
Puoluehallituksen lausunnot puoluekokousaloitteista 
Hyväksytty puoluehallituksen päätöksellä 30.8.2017 

 
Poliittiset aloitteet 
 
1. Aloite yhdenvertaisemmasta kotihoidontuesta 
Päätösesitys: Aloite hylätään. 

2. Aloite Feministisen puolueen saavutettavuuden edistämiseksi 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään puoluehallituksen lausunnon mukaisesti. 

3. Aloite Feministisen puolueen saamelaispolitiikaksi 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään ja sen edistämiseksi perustetaan saamelaisasioiden 
työryhmä. Työryhmä kehittää yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa ja 
saamelaisasioiden edistämiseksi Feministisen puolueen politiikassa. Työryhmä edistää 
saamelaisten feministien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia puolueessa sekä yleisemmin 
yhteiskunnassa. 

4. Aloite Feministisen puolueen asevelvollisuuskannasta. 
Päätösesitys: Aloite siirretään jatkovalmisteluun ja sitä varten perustetaan erillinen työryhmä. 

5. Aloite Feministisen puolueen kannaksi avioliittolain muuttamiseksi 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. 
6. Aloite Feministisen puolueen perustulomallin työstämisen aloittamiseksi 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään ja sen edistämiseksi perustetaan työryhmä Feministisen 
puolueen perustulomallin valmistelemiseksi. 
7. Aloite Feministisen puolueen seksityöpolitiikaksi 
Päätösesitys: Aloite hylätään. 
8. Aloite yhteisestä katsomusaineesta kouluihin 
Päätösesitys: Aloite siirretään jatkovalmisteluun puoluehallituksen esittämin huomioin. 

9. Aloite yhdenvertaisesta mahdollisuudesta jatko-opintoihin 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään 

10. Aloite kuuden tunnin työpäivästä 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään jatkovalmisteluun ja sen edistämiseksi perustetaan työryhmä.  

11. Aloite aikuiskoulutustuesta kaikille työntekijöille 
Päätösesitys: Aloite hylätään. 

12. Aloite vuosilomalain uudistamisesta 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään ja siirretään työpoliittisen työryhmän jatkokehittelyyn. 

13. Aloite nollatuntisopimusten kieltämisestä 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään puoluehallituksen lausunnon mukaisesti. 

14. Aloite Feministisen puolueen sote-työryhmän perustamiseksi  
Päätösesitys: Aloite hyväksytään 

 

Järjestölliset aloitteet 
15. Vegaaninen tarjoilu puolueen järjestämissä tapahtumissa 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. 



Poliittiset aloitteet 

 
1. Aloite yhdenvertaisemmasta kotihoidontuesta 

Espoon toimintaryhmä 
 
Espoon toimintaryhmä ehdottaa aloitteessaan  että kotihoidontuen jakso olisi nykyistä kolmeen 
ikävuoteen jatkuvaa mahdollisuutta lyhyempi ja antaisi vanhempainvapaajakson jälkeen 
jommallekummalle vanhemmista mahdollisuuden jäädä hoitamaan lasta kotiin kahteen 
ikävuoteen saakka. Kotihoidontuesta tältä ajanjaksolta tulisi saada enemmän kuin mitä tällä 
hetkellä saa (alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk). Näin turvattaisiin perheen riittävä toimeentulo.  
 
Perusteluna aloitteelle on sekä yllä olevassa aloitteessa olevat perustelut hoivavastuun 
jakamisesta sekä työelämän tasa-arvon näkökulma että se, että tutkimusten mukaan Suomessa 
naiset hoitavat lapsia pisimpään kotona ja päivähoidossa olevien lasten määrä Euroopan 
mittakaavalla on pieni (vuonna 2015 68 % väestön 1–6-vuotiaista lapsista, vuonna 2014 lähes 
100% 4-vuotiaista mm. Ranskassa ja Hollannissa). Lisäksi tutkimusten mukaan etenkin ne, jotka 
hyötyisivät eniten varhaiskasvatuksen tukitoimista, eivät hakeudu päivähoidon piiriin, kuten 
maahanmuuttajat tai työttömät. Tämä aloite vaatii myös varhaiskasvatuksen kehittämistä lasta 
ja perhettä kokonaisvaltaisesti tukevaksi, riittävästi resursoiduksi, kaikille avoimeksi ja 
maksuttomaksi tueksi. Parhaimmillaan päivähoito tasaa eriarvoisuutta ja ehkäisee 
syrjäytymistä sekä tukee lapsen pedagogisia valmiuksia. 
 
