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STTK:n kommentteja aloitteisiin Kokoomuksen 
puoluekokoukselle 2020 
 
Kävimme läpi kaikki Kokoomuksen puoluekokouksen 179 aloitetta, ja kommentoimme niistä 34 
aloitetta. STTK ilahtui erityisesti monista mielenkiintoisista Euroopan unionin kehittämiseen, 
koulutukseen ja osaamiseen sekä ympäristöön liittyvistä aloitteista.  
 
Haluamme keskustelevana keskusjärjestönä osallistua ulkopuolisina siihen yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, jota puoluekokouksissa käydään. Puolueet, kuten ammattiyhdistysliikekin, ovat 
keskeinen osa demokratiaa. Tarvitsemme avointa vuoropuhelua Suomen ja Euroopan suunnasta.  
 
Toivotamme antoisia keskusteluja ja hyviä päätöksiä tänä poikkeuksellisena aikana. Toivottavasti 
kommentit innostavat ajatusten vaihtoon kanssamme myös puoluekokouksen jälkeen! 
 
  
Aloite 21. Pelikoneet julkisista tiloista erillisiin, valvottuihin tiloihin 
22. Rahapelivoittojen elinkaari vastuulliseksi: Ongelmia ehkäistävä tehokkaammin ja 
veikkausvoitot ohjattava yleiseen budjettiin 
23. Rahapelitoiminnan tuottojen kytky kulttuurin, liikunnan, sosiaali- ja terveysalan sekä 
nuorisotoiminnan rahoittamisesta purettava ja rahoitus siirrettävä osaksi normaalia 
budjettirahoitusta 
24. Uhkapelimonopolin poistaminen arpajaislaista 
ja 25. Veikkausvoitot ja järjestötuet irrotettava toisistaan 
 
Veikkausvoittovarojen vähentyessä on varmistettava, että järjestöjen ja muiden edunsaajien 
rahoituksen ennustettavuus turvataan yhteiskunnan toimesta. Erityisesti Covid-19-pandemian 
seurauksena tapahtuneen Veikkauksen pelikoneiden sulkeminen on tehnyt näkyväksi järjestöjen 
rahoituksen haavoittuvuuden. Tilannetta on onneksi helpotettu lisätalousarvioissa.   
 
Veikkausvoittovaroista saavat rahoitukset monet esimerkiksi perhe-, vammais- ja muita 
sosiaalipalveluja tuottavat kolmannen sektorin toimijat. Niiden tuottamien palveluiden kysyntä on 
kasvussa ja  jatkuminen tulee turvata. Veikkausvoittovarojen edunsaajille rahoituksen  jatkuvuus 
on palvelutoiminnan ja rakenteiden kehittämisen elinehto. Rahoituksen epävarmuus ja 
sattumanvaraisuus taas estää toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.   
 
28. Suomi on sitoutunut euroon – talous- ja rahaliittoa kehitettävä rohkeasti 
 
STTK jakaa aloitteessa esitetyn ajatuksen, että Suomi on tiiviisti sidottu Euroopan unionin ja sen 
jäsenmaiden menestykseen. Suomen kaltaiselle pienelle avoimelle taloudelle EU:n 
sisämarkkinoiden vakaa kehitys on välttämätön. Suomen tulee myös toimia aktiivisesti euroalueen 
kehittämiseen liittyvän päätöksenteon ytimessä. On välttämätöntä, että euroalueen toiminta 
kehittyy evoluution, eikä revoluution kautta. STTK katsoo, että vakaa talouskehitys edellyttää 
tuekseen myös vakaata ja oikeudenmukaisesti jakautuvaa kansalaisten hyvinvoinnin kehitystä 
koko EU:n alueella.  
 
