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STTK:n kommentteja aloitteisiin Kristillisdemokraattien 
puoluekokoukselle 2021 
 
Kävimme läpi Kristillisdemokraattien puoluekokouksen 35 aloitetta ja kommentoimme 11 aloitetta. 
Aloitteissa oli paljon mielenkiintoisia avauksia.  
 
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 
kommenttimme herättävät ajatuksia ja keskustelua myös puoluekokouksen jälkeenkin kanssamme! 
 
2.  Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi kotihoidon asiakkaiden palveluvalikoimaa  
 
Pirkanmaan KD esittää, että puolue pitää julkisessa keskustelussa esillä kotihoidon asiakkaiden 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden tärkeyttä sekä vaikuttaa siihen, että päihde- ja 
mielenterveyspalvelut sisällytetään kotihoidon palveluita koskeviin linjauksiin. Lisäksi on 
huolehdittava siitä, että alan ammattilaisten koulutuksessa huomioidaan päihde- ja 
mielenterveysalan osaamisen tarpeet. 
 
STTK: Mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta on syytä kehittää 
kokonaisvaltaisesti SOTE-uudistuksen edetessä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
matalankynnyksen palveluiden kehittämiseen sekä sairastumisriskin tunnistamiseen osana myös 
muuta palveluntarjontaa, jotta palveluiden tarpeessa olevia saataisiin mahdollisimman laajasti 
palveluiden piiriin. 
 
5. ja 6. Koulupsykologipalvelut kuntoon kaikkialla Suomessa  
 
5. Pirkanmaan KD Nuorten aloitteesta Pirkanmaan KD esittää, että puolue alkaa aktiivisesti 
ajamaan lakiin kirjausta koulupsykologien ja -kuraattoreiden määrästä Suomen Psykologiliiton 
suosituksen mukaiselle tasolle. 
 
6. Pirkanmaan KD Nuorten aloitteesta Pirkanmaan KD esittää, että puolue alkaa ajamaan 
mielenterveystarkastuksia kaikille kouluasteille.  
→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä muutettuna siten, että KD esittää lasten ja nuorten 
psyykkisen hyvinvoinnin arviointia koulupsykologin tai vastaavan mielenterveyden ammattilaisen 
tekemänä kiinteäksi osaksi kouluterveydenhuollon säännöllisiä tarkastuksia. 
 
STTK: Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen on osa laajempaa mielenterveysongelmien 
lisääntymistä koko väestön keskuudessa. Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien rinnalle suurimmaksi työkyvyttömyyseläkkeiden syyksi. Tämän kehityksen 
pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi olennaista on, että mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon 
panostetaan jo ennen työelämään siirtymistä. Kouluterveydenhuolto on luonnollinen taho 
tavoittamaan lapsia ja nuoria ja säännöllinen mielenhyvinvoinnin seuranta mahdollistaisi ongelmien 
tunnistamisen jo varhaisessa vaiheessa. 
 
8. SOTE-uudistuksen yhteydessä sopimusomaishoitajien palkkioiden saannin kriteerit ja 
palkkiot yhtenäistettävä koko maassa  
 
Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta jaksamiseen ja kuntoutukseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Jos omaishoitaja kaatuu taakkansa edessä, niin meillä on silloin kaksi hoitoa 
tarvitsevaa ja kunnan kustannukset tuplaantuvat. Omaishoito on kunnille edullinen ja turvallinen 
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vaihtoehto. SOTE-uudistuksen yhteydessä omaishoidontuen saannin kriteerit ja palkkioiden 
määrät tulee yhtenäistää. 
Samalla esitämme, että omaishoitajien asemaa parannetaan huolehtimalla omaishoitajien 
jaksamisesta ja kuntoutuksesta, jotta omaishoito olisi todellinen hoitovaihtoehto. Koko maassa 
tulisi Vantaan esimerkin mukaisesti myöntää sopimusomaishoitajille ilmainen pääsy kunnan 
uimahalleihin ja kuntosaleihin. 
 
STTK: STTK tekee yhteistyötä Omaishoitajien liiton kanssa omaishoitajien 
toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja on sitoutunut muun muassa edistämään 
omaishoitajien mahdollisuuksia osallistua ansiotyöhön. Ansionmenetyksen korvaaminen 
hoidettavan lääkärikäynneistä on hyvä esimerkki mahdollisista toimista ansiotyön ja omaishoidon 
yhdistämisen helpottamiseksi. 
 
9. Vihreä infrastruktuuri 
Vantaan Kristillisdemokraatit esittävät, että kuten tiedemiesten laskelmien mukaan urbaania 
vihreää tulisi olla vähintään 50m2 asukasta kohden, tämä tulisi säätää lakiin ja huomioida 
kaupunkisuunnittelussa miniminä, ja että erityisesti urbaanin vihreän laatuun tulee kiinnittää 
huomiota, indikaattoreina erityisesti biodiversiteetti, avainlajit, harvinaiset lajit ja biotoopit, 
sukkession huippuvaiheet ja eri ekosysteemipalveluiden toimivuus. Kristillisdemokraatit esittävät, 
että vihreä infrastruktuuri tulee huomioida ja sen rakentamista edistää kaikessa kaavoituksessa ja 
kaupunkisuunnittelussa. 
 