Puoluehallituksen lausunto: Puoluehallitus on aloitteentekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, 
että hoivavastuu jakaantuu perheissä edelleenkin epätasa-arvoisesti ja että naiset vastaavat 
siitä yhä monissa perheissä työuransa kustannuksella. Feministinen puolue haluaa parantaa 
naisten työmarkkina-asemaa lisäämällä isien hoivavastuuta. Toisaalta perinteiset käsitykset 
isyydestä ja äitiydestä pönkittävät edelleen epätasaista työnjakoa kodeissa ja niiden 
ulkopuolella. Yleisohjelmassa toteamme että perhevapaajärjestelmää tulee kehittää niin että se 
ottaa huomioon myös perheiden monimuotoisuuden, yhden vanhemman perheet, 
adoptioperheet ja sateenkaariperheet. Aloite ei mielestämme tuo ratkaisua 
epätasa-arvo-ongelmiin joita muuttuva perheyhteisö tänään vaatisi ratkaistaviksi. 
 
Päätösesitys: Aloite hylätään. 
 

2. Aloite Feministisen puolueen saavutettavuuden edistämiseksi  

Turun toimintaryhmä 
 
Turun toimintaryhmä ehdottaa, että Feministisen puolueen puolueohjelma ja kannanotot 
käännetään mahdollisuuksien mukaan ruotsin, englannin ja pohjoissaamen kielen lisäksi 
kymmenelle yleisimmälle vähemmistökielelle Suomessa: 
 
Suomen romanikielelle, suomalaiselle viittomakielelle, venäjäksi, viroksi, arabiaksi, somaliksi, 
kurdiksi, kiinaksi, persiaksi ja albaniaksi (lähde: Suomen tilastokeskus, Suurimmat 
vieraskieliset ryhmät Suomessa vuoden 2016 lopussa). Käännöstyötä voidaan toteuttaa 
jaksoittain tai pitkällä aikavälillä esim 1 vuoden tai 5 vuoden tavoitteen asettamisen mukaisesti.  
 



Puoluehallituksen lausunto: Feministisen puolueen hallitus pitää aloitetta puolueen 
saavutettavuuden parantamiseksi kannatettavana. Puolueen on tuotettava tietoa myös muilla 
kuin puolueen virallisilla kielillä suomella, ruotsilla ja englannilla. Puolueen säännöissä linjataan 
jo   nyt,   että   esteettömyyden   takaamiseksi   puolue   pyrkii   pitämään   viralliset   asiakirjat   ja 
viestintämateriaalinsa   saatavilla   myös   muilla   kuin   virallisilla   kielillä.   Aloite   on   siten   linjassa 
säännöissä jo ilmaistun tavoitteen kanssa.  
 
Puoluehallitus esittää, että aloite rajataan koskemaan vain puolueen virallisia asiakirjoja, kuten 
poliittisia ohjelmia ja sääntöjä. Myös muuta viestintää voi tuottaa muilla kielillä tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. Käännöstöissä on kuitenkin otettava huomioon puolueen pienet 
taloudelliset ja vapaaehtoisresurssit. Puolueella ei ole välttämättä mahdollisuutta käyttää 
maksullisia käännöspalveluja, jolloin tekstien kääntäminen tulee toteuttaa vapaaehtoisvoimin. 
Puoluehallituksen mielestä ei ole mahdollista taata, että esimerkiksi nopealla aikataululla 
tehtävät kannanotot käännettäisiin aina usealle eri kielelle.  
 
Puoluehallitus esittää siis, että aloite hyväksytään siltä osin, kun se koskee puolueen poliittisia 
ohjelmia ja sääntöjä. Esitetään siis hyväksyttäväksi, että poliittiset ohjelmat ja säännöt 
käännetään ruotsin, englannin ja pohjoissaamen kielen lisäksi kymmenelle yleisimmälle 
vähemmistökielelle mahdollisuuksien mukaan. Puoluehallitus pitää hyvänä viiden vuoden 
tavoiteaikaa, jonka aikana puolueen saavutettavuutta kielivähemmistölle pyritään 
parantamaan. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään puoluehallituksen lausunnon mukaisesti. 
 