Keskustelu euroalueen maiden velkakestävyydestä ja velkajärjestelyistä sekä keskinäisestä tuesta 
ja lainoituksesta on kiihtynyt Covid19-pandemian aikaansaaman taloustaantuman seurauksena. 
STTK pitää poliittisesti erittäin tärkeänä sitä, että EU-jäsenmaiden kesken päästiin alustavaan 
sopuun paketista, joka on riittävän suuri, ollakseen taloudellisesti tehokas. STTK pitää myös 
tärkeänä, että rahaliiton pelisääntöjä kehitetään edelleen.  
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Aloitteessa mainitaan, ettei jäsenmaiden tule pysyvästi osallistua toistensa rahoittamiseen, mutta 
unionilla voi olla omaa tulopohjaa jäsenmaksujen lisäksi. STTK kannattaa EU:n perusperiaatteiden 
noudattamista, joihin kuuluu, etteivät maat voi ainakaan pysyvästi tukea rahallisesti toisiaan. Aloite 
on sikäli ristiriitainen, että aloitteessa mainitut asiat pääosin toteutuvat jo nyt. STTK kannattaa 
kustannuskilpailukyvyn ylläpitoa ja huolenpitoa julkisen talouden kestävyydestä. 
 
 EU:n rahoituksen kehittämisen yhteydessä on syytä tarkastella myös EU:n verotusoikeutta. 
Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää laajoja kansainvälisiä, yhteisiä ratkaisuja, koska 
yksittäisten jäsenmaiden tekemät ratkaisut jäävät vaikutuksiltaan heikoiksi ja monimutkaistavat 
tarpeettomasti sisämarkkinoiden toimintaympäristöä. Verotus voi olla päästökaupan rinnalla vahva 
talouden uudistumista vauhdittava instrumentti. Vastaavasti jäsenmaiden välinen haitallinen 
verokilpailu tulisi kytkeä yhteisiä periaatteita kehittämällä. STTK pitää niin ikään tärkeänä, että 
pankkiunionin valmistelu viedään päätökseen.    
  
STTK kannattaa lämpimästi ajatusta selvityksestä Suomen eurojäsenyyden hyödyistä ja haitoista. 
Riippumaton selvitys olisi mahdollista tilata esimerkiksi eduskunnan toimesta, jolloin se voisi toimia 
parlamentaarisen työn tukena. Suomalainen julkinen Eurooppa-keskustelu kärsii yleistyksistä ja 
virheellisistä väittämistä. Riippumaton selvitys tekee faktapohjasesti näkyväksi poliittisten valintojen 
seurauksia sekä hillitsee populististen väittämien kantavuutta. Se myös tukee analyyttista, 
sitoutunutta ja aloitteellista EU:n kehittämistä sekä suomalaista Eurooppa-politiikkaa. Myös pieni 
jäsenvaltio, ja erityisesti euromaa, kuten Suomi voi toimia mielipidejohtajana Euroopan 
kehittämisessä. Erityisesti voimme demokraattisena oikeusvaltiona aktiivisesti vahvistaa EU:n 
yhteistä arvopohjaa.   
 
 
36. Kotitalousvähennyksen leikkaus peruttava 
37. Uusittu kotitalousvähennys vauhdittamaan pienyritystoimintaa ja helpottamaan 
kotitalouksien arkea 
38. Kotitalousvähennyksen laajentaminen laiteinvestointeihin 
 
Kotitalousvähennys helpottaa monien kansalaisten arkea ja tukee kotitalouksien palveluiden 
hankkimista, ja työn teettämistä virallisen talouden piirissä. STTK:n mielestä kotitalousvähennys on 
siten merkittävä keino vähentää harmaata taloutta. Toisaalta vuonna 2019 päätetty 
kotitalousvähennykseen kohdistunut leikkaus ei ollut kooltaan suuri ja kotitalousvähennyksen 
käyttö painottuu pitkälti suurimpiin tuloluokkiin. Leikkauksen vaikutuksen kotitalousvähennyksen 
käyttöön voidaan siten ennakoida olevan melko pieni. STTK ei kannata kotitalousvähennyksen 
laajentamista mm. aloitteessa 38 mainittuihin lämpöpumppuihin, jotka eivät varsinaisesti ole 
kotitaloutta. 
 
43. Julkisen velan BKT-suhteen jyrkkä leikkaus hallitusohjelmaan 
 
STTK pitää tärkeänä, että valtion velkaisuusprosenttia tasapainotetaan ja hillitään pitkällä 
aikavälillä. Koronapandemian olosuhteissa talous on kääntynyt jyrkkään laskuun. Tiukka tavoite 
valtionvelan taittamisesta tietyllä aikavälillä edellyttäisi julkisen talouden leikkauksia. 
Leikkaustoimenpiteet taas todennäköisesti syventäisivät laskua. Yleinen taloustieteellinen 
näkemys on, että tasapainotus- ja leikkaustoimet kannattaa säästää nousukaudelle, jolloin ne eivät 
aiheuta laskusuhdanteen vahvistumista.  
 
