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Aikamme isoja kysymyksiä on kiihtyvän digitaalisen
vallankumouksen aiheuttama työn murros. Työn tekemisen tavat
ja sisältö, sekä työelämän rakenteet muuttuvat.
Koulutusjärjestelmämme täytyisi pysyä muutoksen harjalla,
mutta suomalaisten koulutustaso laskee kuitenkin vuosi
vuodelta. Annamme edelleen nuorten pudota yhteiskunnan
turvaverkoista läpi. Samaan aikaan ihmiskunnan tulevaisuutta
uhkaa ilmaston kuumeneminen ja elinympäristöjen
tuhoutuminen. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii ratkaisuja
paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Globaaliin
keskinäisriippuvuuteen perustuva maailmanjärjestys on silti
jatkuvasti koetuksella.
Vuonna 2019 eduskuntavaaleja määrittävät hyvinvointivaltion
uudistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen.
Vahvan, tasa-arvoisen hyvinvointivaltion perusta rakentuu
jokaisen ihmisen mukana pitämiseen ja ihmiskunnan
selviytymiseen tähtäävään kunnianhimoiseen
ilmastopolitiikkaan. Väestö ikääntyy, lapsia syntyy yhä
vähemmän ja työikäisen väestön määrä vähenee.
Seuraavan hallituksen on kyettävä ratkaisemaan tämä haaste,
jotta hyvinvointivaltion rahoituspohja voidaan turvata.

LISÄKSI TULEVAN HALLITUKSEN TÄYTYY
Laatia kunnianhimoinen strategia suomalaisen
työelämän tasa-arvon vahvistamiseen
Pysäyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden
yksityistämiskehitys
Korjata nykyisen hallituksen tekemä arvovaje keskeisissä
tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksissä
Ottaa kansainvälisen politiikan lähtökohdaksi feministinen
ulkopolitiikka, joka pyrkii vahvistamaan
monenkeskistä maailmanjärjestystä ja sen instituutioita
Ottaa tavoitteeksi EU:n arvopohjan vahvistaminen,
yhteistyön lisääminen ja unionin kehittäminen liittovaltion
suuntaan
Tehdä kaiken politiikan osalta sukupolvi- ja
sukupuolivaikutusten arvioinnit
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IHMISKUNNAN ELINEHTOJEN
TURVAAMINEN
Ilmasto
Kaikki toimet tähtäävät hiilineutraaliin Suomeen vuoteen
2035 mennessä, ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen
1,5 asteeseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
Suomi ajaa EU:n ilmastodirektiiviä ja Pariisin
ilmastosopimuksen tehokasta toimeenpanoa kansallisesti
ja kansainvälisesti.
Verotusta uudistetaan ohjaamaan kaikkia toimijoita
päästövähennyksiin mm. ottamalla käyttöön kestävän
kehityksen arvonlisävero. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan
alv-kantojen yhtenäistämistä.

Liikenne
Liikennejärjestelmien lähtökohtana on joukkoliikenne ja pyöräily
ja runsaasti päästöjä aiheuttavan matkustamisen vähentäminen.
Arktisen alueen öljynporausta kiihdyttävän Jäämeren
ratahankkeen valmistelu lopetetaan.
Investoidaan tuntuvasti raideliikenteeseen koko maassa.

4

Luonnonvarat
Vahvistetaan hiilinieluja ja harjoitetaan ekologisesti
kestävää metsäpolitiikkaa.
Kuntalakia uudistetaan ohjaamaan kuntia luomaan
omat hiilineutraaliusstrategiansa, ja velvoittamaan kuntia
järjestämään muovinkeräyksensä tehokkaasti.
Vanhanaikaisista polttoaineista luovutaan, kehitetään
kiertotaloutta ja investoidaan uusiutuvien
energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Ruokapolitiikka
Investoidaan uusien ruuantuotantotapojen
tutkimukseen ja kehitykseen ja tuetaan kehitystä,
joka tähtää globaalin vesikriisin ratkaisemiseen.
Yritys- ja maataloustukia suunnataan vähäpäästöisten
ruuantuotantoinnovaatioiden kaupallistamiseen.
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TASA-ARVOINEN
HYVINVOINTIVALTIO
KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
Koulutukseen investoidaan oppimismiljardi, joka suunnataan erityisesti
varhaiskasvatuksesta alkavan ja toisen asteen loppuun päättyvän lähikoulupolun
rakentamiseen sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksen paikkaamiseen.
Laaditaan kansallinen koulutusstrategia, jonka tavoitteena on mm. osaamistason
nostaminen, oppimiserojen kaventaminen, koulutuksen laadun parantaminen,
lukutaidon kehittäminen, ammattikoulutettujen jatko-opintokelpoisuuden
parantaminen ja elinikäisen oppimisen ratkaisujen kehittäminen.
Koulutuslaitosten sisältöjä avataan avoimissa väylissä.
Kehitetään nuorisotakuuta, turvataan maksuton toisen asteen koulutus
pidentämällä oppivelvollisuusikää toisen asteen loppuun
sekä panostetaan Ohjaamo-toimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.
Koulutuspolitiikan keskiöön nostetaan nuorten mielenterveyden edistäminen ja
turvataan psykologi-, terveydenhoito- ja kuraattoripalveluiden saavutettavuus.