STTK: Kaupunkiluonnon ja biodiversiteetin turvaaminen on tärkeä asia. On myös totta, että 
kaupungeissakin on harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Tarkka 50m2 viheraluesääntö per asukas on 
kuitenkin tarkoituksenvastainen. Kaupunkiluontoa tulee tarkastella kokonaisuutena, eikä tarkka 
neliömetriraja ole järkevä.  
 
10. Kaupunkipoliittinen ohjelma 
 
KD:n Espoon paikallisosasto esittää, että puolue ryhtyy tekemään kaupunkipoliittista ohjelmaa ja 
nimeää työryhmän esittämään tälle politiikalle tavoitteet ja keinot. 
 
STTK: STTK pitää tärkeänä, että puolueet laativat omia kaupunkipoliittisia näkemyksiään ja 
osallistuvat siten keskusteluun kaupunkien ja kasvukeskusten kehittämisestä. STTK on itse 
pureutunut asuntopoliittisessa ohjelmassaan vastaaviin kysymyksiin:  
 
https://www.sttk.fi/materiaalit/sttkn-asuntopoliittinen-ohjelma/  
 
17. Työmatkapyöräilyyn kannustettava korottamalla kilometrikorvausta   

 
KDNuoret esittää, että työmatkapyöräilyn kilometrikorvaus ja työmatkojen verovähennystaso 
nostetaan 20 senttiin/km.  
 
STTK: Kilometrikorvausta ei Suomessa makseta kodin ja työpaikan välisten matkojen 
suorittamisesta mutta näistä matkoista on mahdollista hakea verovähennystä henkilökohtaisessa 
verotuksessa. Nykyisin pyörän käytöstä kodin ja työpaikan välisiin matkoihin voi vähentää 
verotuksessa 85 euroa vuodessa. Jos kodin ja työpaikan välisissä matkoissa ei ole muita 
vähennettäviä kuluja, niin ko. vähennys jää alle matkakulujen omavastuun, joka on vuodessa 750 
euroa.  
 
Kodin ja työpaikan välisten matkakulujen verovähennyksessä on mahdollista siirtyä 
kilometripohjaiseen vähennykseen samoin kuin auton käytössä. Tällöin pyörän käytöstä kodin ja 
työpaikan välillä saisi vähentää 10 senttiä kilometriltä. Tämä uudistus todennäköisesti lisäisi 
polkupyörän käyttöä kodin ja työpaikan välisiin matkoihin ja samalla vähentäisi oman auton käyttöä 
tähän tarkoitukseen. Se olisi sekä ilmaston että kansanterveyden kannalta myönteinen uudistus. 

https://www.sttk.fi/materiaalit/sttkn-asuntopoliittinen-ohjelma/
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21. KD:n edistettävä anonyymia rekrytointia  
 
KDNuoret esittää, että puolue edistää anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoa julkisen sektorin 
työnhaussa.  
 
STTK: STTK pitää aloitetta tärkeänä ja yhtyy monin osin sen perusteluihin. Anonyymi rekrytointi 
voi yleistyessään olla merkittävä, konkreettinen keino edistää työelämän yhdenvertaisuutta sekä 
poistaa työmarkkinoilla esiintyvää syrjintää, joka voi olla joko tietoista tai tiedostamatonta. Vaikka 
syrjintä on kiellettyä Suomessa, sitä havaitaan käytännössä ja myös tutkimuksissa. Ahklag Ahmad 
on selvittänyt kenttäkokeessaan työnantajien maahanmuuttajiin ja suomalaistaustaisiin 
työhakijoihin kohdistamaa kohtelua rekrytointitilanteessa, joissa hakijoilla oli samanlainen pätevyys 
tehtävään. Maahan muuttaneet hakijat saivat kutsuja haastatteluihin merkittävästi vähemmän. 
Kuten aloitteessa on mainittu, myös muut vähemmistöt ja esimerkiksi ikääntyneet työhakijat voivat 
hyötyä anonyymistä rekrytoinnista työmarkkinoilla. Anonyymin rekrytoinnin hyödyistä on käynnissä 
selvitys VATT:n toimesta. Monissa kunnissa on käynnissä erilaisia anonyymin rekrytoinnin 
kokeiluja. Yksi laajimmista on Helsingin kaupungin käynnistämä kokeilu. Helsingin kaupungin 
palveluksessa työskentelee lähes 40 000 ihmistä eri toimialoilla. 
 
25. Ikäihmisen tai muistisairaan tutkimuksiin osallistuvalle omaiselle lääkärissä käynnin 
ajalta Kelan korvaus menetetystä palkasta  
 
KD Naiset ehdottavat, että omainen saa Kela-korvauksen siitä ajasta, kun hän on ikäihmisen tai 
muistisairaan mukana tutkimuksissa. 
 
