin 
nimen kirjoittamisesta, 5) asettaa tarvittaessa apuelimik-
seen toimikuntia ja jaostoja.
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Tiedonannot

16 § 

Piirihallituksen tiedonannot järjestöille toimitetaan säh-
köpostilla. Lisäksi piirihallitus voi päättää muista tiedot-
tamisen tavoista, kuten Facebookista ja www-sivuista.

Nimenkirjoittajat

17 § 

Naispiirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjoh-
taja, sihteeri ja piirihallituksen tehtävään määräämä pii-
rihallituksen jäsen tai piirijärjestön toimihenkilö, aina 
kaksi yhdessä.

Toiminnantarkastus

18§ 

Naispiirin tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen vuoden tilit ja Naispiirin toimintaa koskevat 
muut asiakirjat on jätettävä Naispiirin syyskokouksen va-
litsemille toiminnantarkastajille vähintään kuukautta en-
nen piirijärjestön kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien on suoritettava toiminnantarkas-
tus ja annettava niistä piirihallitukselle Naispiirin kevät-
kokousta varten laadittu kirjallinen toiminnantarkastus-
kertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen piirijärjestön 
kevätkokousta.

Toiminnantarkastajilla on oikeus suorittaa vuositoimin-
nantarkastuksen ohella Naispiirin hallinnon, kirjanpidon 
ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen ai-
heelliseksi.

Asiakirjat

19§ 

Puoluehallituksen valtuuttamina neuvojina ja ohjaajina 
Naispiirihallituksen järjestötyötä ja toimistonhoitoa kos-
kevissa käytännön kysymyksissä avustavilla toimitsijoil-
la on oikeus tehtävänsä puitteissa perehtyä Naispiirihal-
lituksen asiakirjoihin. Tällaisilla toimitsijoilla on oikeus 
antaa ohjeensa myös suullisesti Naispiirin ja Naispiirihal-
lituksen kokouksessa.

Sääntöjen muuttaminen

20§ 

Piirijärjestön sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää 
Naispiirin varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva esi-
tys on tehty näiden sääntöjen 13 §:ssä määrätyssä järjes-
tyksessä ja päätöstä kannattaa vähintään 2/3 äänestyk-
sessä annetuista äänistä.

Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä yhdistys-
rekisteriin, on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 
puoluehallituksen hyväksyttävä muutetut säännöt.

21§ 

Naispiiri ei voi purkautua, jos kolme sen jäsenjärjestöä 
piirikokouksessa sitä vastustaa.

Jos Naispiiri purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat 
luovutettava käytettäväksi naisten keskuudessa suoritet-
tavaan sosialidemokraattiseen valistus- ja kasvatustyö-
hön.

Muut määräykset

22§ 

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyk-
siä, noudatetaan soveltuvin osin puolueen sääntöjä ja yh-
distyslakia.

41



Naisten Aika

Näin yöllä unta kauniimpaa

Näin yöllä unta kauniimpaa

kuin ennen milloinkaan

on sodat täältä loppuneet,

on rauha päällä maan.

Näin neuvonpitoon saapuvan

kansojen käskijäin.

He suureen kirjaan kirjoitti

nimensä vierekkäin.

He nousivat ja lausuivat:

On tullut aika uus.

On poissa täältä sotilaat

ja sotilaallisuus.

Nyt kaikki kansat riemuitsee,

käy tanssi, laulut soi-

kuin siskot, veljet toisilleen

maljoja juoda voi.

Näin yöllä unta kauniimpaa

kuin ennen milloinkaan

on sodat täältä loppuneet,

on rauha päällä maan.

Säv. san. Ed McCurdy, 

suom. Liisa Ryömä

Työläisnaisten marssi

Näi Nyt naiset uljahat yhdistykää,

on oikeus saatava voittoon.

Ei meitä voi enää syrjäyttää,

kun me astumme aamun koittoon.

Ei esteet saa meitä lannistaa,

ei järkyttää viha, vaino.

Meitä sama toivo kannustaa,

pois nyt harteilta huolien paino.

:,: Ylös siskoset siis, taistelemaan,

arkuus ei meitä auta!

Kaikk’ kodin rauhaa puoltamaan,

konsa uhkaa miekka ja rauta. :,:

On ylväs aatteemme ihmisyys,

sen puolesta kamppailkaamme.

Voiton meille tuo yksimielisyys,

sitä viiriä seuratkaamme.

Kun kerran naisetkin yhdistyy,

ja vartioiks’ rauhan ryhtyy,

silloin voitettu on valheen kyy,

kaikki kansat veljiksi yhtyy.

:,: Ylös siskoset siis taistelemaan,

arkuus jne. :,:

Arvo Koskimaa
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