3. Aloite Feministisen puolueen saamelaispolitiikaksi 

Turun toimintaryhmä 
 
Turun toimintaryhmä esittää, että Feministinen puolue selvittää, miten se parhaiten voi 
puolustaa Suomen alkuperäiskansan oikeuksia joko tekemällä yhteistyötä 
saamelaisorganisaatioiden kanssa tai kehittämällä saamelaislähtöistä feminististä liikettä. 
Osana tätä: 
 
1. Feministinen puolue edistää saamelaisten feministien liittymistä puolueeseen ja heidän 
vaikuttamismahdollisuuksiaan samalla kun puolue dekolonisoivassa, siirtomaavaltasorron 
perintöä purkavassa poliittisessa toiminnassa priorisoi saamelaisorganisaatioiden 
autonomisuutta ja alkuperäiskansan oikeuksien omaehtoista toteuttamista. 
 
2. Feministinen puolue dialogisesti selvittää, minkälaisen saamelaisen hallinnon puolella se on 
ja onko puolueen linjan mukaista ottaa kantaa saamelaismääritelmään, saamelaisten 
itsehallintoon, tai saamelaisvaltioon.  
 
3. Feministinen puolue asettuu alkuperäiskansan maanomistus- ja itsemääräämisoikeuksien 
puolelle. ILO 169-sopimus on minimi ja lähtötaso feministisellle saamelaislähtöiselle politiikan 
linjalle.  
 
 
 
Puoluehallituksen lausunto: Puoluehallitus pitää aloitetta tärkeänä. Feministisen puolueen on 
tuettava Suomen alkuperäiskansan ihmisoikeuksien täysimittaista toteutumista ja edistettävä 
saamelaislähtöistä feminismiä. Puolueen on varmistettava, että sen toiminta on avointa ja 



sensitiivistä saamelaisille jäsenille osallistua ja vaikuttaa. Hallitus katsoo, että saamelaisten 
oman toimijuuden tukeminen ja saamelaisten oman äänen/moniäänisyyden kuuleminen on 
oltava keskiössä puolueen saamelaispoliittisessa toiminnassa. 
  
Puoluehallitus pitää tärkeänä, että Suomi ratifioi viipymättä alkuperäiskansojen oikeuksia 
koskevan ILO 169 –yleissopimuksen. Sopimuksen ratifioinnin tulee olla minimitaso, sillä sen 
velvoittamia toimenpiteitä voidaan pitää riittämättömänä ja sopimuksen sisältöä osin 
vanhentuneena. Puoluehallitus toteaa, että pohjoismaisen saamelaissopimuksen sisällöllistä ja 
aikataulullista edistymistä on tuettava. 
  
Puoluehallitus katsoo, että saamelaisten omankieliseen opetukseen pääsyä tulee edistää 
valtakunnallisesti. Lisäksi tärkeitä esiin nostettavia saamelaispoliittisia haasteita ovat 
esimerkiksi saamelaisen kulttuurin omaleimaisten piirteiden suojelu kaupalliselta 
hyväksikäytöltä, saamenkielisten palvelujen turvaaminen sekä saamelaisten perinteisten 
elinkeinojen puolustaminen. Samalla puoluehallitus korostaa, että saamelaispoliittisia 
kysymyksiä tulee tarkastella laaja-alaisesti alkuperäiskansan ihmisoikeuskysymyksinä, eikä 
niitä saa typistää esimerkiksi pelkiksi elinkeinopoliittisiksi asioiksi. 
  
Puoluehallitus pitää tärkeänä, että asiallista ja ei-stereotyypittävää tietoa saamelaisuudesta ja 
saamelaisia koskevista asioista saatetaan aiempaa aktiivisemmin ja monipuolisemmin myös 
valtaväestön tietoon. 
  
Puoluehallitus ilmaisee tahtotilansa toimia saamelaisten feministisenä liittolaisena tiedostaen 
että saamelaiset ovat monimuotoinen ja moniääninen ryhmä. Hallitus katsoo, että aloitteessa 
ehdotettu dialoginen selvitystyö olisi mielekästä toteuttaa perustamalla saamelaispoliittinen 
työryhmä. Työryhmätyöskentely voisi tuottaa tärkeää lisätietoa myös siitä, kuinka tukea 
saamelaisryhmien sisäisiä pyrkimyksiä, jotka tähtäävät feministiseen muutokseen. 
Puoluehallitus toivoo, että puolueen tuleva toiminta houkuttelee mukaan enenevässä määrin 
myös saamelaistaustaisia feministejä. 
  
Päätösesitys: Aloite hyväksytään ja sen edistämiseksi perustetaan saamelaisasioiden 
työryhmä. Työryhmä kehittää yhteistyötä saamelaisorganisaatioiden kanssa ja 
saamelaisasioiden edistämiseksi Feministisen puolueen politiikassa. Työryhmä edistää 
saamelaisten feministien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia puolueessa sekä yleisemmin 
yhteiskunnassa. 
 