47. Aloite perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta 
48. Perintövero historiaan. 
49. Perintöveron poisto – Suomalaisten mahdollisuus vaurastua 
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STTK:n mielestä verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verotuksesta omaisuuden verotuksen 
suuntaan. Työn verotuksen tulisi nykyistä paremmin tukea työn tekemistä ja teettämistä. STTK ei 
pidä perintöveron poistamista tarkoituksenmukaisena, sillä se kohdistuu varallisuuteen ja luo 
talouden toimijoille kannustimen pitää omaisuus tuottavassa muodossa. Ekonomistit ovatkin lähes 
yksimielisiä perintöveron aiheellisuudesta. 
 
Suomessa on aiemmin jo poistettu varallisuusvero. Perintöveron poiston jättämä aukko valtion 
verotuloihin olisi haastavaa korvata muilla veroilla. Perintöveron poistaminen kasvattaisi 
varallisuuseroja suuresti. Länsimaisessa talouskeskustelussa on laajalti arvioitu, että varallisuuden 
tuotto kasvaa nopeammin kuin talous. Tämän kehityksen seurauksena omalla työllään 
vaurastuminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin. Tässä kehityksessä suurimpia voittajia ovat 
yhteiskunnan varakkaimmat sekä vanhemmat ikäpolvet, jotka ovat jo ehtineet kerryttää elämänsä 
aikana vaurautta.  
 
53. Kotitalousvähennys talouskohtaiseksi  
 
Suomessa verotus on lähes aina henkilöperusteista. Myös erilaiset vähennykset ovat 
henkilökohtaisia. Jo nyt puolisot voivat käyttää kotitalousvähennystä joustavasti ”yhdessä”, jos 
molemmilla on verotuksessa vähennyskelpoisia tuloja.  
 
56. Viron yritysveromalli Kokoomuksen kärkihankkeeksi eduskuntavaaleihin!  
 
Viron yritysveromalli tarkoittaa, että yrityksen voitoista maksetaan vero vasta, kun ne kotiutetaan 
ulos yrityksestä. STTK kannattaa nykyistä suomalaista yritysverotusmallia, jossa yhteisövero 
maksetaan vuosittain. Nykyinen veromalli on selkeämpi ja valtion verotulojen kannalta 
ennustettavampi. Suomen yritysveromallia vastaava malli on käytössä valtaosassa läntisen 
Euroopan maista. STTK:n näkemyksen mukaan EU:n jäsenmaiden välinen haitallinen verokilpailu 
tulisi kytkeä yhteisiä yritysverotuksen periaatteita kehittämällä sekä ottamalla käyttöön yksi 
yhteinen yritysverokanta koko EU:n alueelle.  
 
62. Sosiaali- ja terveysalan koulutuspaikkojen määrää lisättävä 
 
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita jo ennen koronaepidemiaa. 
Lisääntynyt palvelutarpeen kasvu väestön ikääntymisen seurauksena ja alalla työskentelevien 
kiihtyvä eläköityminen ovat olleet nähtävissä jo pidempään. On valitettavaa, että tilanteeseen on 
havahduttu vasta Covid-19-pandemian seurauksena.  
 
Sosiaali- ja terveysalan koulutuspaikkojen lisääminen ei ole ratkaisu alan työvoimapulaan, ellei 
alan veto- ja pitovoimasta pidetä huolta. Pito- ja vetovoimaa luovat alan palkkauksen ja työolojen 
parantaminen, mukaan lukien henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja -ylläpitäminen sekä 
laadukas johtaminen. THL:n mukaan muissa kuin koulutuksensa mukaisissa töissä työskenteli 4−5 
prosenttia niistä palkkatyössä olevista henkilöistä, joiden viimeisin suoritettu tutkinto on hoitajan 
tutkinto. Lukumäärällisesti näitä henkilöitä on vaihtelevasti noin 6 800–9 700.  
 
