SDP:n sitoumus
Kättä päälle –projektin jatkoksi

Työ, työllisyys ja työelämä
SDP laatii kevään julkisen talouden kehyslinjauksiin liittyen esityksiä aktiivisen työvoimapolitiikan
tavoitteiksi koskien erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskeinoja, nuorten koulutus-, harjoitteluja työpaikkojen aikaansaamiseksi, työttömyyden hoitoon kohdistettujen määrärahojen lisäämiseksi ja
suuntaamiseksi aktiiviseen työllistämiseen (mm. Rinteen malli) sekä ensimmäisen työntekijän
palkkaamiskynnyksen madaltamiseksi ja ns. välityömarkkinoiden kehittämiseksi.
SDP yhtyy moniin niihin esityksiin, joissa pureudutaan työn murrokseen, työn tekemisen muotojen
moninaistumiseen ns. moniduunitaloudessa.
SDP sitoutuu laatimaan esityksiä niin lainsäädäntöön kuin budjettitalouteen, joilla parannetaan
pätkittyvissä työsuhteessa sekä itsensä työllistäjien ja yksinyrittäjien asemaa. Parannuksia tarvitaan
työlainsäädäntöön ja sosiaali- ja työttömyysturvasäädöksiin erityisesti niissä nivelkohdissa, joita
työntekemisen eri muodot ja niiden yhdistäminen edellyttävät. Tarvitaan palkan ja sosiaaliturvan parempaa
yhteensovittamista, josta hyvä esimerkki on suojaosan korotus työttömyys- ja asumistukiin.
Noin 83 000 palkansaajalla, joista enemmistö noin 57 % on naisia, on ns. nollatuntisopimus. SDP tukee
4.12.2015 eduskunnalle luovutetun 62 516 allekirjoittaman nollatuntisopimukset kieltävää
kansalaisaloitetta esityksen mukaisin reunaehdoin.

Yrittäjyyden edistäminen
Pienet alle 10 hengen yritykset työllistävät enemmän kuin suuret. Eri asemassa olevia itsensä työllistäjiä on
noin 170 000. Palvelusektorin osuus työllistäjänä on keskeinen. Yksityisissä palveluissa työskentelee noin
2,1 miljoonaa ihmistä, joista kaupan alalla noin 300 000 ja matkailussa noin 140 000 (2013). Matkailualalle
odotetaan 2025 mennessä noin 40 000 uutta työpaikkaa.
SDP on laatinut – tutustuen tässä projektissa esitettyihin tavoitteisiin – uuden yrittäjyysohjelma –paketin.
Edistämme niitä tavoitteita eduskunnassa, julkisessa keskustelussa ja tarjoamme niitä myös
työmarkkinajärjestöjen pöytiin.
SDP esittää, että maan hallitus laatii yhteistyössä alan toimijoiden kanssa palvelualojen kasvu, elinkeino- ja
työllistämisstrategian mukaan lukien matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan vuosille 2015-2025. Tämä
strateginen hanke tulee nostaa hallituksen kärkihankkeiden joukkoon – nyt se puuttuu niiden joukosta.

Sivistys, koulutus ja osaaminen
SDP yhtyy asiakirjassa esitettyihin arvioihin ja huoliin koulutuksellisen eriarvoisuuden vaaroista ja
koulutukseen kohdistuvista ylimitoitetuista leikkauksista. Suomen menestyminen perustuu henkiseen
pääomaan eli koulutukseen ja osaamiseen.
Esityksissä oli runsaasti hyviä ideoita työn ja oppimisen limittymiseen ja polun rakentamiseen työn ja
oppimisen toisiaan tukeviksi malleiksi
SDP sitoutuu koulutusta, sivistystä ja työtä arvostavana ja ajavana puolueena olemaan aloitteellinen sekä
ajankohtaisen ammatillisen koulutuksen uudistamistyössä että työelämävaiheessa tapahtuvan koulutuksen
ja työn uudenlaisen liiton rakentamisessa. Työelämän nopeiden ja monitaitoisuutta vaativien muutosten
keskellä koulutus on parasta muutosturvaa siirtyä työstä ja ammatista toiseen.
SDP laatii omat tavoitteensa työelämäkoulutuksen kehittämiseksi ja niiden koulutusmahdollisuuksien
parantamiseksi, joilla on suuri riski pudota työmarkkinoilta osaamisvajeen vuoksi.

Maahanmuutto ja kotouttaminen
SDP yhtyy raportin arvioihin kasvavan maahanmuuton tuomista haasteista yhteiskunnallemme. SDP:lle
jakamaton ihmisarvo, hädänalaisten ihmisten auttaminen ja kansainvälinen solidaarisuus ovat itsestään
selviä lähtökohtia arvioitaessa myös Suomen muuttaneiden ja muuttavien kotouttamista.
Hallitsemattoman pakolaisvirran ja hädänalaisten ihmisten hyväksikäytön torjumiseksi tarvitaan yhteisiä
eurooppalaisia pelisääntöjä ja itse pakolaisuuden syiden ratkaisua.
SDP näkee, että juureva kotouttaminen tulee olemaan useamman vuoden kansallinen ponnistus. Hyvän
kotouttamisen perusasiat ovat kielitaito, koulutus, työ ja asuminen. Voimavaroja onnistuneen
kotouttamisen toteuttamiseen tulee lisätä ja mm. kuntiin sijoittamista tukea.
SDP on käynnistänyt valmistelun oman kotouttamisohjelman aikaansaamiseksi niin, että se on arvioitava
mm. hallituksen kehysriihen ja valtion kotouttamisohjelman valmistelussa. Ohjelmassa otetaan huomioon
Kättä päälle –raportissa olevia esityksiä.

Tulevaisuusteemat
Useissa Kättä päälle –työpajoissa pohdittiin tulevaisuuden digitalisaation robotiikan, teollisen internetin,
biotalouden ja ympäristöteknologian tuomia mahdollisuuksia Suomelle – eli kykyä kiinnittyä globaaleihin
megatrendeihin ja arvoketjuihin myös viennin jalustan monipuolistamiseksi.
Yhtä mielenkiintoista teemaa pohdittiin Sitran järjestämässä työpajassa – nimittäin kiertotalouden tuomia
mahdollisuuksia Suomelle. Kiertotaloutta koskeva keskustelu myös EU:n tasolla on käynnistynyt Kiertotaloutta voidaan kuvata raaka-aineen elinkaaren kautta: Raaka-aineen hankinta, tuotteiden käyttö,
tuotteiden valmistus, tuotteiden käyttö, tuotteiden uudelleenkäyttö, tuotteiden uusiokäyttö, jätehuolto ja
jäteprosessointi.
SDP pitää tärkeänä, että Suomelle laaditaan kiertotalouden paremmasta hyödyntämisestä
kunnianhimoinen visio laajalla yhteistyöllä yritysten, kuntien, kotitalouksien ja hallinnon kesken. Esitämme
hallitukselle, että se laatii laajalla yhteistyöllä kiertotalouden tiekartan. Sitra on tehnyt asiassa hyvää
pohjatyötä ja voisi toimia eri toimijat kokoavana tahona tiekartan laatimisessa.