STTK: Lakisääteisten vapaapäivien lisääminen on kannatettava tavoite, järjestelmää tulisi 
kuitenkin kehittää myös siten, että vapaapäivät on mahdollista pitää aidosti vapaina eikä käyttää 
esimerkiksi ansiotyön tekemiseen. 
 
Väestön ikääntyessä omaishoidon kehittäminen on keskeisessä roolissa hoitotaakan 
hallitsemiseksi – omaishoitajien jaksamisesta huolehtimisen on keskeinen osa tätä kehitystarvetta. 
Kunnallisten liikuntapalveluiden maksuttomuus on hyvä esimerkki kustannuksiltaan matalasta 
tavasta tarjota tukea jaksamiseen. 
 
29. Välttämätön maahanmuuttajaystävällinen asenne  
 
KDSvenskan aloitteessa esitetään, että maahanmuuttajien kotouttamista tulisi kehittää entistä 
tehokkaammaksi.   
 
STTK: Suomen väestörakenne ja aseman turvaaminen pienenä avoimena kansantaloutena 
edellyttää kasvavaa maahanmuuttoa. Tarvitsemme maahanmuuttajia turvaamaan huoltosuhdetta 
ja hyvinvointipalveluja. Työikäisten määrä vähenee 75 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. 
Vuotuisen maahanmuuton tulisikin kasvaa 34 000 maahanmuuttajaan, jotta työvoiman tarpeeseen 
voidaan vastata. Se edellyttää myös, että Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat saadaan 
integroitua työmarkkinoille ja osaksi yhteiskuntaa nykyistä täysipainoisemmin. 
Kotouttamispalvelut koskevat tällä hetkellä vain humanitaarisin perustein maahan saapuneita. 
STTK:n mielestä myös työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen saapuneet ja heidän 
perheensä tarvitsevat oman kotouttamisen väylän.  
 
STTK katsoo, että parempi kotouttaminen maksaa itse itsensä takaisin parempana työllisyytenä. 
Toisaalta työllistyminen on paras keino kotouttaa ja juurruttaa henkilö Suomeen. Työllistyminen on 
myös avain kielitaitoon ja siten kiinnittymiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Maahanmuuttajataustaisten miesten työllisyysaste on yhtä korkea kuin suomalaissyntyisten. 
Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste sen sijaan jää alle 50 prosentin, vaikka naiset 
ovat miehiä koulutetumpia ja kielitaitoisempia. Syytä voidaan hakea suomalaisten työmarkkinoiden 
jakautumisesta miesten ja naisten aloihin sekä naisvaltaisten alojen korkeista kielitaito- ja 
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koulutusvaatimuksista. Erityisesti maahanmuuttajanaisten kotoutumiseen ja työllistymiseen tulisi 
panostaa, sillä naisten työllisyysaste heijastuu myös seuraavan sukupolven työllisyyteen ja 
ehkäisee tehokkaasti ylisukupolvista syrjäytymistä. 
 
Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsy työmarkkinoille sekä työllistyminen koulutustaan 
vastaaviin tehtäviin edellyttää asennemuutosta myös suomalaiselta työelämältä ja työkulttuurilta. 
Emme voi odottaa täydellistä kielitaitoa heti ja perehdytys työpaikan toimintakulttuuriin edellyttää 
koko työyhteisöltä aktiivisuutta ja myönteistä lähestymistapaa.  
 
33. Pankki- ja muissa virallisissa palveluissa digipalvelujen rinnalla pitää säilyä myös 
kasvokkain palvelu 
 
Helsingin KD naispiirin johtokunta esittää, että puolue edistää toimenpiteitä, joilla esteettömät ja 
saavutettavat pankkipalvelut turvataan jokaiselle tarvitsevalle. 33 Digitaalisten palvelujen rinnalla 
on oltava kasvokkain tapahtuva henkilökohtainen palvelu kaikkina pankin aukiolopäivinä. Ei ole 
oikein, että osa ihmisistä tietoisesti jätetään ulkopuolelle yhteiskunnan toiminnoista. Se sotii 
ihmisyyttä vastaan. Yhdenvertaisuuslaki jo velvoittaa meitä pitämään huolta kaikista! 
 
STTK: Aihe on tärkeä ja STTK on vaatinut elinkeinopoliittisessa ohjelmassaan palveluiden 
turvaamista kaikille. Sähköiset ja digitaaliset palvelut jättävät helposti vanhimmat, nuorimmat ja 
sairaimmat asiakkaat sekä erityisryhmiin kuuluvat (vieraskieliset, vammaiset) puutteelliseen 
asemaan. Tarkka muotoilu ”henkilökohtainen palvelu kaikkina pankin aukiolopäivinä” on vaikea 
toteuttaa ja koskee yksityisiä palveluita. Yleisellä tasolla varsinkin viranomaispalveluiden 
saatavuus on turvattava myös niille ihmisryhmille, joille aplikaatioiden käyttäminen ei onnistu.  
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Elena Gorschkow, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö 
elena.gorschkow@sttk.fi, 044 743 1725 
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