4. Aloite Feministisen puolueen asevelvollisuuskannasta 

Turun toimintaryhmä 
 
Turun toimintaryhmä ehdottaa että Feministinen puolue muodostaa selkeän kannan 
asevelvollisuuteen toimenpiteineen ja analyyseineen. Feministisen puolueen asevelvollisuus- ja 
puolustuspoliittinen kanta sisältää m.m. kieltäytymisen rangaistuksetta, vapaaehtoisuuden 
kaikille sukupuolille, kutsunnat ja terveystarkastukset koko ikäluokalle, ja perustellen kyseisen 
terveystarkastuksen merkitystä, kaksoiskansalaiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä 
etnisten vähemmistöjen näkökulman, syrjimättömyyden toteuttamisen työpaikoilla. 
 
Puoluehallituksen lausunto: Feministinen puolue toteaa yleisohjelmassaan seuraavaa: 
”Maanpuolustuksessa on siirryttävä malliin, joka sallii jokaiselle sukupuoleen katsomatta 
mahdollisuuden valita palvelusmuotonsa tai kieltäytyä siitä rangaistuksetta.” Siinä puolue ottaa 
kielteisen kannan nykyiseen asevelvollisuusmalliin, esittää tilalle korvaavan palvelusmallin 



kehittämistä ja tuo esille sen, että uuden mallin tulisi perustua vapaaehtoisuuteen 
– kieltäytymisestä ei saa seurata rangaistusta. 
 
Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän ongelmia voidaan analysoida feministisesti useasta eri 
näkökulmasta.  
 
Vain miesten suorittama asevelvollisuus on toistanut yhteiskunnan sukupuolittunutta 
työnjakoa, jossa miehen tehtävä on ollut suojella valtiota ja perhettä, ja naisen tehtävä on ollut 
synnyttää ja hoitaa kotia. Tämän koti, uskonto, isänmaa -arvopohjalle perustuvan ajattelumallin 
vaikutukset ovat yhä 2010-luvulla tunnistettavissa myös laajemmissa yhteiskunnallisissa 
kysymyksissä valtion rajojen ja ‘kansan’ suojelemisesta, perinteisten sukupuoliroolien 
koti-ideaalista ja naisen kehon kontrollista. Yhteiskunnan instituutioista juuri armeija 
tahtomattaankin edustaa kenties voimakkaimmin sukupuolittunutta valtaa ja kontrollia tässä 
ajassa. 
 
Toisaalta armeijan sisäisen kulttuurin katsotaan ylläpitävän perinteisiä sukupuolirooleja ja 
sukupuolittunutta työnjakoa, ja käsitystä siitä, minkälaisten turvallisuusuhkien torjuminen on 
tärkeää ja arvokasta. 
 
Kolmanneksi, näkökulma turvallisuuteen ja turvallisuusuhkiin on muuttunut. Sodat ovat 
nykyään yhä useammin sisäisiä konflikteja eri aseellisten ryhmittymien välillä, hybridisotaa ja 
verkkouhkia, eivät enää kahden valtion aseellisten voimien välisiä sotia taistelukentillä. Yhtä 
keskeinen uhka kuin aseelliset konflikti ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat uhat sekä 
pula ruoasta, vedestä ja uhka sosiaalisen rakenteen murtumisesta. Ne uhkaavat suoraan ihmisiä 
mutta ovat myös usein syitä aseellisiin konflikteihin. Konfliktien taustalla vaikuttaa usein 
globaali eriarvoisuus, joka tekee rikkaista länsimaista konfliktien osapuolen.  
 
Yhteistä sekä aseellisille konflikteille että luonnonkatastrofeille on, että ne uhkaavat ennen 
kaikkea ihmisten turvallisuutta. Esimerkiksi pakolaisten määrän kasvaminen 
maailmanlaajuisesti on seurausta sekä aseellisista konflikteista että luonnonkatastrofeista. 
Feministinen analyysi turvallisuudesta lähtee inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta, jossa 
keskeisellä sijalla on yksilöön kohdistuva uhka. 
 
