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STTK:n kommentteja aloitteisiin Vihreiden puoluekokoukselle 2020
Kävimme läpi Vihreiden puoluekokouksen 17 aloitetta ja kommentoimme niistä 7 aloitetta.
Aloitteissa oli paljon mielenkiintoisia avauksia.
Haluamme keskustelevana keskusjärjestönä osallistua 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
kommenttimme herättävät ajatuksia ja keskustelu jatkuu myös puoluekokouksen jälkeen!
1. Itsensätyöllistämisellä työlliseksi
STTK on ilahtunut siitä, että Vihreät pitävät itsensä työllistäjien asemaa esillä. STTK on samaa
mieltä siitä, että itsensä työllistäjien asemaa tulee parantaa työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää
kehittämällä sekä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista edistämällä.
2. Ulosotossa pääoma ennen korkoja
Aloite velanmaksun muuttamisesta siten, että velallinen voi halutessaan ensin maksaa velan
pääomaa ja sitten vasta korkoa, on mielenkiintoinen ja harkitsemisen arvoinen. Velka on jo
nykyään joissain tapauksissa jaettu osiin, jotka maksetaan yksi kerrallaan ja vaikutus on esitetyn
aloitteen kaltainen. Uudistus voisi auttaa monen velallisen tilannetta merkittävästi, ilman että
velkojan asema kuitenkaan ratkaisevasti heikkenee. STTK toivoo, että ehdotusta selvitetään
laajemmin.
8. Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien sosiaaliturvan aukot paikattava
STTK pitää aloitetta perhehoitajien sosiaaliturvan parantamiseksi kannatettavana. Heidän tulisi
myös välittömästi päästä työttömyysturvan piiriin, mikäli toimeksianto päättyy ja seurauksena on
perhehoitajan työttömyys.
STTK ei kuitenkaan usko, että perustulo toisi kestävää ratkaisua näihin tilanteisiin. Tasoltaan
riittävän korkea, toimeentulon takaava perustulo muodostuisi yhteiskunnalle liian kalliiksi
ratkaisuksi.
9. Vuoroasuvat lapset huomioitava sosiaaliturvan uudistuksessa
Lasten vuoroasuminen tulee todennäköisesti edelleen yleistymään yhteiskunnassa. Sosiaaliturvan
sekä palvelujen mukauttaminen muutokseen on tehtävä kiireellisesti sekä lapsien että perheiden
hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Yhden pysyvän osoitteen merkityksen kyseenalaistavia tilanteita saattaa olla lasten vuoroasumisen
lisäksi muitakin ja myös aikuisilla. Näitäkin tilanteita olisi hyvä tarkastella sosiaaliturvan ja
palvelujen näkökulmasta. Esimerkiksi eroperhe saattaa päätyä tilanteeseen, jossa lapset jatkavat
asumista entisessä kodissa ja yhdessä osoitteessa, mutta vanhemmat vuorottelevat asumista
lapsien luona ja uusissa kodeissaan. Myös vapaa-ajan asumisen merkitys ja volyymi kasvavat,
jolloin voitaisiin ajatella mahdollisuutta kahteen vakituiseen osoitteeseen sekä mahdollisesti kahta
kotikuntaa, jotka jakaisivat keskenään kuntaverotulot.
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10. Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksuihin porrastus ja sisaralennus
STTK pitää tätä kannatettavana aloitteena. Tällä hetkellä iltapäivätoiminnan maksullisuus saattaa
olla esteenä osallistumiseen monissa perheissä, joissa lapsi palvelua tarvitsisi. Koululaisten aamuja iltapäivätoiminnalla on monia lapsen kehitystä sekä vanhempien työn- ja perhe-elämän
yhteensovittamista tukevia hyötyjä.
Kansainvälisesti vertaillen on poikkeuksellista, että Suomessa jopa 6-vuotias ekaluokkalainen
saattaa viettää yksinäisen iltapäivän ilman aikuista tukea ja valvontaa. Esimerkiksi Ruotsissa
mahdollisuus osallistua koululaisten iltapäivätoimintaan jatkuu 12-vuotiaaksi asti.
Varhaiskasvatuksen maksuja alle kouluikäisillä on kohtuullistettu ja maksuttomuuttakin esitetty.
Sama trendi pitäisi heijastua myös pienten koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan
maksuihin.
11. Vuoropäivähoidon ja pienten koululaisten vuorohoidon järjestäminen
STTK pitää tätä aloitetta kannatettavana samoista syistä kuin aloitetta 10. STTK arvioi, että se
todennäköisesti edistäisi erityisesti yksinhuoltajien työllisyyttä ja kohentaisi ansioita. Aloitteen
toteuttaminen edellyttäisi kustannuslaskelmia, mutta STTK:n arvion mukaan sen todennäköinen
kustannus ei muodostuisi julkiselle sektorille kovin merkittäväksi vuoropäivähoidon potentiaalisen
asiakaskunnan rajallisuuden vuoksi.
13. Veikkauksen tuottojen tulouttaminen suoraan valtion budjettiin.
STTK pitää tärkeänä, että veikkausvoittovarojen vähentyessä järjestöjen ja muiden edunsaajien
ennustettava rahoitus turvataan yhteiskunnan toimesta. Hallitus on päättänyt käynnistää
valmistelun asian osalta.
Edunsaajien rahoituksen pysyvyys ja jatkuvuus on palvelutoiminnan kehittämisen elinehto.
Rahoituksen epävarmuus ja sattumanvaraisuus estäisi edunsaajien toiminnan pitkäjänteisen
kehittämisen. Vain pysyvä ja ennakoitava rahoitus mahdollistaa kestävän palvelurakenteen
kehittämisen ja ylläpidon. Kolmannen sektorin sosiaalipalvelujen kysyntä on kasvussa ja niiden
jatkuminen tulee turvata.
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