Aloitteen perusteluissa kuvataan, että koulutuspaikkojen määrittelyn pitäisi perustua esim. 
sairaanhoitopiirien jakoon ja alueellisiin väestörakenteisiin. On kuitenkin tiedossa, että osaajat eivät 
hakeudu kasvukeskuksiin korkeiden elinkustannusten vuoksi. Haja-asutusalueiden 
houkuttelevuutta puolestaan heikentää palveluiden vähyys. Elämäntilanne ei salli liikkumista: 
siellä, missä ammattiin on valmistuttu, siellä on useimmiten perustettu myös perhe.  
 
Työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien tulee tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä, kun 
tutkintomääriä ennakoidaan. Osaamista kohdennetaan kehittämällä työelämän ja koulutuksen 
yhteistyönä tutkintojärjestelmää sekä tutkintojen ja muun lisä- ja täydennyskoulutuksen sisältöjä.   
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Sote-alan koulutuksen tulee antaa riittävät valmiudet ennen kuin opiskelija siirtyy oppimaan 
työpaikalle. Ammattiopintojen opetusta on lisättävä. Osatutkinnot tai pikakoulutukset eivät riitä, 
niillä on potilasturvallisuutta heikentävä vaikutus. Koulutuspaikkojen määrän lisäämisen sijaan tulisi 
kiinnittää huomiota koulutuksen laatuun. 
 
Työperäisestä maahanmuutosta on mahdollista saada apua alan työvoimatarpeeseen. Se 
edellyttää, että työvoiman liikkuvuutta edistävä tutkintojen tunnustamisprosessi sekä riittävä kieli- ja 
kotoutumiskoulutus on kunnossa. 
 
 
65. Etävastaanottoja lisättävä pysyvästi julkisessa terveydenhuollossa 
66. Terveydenhuollon tietoturvalainsäädäntöä uudistettava etävastaanottojen osalta 
 
Etä- ja digipalvelujen lisääminen osana soteuudistusta on kannatettava tavoite, joka 
parhaimmillaan lisää palvelujen saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Palveluja kehitettäessä tulee 
huomioida koko sote-sektorin moniammatillinen tiimi niin, että esimerkiksi koulutettujen hoitoalan 
ammattilaisryhmien koko osaaminen saadaan käyttöön. Myös tukipalveluhenkilöstöä kannattaa 
hyödyntää täysimääräisesti palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa.  
Moniongelmaiset ja toimintakyvyltään rajoittuneet asiakkaat saattavat tarvita ammattilaisapua 
digitaalisten palvelujen käyttämisessä.  
Riittävän tietosuojan ja teknisen tietoturvan varmistaminen digipalveluissa on ilman muuta 
välttämätöntä. 
 
 
74. Eläkejärjestelmä kestävälle pohjalle 
 
Työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä on parannettu elinaikakertoimella, jonka avulla 
elinajanodotteen muutos vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin. Jos eläkkeelle siirtyvä haluaa säilyttää  sen 
eläkkeen tason, jonka hän olisi ansainnut eläkeiän mukaisesti ilman elinaikakerrointa, hänen on 
työskenneltävä pidempään. Elinaikakerroin on osa vuoden 2005 eläkeuudistusta ja sitä sovellettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2010 alkaviin eläkkeisiin. Elinaikakerroin määrätään kullekin 
syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä, eikä se muutu enää eläkkeen alkamisen jälkeen. Kun 
vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen 
muuttumiseen, elinaikakerrointa lievennetään siten, että sen määräytymisessä otetaan vuodesta 
2027 lukien huomioon alimman vanhuuseläkeiän muutokset.  
STTK ei pidä tarpeellisena muutosta tähän. 

 
 
75. Eläkkeiden taso saatava vastaamaan maksettujen eläkkeiden tasoa 
 
STTK jakaa huolen työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden turvaamisesta. STTK pitää 
hyvänä, että työmarkkinajärjestöillä on vastuu eläkepoliittisesta päätöksenteosta, jotta 
eläkejärjestelmään ei tehdä lyhytnäköisiä päätöksiä poliittisten suhdanteiden mukaisesti. 
Työeläkejärjestelmää ja sen kestävyyttä tulee tarkastella pitkäjänteisesti ja turvata myös eläkkeet 
tuleville sukupolville. Sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja järjestelmän 
perusperiaatteista on tärkeää pitää kiinni, jotta luottamus järjestelmään ei horju. STTK ei kannata 
muutosta. 
 