TYÖELÄMÄ
Puretaan palkkasalaisuus tekemällä palkoista avointa tietoa verotietojen tapaan.
Vanhempainvapaauudistuksen lähtökohdaksi otetaan hoitovastuun tasaisempi
jakautuminen huoltajien kesken.
Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi, jossa työnhaun ensi vaiheessa
työnantaja näkee hakijasta vain CV:n ja hakemuksen ilman henkilötietoja.
Parannetaan epätyypillistä työtä tekevien asemaa, kielletään vastentahtoiset
nollatuntisopimukset, turvataan vähintään 18 tunnin viikkotyöaika ja parannetaan
alustatalouden sääntelyä.
Työmarkkinauudistusten lähtökohtana on yhteistyö
työntekijöiden, työnantajien ja lainsäätäjien välillä.
Edistetään työperäistä maahanmuuttoa sujuvoittamalla
työlupaprosesseja, mutta pidetään työvoiman tarveharkinta.
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YLEISTURVA
Sosiaaliturva uudistetaan Demarinuorten Yleisturvamallin pohjalta kolmiportaiseksi
tueksi, joka sisältää
automaattisen ja tarveharkintaisen takuutulon
syyperustaisen yleistulon
aktiivisuudesta palkitsevan aktiivitulon
Yleisturvan perusperiaate on taata ihmisille toimeentulo
automaattisesti ja joustavasti tulotilanteen muuttuessa.
Lisätietoja löytyy osoitteesta demarinuoret.fi/yleisturva

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Suomen aluehallintopohjaksi luodaan demokraattisesti
johdetut 12 maakuntaa, joilla on verotusoikeus.
Sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään terveyserojen kaventaminen
ja potilasturvallisuus edellä. Parannetaan harvaan asuttujen seutujen
palveluita liikkuvilla yksiköillä ja etäteknologialla.
Kehitetään ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita konseptoimalla
uusista terveysteknologioista julkisen terveydenhuollon palveluita.
Terveydenhuollon potilassalaisuuden rikkomattomuus turvataan.
Otetaan käyttöön maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille.
Laillistetaan aktiivinen eutanasia.

TASA-ARVO JA IHMISOIKEUDET
Translaki uudistetaan viipymättä. Sukupuolensa vahvistavalta ei edellytetä
lisääntymiskyvyttömyyttä, psykiatrista diagnoosia, stereotyyppistä sukupuoliroolia
eikä 18 vuoden ikää. Virallistetaan kolmas sukupuoli ja oikeus olla ilmoittamatta
sukupuoltaan ja huomioidaan sukupuolten moninaisuus paremmin julkisissa tiloissa.
Kansalaisten kehollista itsemääräämisoikeutta vahvistetaan
uudistamalla raiskauslainsäädäntö suostumusperusteiseksi.
Turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset lähtömaihin keskeytetään,
kunnes Maahanmuuttoviraston ja nykyisen hallituksen pakolaislinjasta
ja päätöksistä ja niiden vaikutuksista on tehty riippumaton selvitys.
Helpotetaan maahanmuuttajien perheenyhdistämisiä
alentamalla toimeentulovaatimusten tulorajoja.
Suomi ratifioi välittömästi ILO169-sopimuksen ja ponnistelee
Pohjoismaisen saamelaissopimuksen aikaansaamiseksi.
Vahvistetaan YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden
oikeuksista toimeenpanoa.
Asevelvollisuusjärjestelmä muutetaan 18-30-vuotiaita
koskevaksi aseelliseksi tai aseettomaksi palvelukseksi.
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DIGITAALINEN VALLANKUMOUS
JA 2020-LUVUN HAASTEET

TALOUS
Talous on väline ihmisten eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseen sekä
pohjoismaisen hyvinvointimallin tukemiseen. Verotus on keskeinen keino
hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, kuluttajien ja yritysten käytöksen
ohjaamiseen ja tulo- ja varallisuuserojen tasaamiseen. Talouspolitiikan on
oltava vastuullista ja pitkäjänteistä. Huoltosuhteesta ja väestön
ikääntymisestä aiheutuviin haasteisiin puututaan parhaiten pidentämällä
työuria, parantamalla työhyvinvointia, edistämällä maahanmuuttoa sekä
panostamalla koulutukseen.