Puoluehallitus esittää vastaesityksenään, että puolue ei rajoita palvelumallinsa tarkastelua 
asevelvollisuuteen vaan ottaa kehiteltäväkseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tai 
kansalaispalvelukseen perustuvan mallin, joka perustuu laajalle turvallisuuskäsitteelle.  
Laaja turvallisuuskäsite pitää sisällään valtion ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden lisäksi 
yhteiskunnallisen, taloudellisen sekä ympäristöä ja kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia 
koskevan ulottuvuuden. Osana laajaa turvallisuutta tulee ymmärtää myös kansainvälinen 
konfliktinratkaisu ja rauhaa edistävä työ. Keskeiseksi tavoitteeksi Feministisen puolueen malli 
nostaa inhimillisen turvallisuuden edistämisen. 
 
Päätösesitys: Aloite siirretään jatkovalmisteluun ja sen edistämiseksi perustetaan erillinen 
työryhmä. 
 
 
 

5. Aloite Feministisen puolueen kannaksi avioliittolain muuttamiseksi 

 



Turun toimintaryhmä ehdottaa, että Feministinen puolue ottaa avioliittolakia koskevaksi 
kannaksi, että avioon voivat astua 18-vuotta täyttäneet, ja että alaikäinen ei voi avioitua 
oikeusministeriön virkamiehen luvalla, ja että ikärajakanta perustellaan perusteellisesti m.m. 
lasten oikeuksien näkökulmasta (puoluekokoukseen, halllitus tekee perustelun) 
 
Puoluehallituksen lausunto: Voimassa olevan avioliittolain (234/1929) 4 §:n mukaan 
oikeusministeriö   voi   erityisistä   syistä   antaa   kahdeksaatoista   vuotta   nuoremmalle   luvan   mennä 
avioliittoon. Ennen asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi,   jos   hänen   olinpaikkansa   voidaan   kohtuullisin   toimenpitein   selvittää.   Suomen   lain   ja 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Suomi on 
sitoutunut kansainvälisten velvoitteiden kuten Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen (CEDAW) ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden 
nojalla kieltämään lapsiavioliitot. Näillä perusteilla puoluehallitus puoltaa aloitteen 
hyväksymistä. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. 
 

6. Aloite Feministisen puolueen perustulomallin työstämisen aloittamiseksi 

Turun toimintaryhmä 
 
Turun toimintaryhmä ehdottaa että Feministinen puolue selvittää perustulomallien eroja ja 
yhteneväisyyksiä. Turun toimintaryhmä ehdottaa edelleen että Feministinen puolue selvittää 
mikä olisi paras mahdollinen puolueen esittämä  perustulomalli. Turun toimintaryhmä ehdottaa 
että Feministinen puolue ajaa aktiivisesti  perustuloa Suomessa. 
 
Puoluehallituksen lausunto:  Feministisen puolueen yleisohjelmassa todetaan, että 
tulonhankkimisessa tulee voida myös haastaa totuttuja malleja. Työ muuttuu, ja tulevaisuudessa 
tulot voivat kertyä useista eri lähteistä. Yleisohjelmassa todetaan muun muassa, että teknologia, 
älykkäät tietojärjestelmät ja keino- älyn kehittyminen vähentävät ihmisten tekemän työn 
määrää yleisesti. Epätyypilliset työsuhteet yleistyvät ja vakituisessa, täysipäiväisessä 
työsuhteessa on yhä harvempi. Yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan on 
sopeuduttava tähän muutokseen ja löydettävä uusia malleja ihmisten taloudellisen ja 
sosiaalisen turvan takaamiseksi. Puoluehallitus katsoo, että hyvässä yhteiskunnassa jokaisella, 
sekä työtä tekevällä että siihen opiskelevalla, työttömällä tai työt jo päättäneellä, on 
mahdollisuus elää hyvää elämää riittävän sosiaalisen ja taloudellisen toimeentulon varassa, 
tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä koko elämänkaarensa ajan. Perustulomallin 
kehittämisellä on mahdollista edistää yhteiskuntamme kaikkien jäsenten edellytyksiä selviytyä 
työelämän muutoksista. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään ja sen edistämiseksi perustetaan työryhmä Feministisen 
puolueen perustulomallin valmistelemiseksi. 
 

7. Aloite Feministisen puolueen seksityöpolitiikaksi 

Turun toimintaryhmä ehdottaa, että Feministinen puolue poliittisessa ohjelmassaan asettuu 
seksityötä rajoittavia kieltoja, myös oston kriminalisointia vastaan, ja aktiivisesti edistää 
seksityöntekijälähtöistä dekriminalisaatiopolitiikkaa, joka edistää seksityöntekijöiden oikeuksia 
ja parantaa seksityöntekijöiden asemaa yhteiskunnassa. 
 