 
92. Työkyvyttömyyseläkkeitten ansaintarajat nostettava työntekoon ja yrittäjyyteen 
kannustaviksi 
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93. Vammaisten henkilöiden oikeus työhön  
 
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan pitää pystyä hyödyntämään mahdollista osittaista työ- ja 
ansiokykyään ilman pelkoa toimeentulon heikkenemisestä. Eläke- ja ansiotulojen 
yhteensovittamisen ns. lineaarinen malli onkin suunnitteilla.  
 
Osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyden parantaminen on samoin valmistelussa osana 
työllisyystoimia. Tilanteen kohentuminen edellyttää mm. osatyökykyisten ja vammaisten 
palvelutarpeen nykyistä parempaa identifiointia, tarvittavien monialaisten palvelujen laadun ja 
saatavuuden parantamista, palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista, parempaa tiedotusta ja 
asennemuutosta työnantajilla sekä työelämän osapuolilla. Osittaisenkin työkyvyn hyödyntäminen 
on kaikkien osapuolien ja myös kansantalouden etu. 
 
 
94. Päästökompensaatioiden tarjoaminen mahdollistettava yrityksille  
 
Aloite perustuu yksittäisen säätiön kokemiin lainsäädännöllisiin vastoinkäymisiin. Yleensä ei ole 
perusteltua muuttaa lakia yhden toimijan aseman helpottamiseksi. Yleisesti ottaen on hyvä 
periaate, ettei yksityisille yrityksille myönnetä rahankeräyslupaa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan 
tarkoitettujen varojen keräämistä tulisi edistää muilla tavoin.  
 
97. Oleskelulupa myönnettävä automaattisesti Suomessa tutkinnon suorittaneelle 
kansainväliselle opiskelijalle 
 
Aloitteessa on nostettu esiin hyvin tarpeellinen kysymys väestön ikääntymisestä ja työvoiman 
tarpeesta jo lähitulevaisuudessa. STTK katsoo, että kansainvälinen rekrytointi ja erityisesti 
kansainvälisten opiskelijoiden  
 
Tällä hallituskaudella voimaan tullut muutos tutkintoa Suomessa suorittavien mahdollisuudesta 
jäädä valmistumisen jälkeen Suomeen työnhakuun kahden vuoden ajaksi, on STTK:n mielestä 
merkittävä edistys. Pysyvä oleskelulupa Suomessa tutkinnon suorittaneille olisi kuitenkin 
merkittävä porkkana siirtyä opintojen jälkeen työelämään sekä valita Suomi opiskelupaikaksi. 
STTK pitää tärkeänä aloitteessa kuvatun lupakäsittelyn hitauteen liittyvän ongelman nopeaa 
ratkaisua. Tämä edellyttää lupakäsittelyn osittaista automatisointia ja prosessin digitalisointia. 
 
Suomi kilpailee osaavasta työvoimasta lukuisien muiden meitä vetovoimaisempien maahanmuuton 
kohdemaiden kanssa. Tästä syystä on tärkeää edistää aktiivisesti Suomessa jo olevien 
ulkomaalaistaustaisten koulutettujen osaajien kiinnittymistä suomalaille työmarkkinoille. Tutkinnon 
suorittaneiden työllistymistä tulisikin aktiivisesti edistää oppilaitosten ja korkeakoulujen taholta 
esimerkiksi tarjoamalle tehostettuja työelämäpalveluita sekä lisäämällä kansainvälisille opiskelijoille 
tarkoitettujen työharjoittelupaikkojen tarjontaa. Kansainvälisille opiskelijoille tulisi olla tarjolla 
riittävät mahdollisuudet kieli- ja kotoutumisopintoihin tutkintojen osana, joka tukisi esimerkiksi 
kielen-, kulttuurin ja työelämätietouden omaksumista.   
  