Tietoverkkojen
neutraaliudesta ei
jousteta Suomessa
tai EU:ssa.

Ensi hallituskaudella
Uudistetaan verotusta
laajentamalla veropohjaa ja
karsimalla haitallisia verotukia,
mutta myös huolehditaan
verokilpailulle alttiiden verojen,
kuten yhteisöverotuksen,
kilpailukyvystä.

Kehitetään verotusta ja
sosiaaliturvaa yhtenä
kokonaisuutena, jotta työnteon
kannattavuus säilyy ja
sosiaaliturvan ja työnteon voi
sovittaa yhteen paremmin.
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Investoinnit ja infrastruktuuri

Kiristetään ympäristölle
haitallisen toiminnan ja
kulutuksen verotusta.

Edistetään kansainvälistä
yhteistyötä globaalin
veronkierron ehkäisyssä.

Otetaan bkt:n ohelle
muita kehitystä
seuraavia mittareita.

Taataan jokaiselle
kansalaiselle nopea
ja luotettava
laajakaistayhteys.

Parannetaan
digitaalisen kasvun
edellytyksiä nostamalla
merkittävästi
TKI-rahoitusta.

Digitaalisen maailman yhteiskunta
Julkisen vallan
digitalisaation
ja digitaalisten
palveluiden
kehittämisessä
lisätään yhteistyötä
hallinnonalojen
välillä, josta vastuu
on yhdellä
ministerillä.

Keinoälysääntelyä
luodessa
panostetaan
algoritmien
toimintaperiaatteiden
läpinäkyvyyteen ja
tasa-arvoon.

Kansalaisten oikeutta
omien
henkilötietojen
hallintaan ja
suojeluun vahvistetaan
lainsäädännöllä.
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SUOMI MAAILMASSA
Globaali monenkeskinen maailmanjärjestys
YK:n aseman tukeminen keskeisimpänä
globaalina toimijana on Suomen prioriteetti
Vahvistetaan Suomen asemaa rauhanvälittäjänä
ja demokratian sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ajajana
Edistetään kauppapolitiikkaa, joka ottaa ympäristön,
työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet keskiöön
sekä edellyttää yrityksiltä vastuullisuutta

EU:n tulevaisuus
EU:n sosiaalisen pilarin kokonaisvaltainen
toimeenpano on Suomen EU-politiikan ykkösprioriteetti
Yhteistä ulkopolitiikkaa vahvistetaan ja puolustusyhteistyötä
tiivistetään
EU:n vakaus- ja kasvusopimus neuvotellaan uudelleen ja sovittujen
sääntöjen rikkomisesta asetetaan sanktioita jäsenvaltioille.
Unionin yhteisen arvopohjan merkitystä vahvistetaan
Harmonisoidaan jäsenmaiden työlainsäädäntöä siten, että
työsuhteen tunnusmerkit ja irtisanomissuoja on määritelty
EU:ssa pohjoismaisen mallin pohjalta

Kehitysyhteistyö, globaali vastuu ja pakolaisuus
Kehitetään yhteinen eurooppalainen, inhimillinen ja hallittu ratkaisu
pakolaispolitiikkaan, jossa vastuu on kaikilla jäsenmailla
Turvapaikkaprosessin aloittamista lähtömaissa edistetään
Suomen pakolaiskiintiö nostetaan viipymättä 7500 henkilöön
Suomen kehitysyhteistyömäärärahat nostetaan
yhteen prosenttiin bkt:sta
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Kuva: Jenni Lang

11

Demarinuorten eduskuntavaalitavoitteet
perustuvat liittokokouksen hyväksymiin
periaateohjelmaan ja poliittiseen
ohjelmaan. Eduskuntavaaliohjelman
valmisteluun on osallistunut
noin 100 nuorta sosialidemokraattia.
Ohjelman valmistelua on johtanut liittohallitus ja
toteuttanut käytännössä Demarinuorten
keskustoimiston poliittinen osasto.
Vaalitavoitteiden valmisteluun osallistui
tiiviisti myös Demarinuorten viisi työryhmää, joista
kukin on erikoistunut omaan
teemakokonaisuuteensa.
Eduskuntavaalitavoitteiden kärkiteemoihin pääsi
vaikuttamaan jokainen Demarinuorten jäsen
sähköpostitse toteutetun neuvoa-antavan
jäsenkyselyn kautta.
Demarinuorten eduskuntavaaliteemat
heijastelevat sosialidemokraattisten nuorten
arvomaailmaa ja kuvaavat näkemyksiä siitä
mihin suuntaan Suomea ja maailmaa pitäisi viedä.
Toivottavasti ohjelma herättää keskustelua!
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