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KOLME TEEMAA – YHDEKSÄN  
INHIMILLISEN SUOMEN TEKOA
SDP pitää aina kiinni ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Me haluamme rakentaa oikeudenmu-
kaisempaa ja inhimillisempää yhteiskuntaa. Sellaista Suomea, jossa jokaista ihmistä arvostetaan ja 
kunnioitetaan. Me haluamme vahvistaa turvaa ja toivoa tulevaisuuteen, luoda hyvinvointia jokai-
seen Suomen kuntaan. Pidetään kaikki mukana.

SATSAUKSET SIVISTYKSEEN  
OVAT SATSAUKSIA TULEVAISUUTEEN
Sivistys on kykyä tehdä valintoja, ymmärtää niiden seurauksia ja arvioida seurauksia kriittisesti. 
Niin omassa elämässä kuin yhteiseksi hyväksi. Viime vuosien yhteiskunnallinen kehitys meillä ja 
maailmalla on jälleen muistuttanut, miksi sivistys on niin tärkeä itseisarvo. Sivistys on vastuuta 
yhteisestä maailmastamme ja tulevaisuudestamme.

Pidetään huolta kouluistamme
Maailman paras peruskoulu on hyvinvointivaltiomme hienoimpia saavutuksia, lähtökohtien tasa-ar-
von peruskiviä. Jokainen lapsi ansaitsee samat mahdollisuudet oman polkunsa rakentamiseen. 
Peruskoulu antaa tasavertaiset lähtökohdat kaikille ja koko maassa.
Lasten ja opettajien työpaikat ovat tänään kuitenkin vaarassa. Huono sisäilma ja homeongelmat 
vahingoittavat kymmenien tuhansien lasten ja opettajien terveyttä.
Siksi tarvitsemme korjausrakentamisen ohjelman, jolla takaamme lastemme ja kasvatuksen 
ammattilaistemme työturvallisuuden – kaikissa Suomen kouluissa.

Perheille enemmän yhteistä aikaa
Työn ja perhe-elämän yhdistämisestä on vain pakko tehdä nykyistä helpompaa. Haluamme lisätä 
perheiden valinnanvapautta perhevapaiden sijoittelussa ja erityisesti isien mahdollisuutta osallistua 
lastensa hoitoon.
Lastemme turvallisuutta ja hyvinvointia voimme parantaa myös niin, että harrastukset lomitetaan 
koulupäivien yhteyteen aamulla ja iltapäivällä. Tähän tarvitsemme yhteistyötä kuntien ja kolman-
nen sektorin toimijoiden kanssa.
Uudenlainen joustava koulupäivä lisää perheen arjen yhteisiä tunteja, iltoja äideille, isille ja lapsille.

Jokainen lapsi ansaitsee samat mahdollisuudet
Sivistyksen ensiaskeleita otetaan koulujen ja kotien lisäksi päiväkodeissa. Maksuton koulutuksem-
me esiopetuksesta aina tutkijakoulutukseen saakka herättää ihailua kaikkialla maailmassa.
Uusien asioiden oppiminen ja toisten kanssa toimiminen ovat lapsen oikeuksia, riippumatta per-
heen varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Suvaitsevaisia, avarakatseisia, toisista huo-
lehtivia kansalaisia kasvaa olosuhteissa, joissa perheiden hyvinvointia tuetaan ja varhaiskasvatuksen 
resurssit on turvattu.
Työ on vielä kesken. Koko varhaiskasvatus on muutettava maksuttomaksi.
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HYVINVOINTIA KAIKISSA  
ELÄMÄN VAIHEISSA
Päämäärämme on aina suojella heikommassa 
asemassa olevia ihmisiä. Jos et muuten tiedä, mitä 
teet, ole heikomman puolella. Jokainen meistä 
tarvitsee joskus tukea elämässään. Siksi pidämme 
kiinni vahvasta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiostamme 
– palveluineen ja turvaverkkoineen.

Verovarat on tarkoitettu ihmisten palveluihin
Sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat remonttia. Uudistustyötä on tehtävä ihmisten tarpeiden 
mukaan, ei markkinoiden. Ihmisten terveys ja hyvinvointi eivät ole kauppatavaraa.
Päätösvalta hyvinvointipalveluista kuuluu kuntien asukkaille. Me haluamme, että palveluiden 
järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa jatkossakin julkinen sektori, jota yksityinen ja kolmas sektori 
täydentävät.
Tasa-arvoisten lähtökohtien takaamiseksi huolehdimme, että terveydenhoidon asiakasmaksut eivät 
estä kenenkään hoitoon pääsyä. Kuntien yhteistoiminnalla ja ottamalla etunenässä kaikki uuden 
teknologian luomat mahdollisuudet oman terveyden seurantaan ja toimintakyvyn ylläpitämiseen 
varmistamme myös laadukkaat, verovaroin kustannetut sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkien kuntien 
asukkaille.