116. Lopetetaan päästökaupan kompensaatiotuki 
 
STTK katsoo, että nykyistä suurempi osa yritystuista tulisi kohdistaa tuotannon uudistamiseen, 
innovaatioihin, digitaalisten toimintaedellytysten tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Pelkkä 
olemassa olevan tuotannon tai yritystoiminnan ylläpitämisen tukeminen tai kustannusten 
kompensoiminen vääristää kilpailua. STTK:lla ei ole suoraa kantaa päästökaupan 
kompensaatiotukeen yksittäisenä tukena, vaan näkemyksemme mukaan yritystukea ja erityisesti 
energiaintensiivisen raskaan teollisuuden tukia tulisi tarkastella kokonaisuutena, jolla voidaan 
vauhdittaa alan rakennemuutosta ja siirtymää hiilineutraalimpaan tuotantoon.  
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119. Vuokratyön tasa-arvo työsopimuksissa 
 
Aloitteessa on aivan oikein nostettu esiin vuokratyöntekijöiden usein ilmenevä eriarvoinen asema 
työpaikoilla käytännössä käyttäjäyrityksessä noudatettavien etujen suhteen. Vuokratyöntekijöiden 
tulisi olla samassa asemassa käyttäjäyrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Tätä on osittain 
pystytty turvaamaan nimenomaan työehtosopimusten avulla ja ammattiliittojen tekemällä 
edunvalvonnalla.  
 
120. Työelämän pelisäännöt yhteisiksi – paikallista sopimista laajennettava 
121. Yleissitovuus pois työsopimuslaista 
122. Työmarkkinajärjestöjen valtaa kavennettava 
123. Ammattiyhdistysliikkeen verovapaudesta luovuttava 
124. Kojamo OYJ:n ja Ay-liittojen tulot verolle 
 
STTK pitää tärkeänä yleissitovuuden vahvistamista, jotta työntekijöiden vähimmäisehdot turvataan 
ja estetään yritysten välinen epäterve kilpailu työehdoilla. Yleissitovuus tuo myös vakautta 
työmarkkinoille.  
 
Paikallisen sopimisen edistäminen on välttämätöntä työmarkkinoiden, työelämän ja 
yritysrakenteiden muuttuessa. STTK pitää kuitenkin välttämättömänä ja perusteltuna sitä, että 
paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusten kautta, jossa määritellään asiat ja 
osapuolet osana työehtosopimuskokonaisuutta. Näin voidaan turvata työntekijöiden 
vähimmäisehdot ja riittävä suojelu. STTK pitää sopimusjärjestelmää toimivana ja riittävänä 
turvaamaan vähimmäispalkat Suomessa. Emme kannata lakisääteistä minimipalkkaa.  
 
Kolmikantainen valmistelu kuuluu osana Suomea sitoviin kv-sopimuksiin, ja tuo osaltaan laajasti eri 
osapuolten näkemykset ja osaamisen lainsäädäntövalmisteluun. Työmarkkinajärjestöt edustavat 
laajasti suomalaista yhteiskuntaa, niin työnantajia kuin työntekijöitä, ja sopimusyhteiskunnan 
romuttaminen horjuttaisi työmarkkinoita ja työelämää.  
 
Ammattiliitot eivät maksa saamistaan osinkotuloista veroa, koska ovat yleishyödyllisiä toimijoita. 
Yksipuolisesti vain ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luopuminen ei ole 
mahdollista yhdenvertaisen kohtelun johdosta ja tältä osin puoluehallituksen vastaus on hyvä. 
STTK ei kannata yleishyödyllisten toimijoiden verotuksen muuttamista. 
 
 
125. Kaikki palkan sivukulut näkyviin palkkakuittiin 
126. Palkkakuitti näkyväksi 
 
Palkkalaskelma annetaan työntekijälle ja työntekijällä on oikeus saada häntä koskeva 
palkkalaskelma eriteltyine osineen tiedoksi. STTK ei pidä perusteltuna, että palkkalaskelmaa 
monimutkaistetaan ja siihen lisättäisiin työnantajien sivukulujen erittelyt. Tästä ei ole mitään 
lisäarvoa työntekijälle. Sivukuluihin liittyvää tietämystä on mahdollista lisätä yhteiskunnassa muilla 
keinoin, jos on tarve korostaa työntekijälle työnantajan hänestä maksettavien sivukulujen 
määrää.  Emme kannata puoluehallituksen päätöstä.  
 