Arvokas vanhuus on jokaisen oikeus
Inhimillinen Suomi arvostaa ja kunnioittaa ikäihmisiään. Meillä on vastuu ja velvollisuus huolehtia 
siitä, että vanhustenhoidossa on riittävästi käsipareja kaikissa maamme hoitopaikoissa.
Samalla haluamme parantaa ikäihmistemme mahdollisuuksia elää turvallisesti omassa kodissaan. 
Satsaukset kotihoitoon, kuntoutukseen ja ateriapalveluihin parantavat vanhustemme elämänlaatua.
Sosialidemokraattien johdolla kaikille on tarjolla omia tarpeita vastaava asumisratkaisu ja tukea 
omaishoitajille.

Kaikkien resurssit käyttöön
Tuhannet Suomen nuoret jäävät vuosittain ilman koulutus-, harjoittelu- tai työpaikkaa. Pahimmil-
laan seurauksena on syrjäytymiskierre, jonka inhimillinen ja taloudellinen hinta on mittaamaton.
Kaikkien resurssit on saatava käyttöön. Siksi haluamme kehittää nuorisotakuuta edelleen. Etsivä 
nuorisotyö on väline, jolla tavoitamme syrjäytymisuhan vaarassa olevat nuoret. Jokainen nuori 
ansaitsee tien opintoihin, harjoitteluun tai töihin. Vastuu tien auraamisesta on viime kädessä 
maamme kunnilla.
Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi esitämme kaikille maamme nuorille kesätyötä.
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UUDISTUVA JA  
ELINVOIMAINEN KUNTA

SDP on kaikkialla Suomessa asuvien ihmisten 
puolue. Me haluamme kehittää kaikkien kuntien 
elinvoimaisuutta. Pohjoismaisen hyvinvointival-
tiomme tulevaisuuteen vaikuttaa konkreettises-
ti kuitenkin myös se, miten Suomen eri alueita 
ja niiden elinvoimaisuutta vahvistetaan.

         Kohtuuhintaisia koteja
Isot, tietotaitoon keskittyneet kaupunkialueet 

ovat olleet globalisaation voittajia niin Suomessa 
kuin muuallakin. Kaupunkien työpaikat ja sosiaaliset 

verkostot vetävät puoleensa uusia osaajia ja yrityksiä.  
 Samalla asumiskustannukset nousevat usein esimerkiksi  
          lapsiperheiden tai opiskelijoiden kannalta kestämättömiksi.
Suurten kaupunkien menestys ei saa jäädä harvojen herkuksi. Siksi tarvitsemme kasvukeskuksiin 
uutta yhdyskuntapolitiikkaa, joka takaa kohtuuhintaisten kotien kaavoittamisen ja rakentamisen 
tavallisille ihmisille – tiheiden ja nopeiden joukkoliikenneyhteyksien varrelle, jotka mahdollistavat 
liikkumisen ilman yksityisautoa. Liikenneratkaisuissa nostamme 2000-luvun baanojen, pyörätei-
den rakentamisen. Sosialidemokraatit huolehtivat, että lähiöidemme korjaaminen, täydennysra-
kentaminen ja uudistaminen lähtee liikkeelle.

Koko Suomi kuntoon
Maailman muutos on kohdellut maamme alueita eri tavoin. Kansainvälistyvien kaupunkiseutujen 
vastapainona olemme nähneet muuttotappioalueiden väestökatoa, asuntojen arvonmenetyksiä ja 
palveluiden kuihtumista. Nämä muodostavat tuhoisan noidankehän – maaperän syrjäytymiselle ja 
valhepopulismille.
Me haluamme taata inhimillisen elämän edellytykset kaikkialle Suomeen. Vahvistamme alueiden 
osaamista ja pidämme kiinni niihin perustuvista koulutuspaikoista. Korkean arvonlisäyksen työ-
paikkoja täytyy synnyttää myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Tätä kehitystä tuemme järkevällä, 
tulevaisuusorientoituneella omistaja- ja elinkeinopolitiikalla.
Samalla kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä edulliset harrastusmahdollisuudet turvataan 
koko maassa. Vain tiedolla ja taidolla koko Suomi menestyy.

Rakennamme siltaa työhön
Parhaat ratkaisut tehdään lähellä ihmisiä. Kunnissa tunnetaan paikalliset työmarkkinat ja tiedetään 
konstit työttömyyden nujertamiseksi. Kuntien on otettava vastuu pitkäaikaistyöttömien työllistä-
mispalveluista. Niihin liittyvät resurssit pitää siirtää kunnille. Näin varmistamme yhteyden muihin 
kunnan tarjoamiin palveluihin ja elinkeinopolitiikkaan.
Siltaa uuteen työhön rakennamme aktiivisella työvoimapolitiikalla: osaamisen päivittämisellä, kou-
lutus- ja harjoittelumahdollisuuksien lisäämisellä ja yrittäjyyden tukemisella. Jokaisessa kunnassa 
on siirryttävä työttömien pompottelusta aitoon työn etsintään.
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