134. Varhaiskasvatusta uudistettava 
135. Vahvistettu opintopolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 
  
Varhaiskasvatus on tärkeä lapsen oikeus ja etu, mutta myös perhepalvelu ja yksi työväline tasa-
arvotyössä. Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus, 
jonka laadukas toteutus edellyttää moniammatillisia tiimejä. Palvelun tulee olla joustava lapsen ja 
perheen tarpeiden mukaisesti, niin että esimerkiksi lapsen terveydentilaan tai vanhempien 
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työaikoihin liittyvät palvelutarpeet tulevat kattavasti huomioon otetuiksi. Laadukas varhaiskasvatus 
tarvitsee riittävästi lastenhoitajaresursseja, erityisesti nuorimpien ryhmissä. 
 
 
155. Koulutusjärjestelmä täytyy uudistaa tukemaan jatkuvaa oppimista 
 
Hyvä aloite, jossa kiinnitetään laajasti huomiota tarpeeseen uudistaa koulutusjärjestelmää 
tukemaan vahvemmin myös jatkuvan oppimisen tarpeita. STTK:n tavoitteena on, että 
osaamistason nosto on aidosti mahdollista myös työuran aikana. Ennakointitiedon valossa 
erityisesti tarve korkeakoulutasoiselle tulee kasvamaan.  
 
Myös STTK on pitänyt esillä tarvetta tutkintoa pienemmille osaamiskokonaisuuksille erityisesti 
silloin, kun taustalla on jo jokin tutkinto. Sen sijaan emme olisi lisäämässä tutkintorakenteeseen 
uusia tutkintotasoja. STTK pitää tärkeänä, että osana jatkuvan oppimisen uudistusta etsitään myös 
uusia keinoja yhdistää työtä ja uuden oppimista. Tähän olemme esittäneet konkreettisena toimena 
korkeakoulutukseen soveltuvan oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämistä jatkamalla työn 
opinnollistamisen eteen tehtyä hyvää työtä.   
 
 
157. Etäopiskelumahdollisuuksia edistettävä korkeakouluissa 
 
Tällä hallituskaudella on käynnistynyt laaja työ korkeakoulujen digivision laatimiseksi. Hankkeen 
tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. 
Pedagogiikan kehittäminen on yksi tärkeä osana korkeakoulutuksen digitalisaatiota.  
 
STTK pitää digivisiota erittäin merkittävänä, kunnianhimoisena ja tarpeellisena hankkeena. Muiden 
toimialojen tapaan koulutuksessakin on tarpeen pohtia laajasti digitalisaation mahdollisuuksia 
toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.  
 
Puoluehallituksen vastauksessa nostetaan korkeakoulutuksen alustamalli, joka mahdollistaisi 
korkeakouluissa jo opiskeleville kurssien ottamisen myös muista korkeakouluista. 
Ammattikorkeakoulut ovat jo kehittäneet laajassa eAMK-verkostoyhteistyössä CampusOnline-
ympäristön, joka kokoaa yhteen kaikkien ammattikorkeakoulujen digitaalisen opetustarjonnan. 
Yliopistoilta vastaavantyyppinen yhteistyörakenne vielä puuttuu, mutta oletuksena on, että 
digivisiotyössä on tämäkin asia esillä.  
 
 
169. Väylämaksut on poistettava  
 
Väylämaksujen keventäminen tai poistaminen liittyy raskaan teollisuuden kustannuskilpailukyvyn 
parantamiseen. Nykytilanne, jossa väylämaksut on puolitettu, on pysynyt samanlaisena jo vuosia. 
Ruotsissa vastaavaa maksua ei ole ollenkaan. STTK:n kanta on, että väylämaksujen puolittamisen 
jatkaminen on riittävä toimi merikuljetusten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Yritysten 
kustannuskilpailukykyä tukevia toimia tulee tarkastella kokonaisuutena. 

 
Lisätietoja:  
Elena Gorschkow, elena.gorschkow@sttk.fi, 044 743 1725 
Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö 
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