Feministinen puolue selvittää tarkasti ja selkeästi miksi se asettuu dekriminalisaation eikä 
laillistamisen kannalle ja konsultoi seksityöntekijöitä kannan muotoilun jokaisessa vaiheessa. 
Puolue kerää seksityöntekijöiden ja erotiikka-alan työntekijöiden näkemyksiä ja palautetta 
aktiivisesti ja mahdollistaa anonyymin palautteen antamisen.  
 
Feministinen puolue sisällyttää seksityöpolitiikkaansa analyysin siitä, mitä yhteiskunnan 
rakenteita liittyy ja limittyy siihen, että joku tekee seksityötä, ja joku ei, ja että Feministisen 
puolueen työpoliittinen toimikunta osallistuu analyysin tuottamiseen. Analyysi sisältää 
määrittelyn, mikä on seksityötä ja mikä ei. Seksityö ei käsitä minkäänlaista pakottamista, joka 
on aina rikos, eikä myöskään seksissä avustamista.  
 
Puolue työskentelee aktiivisesti seksityön stigman vähentämiseksi ja siksi ei käytä sanaa 
”prostituutio” ja lisäksi selkeästi erottaa seksityöpolitiikkansa ja ihmiskaupan vastaisen 
politiikkansa, eikä puhu seksityöntekijöistä uhreina eikä heidän ylitseen, vaan vahvistaa 
seksityöntekijöiden omaa ääntä ja sen äänen kuulluksi tulemista. 
 
Puolue asettuu aktiivisesti seksityöntekijöiden oikeuksia heikentäviä toimenpiteitä vastaan ja 
tukee seksityöntekijöiden ammatillista järjestäytymistä ja omien oikeuksiensa ajamista. 
 
Puolue ajaa politiikkaa joka vahvistaa mahdollisuuksia seksityöntekijän tehdä työtä turvallisesti 
ja omaehtoisesti, m.m. seuraavin tavoin: 
- seksityötä ja erotiikka-alan töitä voi tehdä yrittäjänä 
- kerryttää eläkettä 
- työvälineiden hankinnan voi vähentää verotuksessa 
- seksityöntekijä saa työterveyspalveluita 
- työtilan voi vuokrata, myös yhdessä 
- yhdessäyrittäjyys tai osuuskuntatoiminta on mahdollinen työskentelymuoto 
- seksityötä ja erotiikka-alan työtä voi tehdä palkansaajana, mikä vähentää yrittäjän riskiä ja 
pitää sisällään työpaikan työsuojelun ja työterveyshuollon 
- seksityön työnantajana toimimiseksi on olemassa malli tai mahdollisuus kehittää sellainen 
- viranomaisia velvoitetaan edistämään seksityöntekijän turvallisuutta 
- valtion viranomaiset edistävät ja tukevat seksityöntekijää ammattiin ja toimeentuloon 
liittyvissä asioissa, kunnan julkiset palvelut paikallista seksityöntekijöiden elinkeinon 
harjoittamista ja hyvinvointia 
- TE-palveluihin voi hakeutua kun haluaa vaihtaa alaa tai lopettaa seksityön 
- seksityön lopettamisesta ei aiheudu työttömyyspäivärahan maksun karenssia 
- seksityöstä voi jäädä sairaslomalle ja saada sairaspäivärahaa 
- seksityöntekijä voi ilmoittaa poliisille häirinnästä, väkivallasta ja saada apua ilman syrjintää 
- seksityöntekijä voi tehdä rikosilmoituksen helposti ja nopeasti ja saa asiallista kohtelua 
- rikos jonka seksityöntekijä ilmoittaa ei ole asianomistajarikos vaan aina yleisen syyttäjän 
syytteennostovelvollisuus 
- poliisi ei saa harjoittaa seksityöntekijöiden etnistä profilointia 
- seksityö ei saa olla peruste karkottaa Suomesta 
 
Feministinen puolue selvittää onko sen seksityöntekijälähtöinen politiikka sellaista että sitä 
voisi kuvailla “Uuden-Seelannin mallin mukaiseksi” dekriminalisaatiopolitiikaksi, ja että 
selvitystyö tehdään seksityöntekjöiden kanssa. Selvityksessä tarkastellaan myös 
seksityöntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta olennaisten viranomaisten kanssa 
asioimisten ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja. 
 
Puoluehallituksen lausunto: Kysymys seksin myymisestä ja ostamisesta ja laajemmin 



kaupallisesta seksistä jakaa voimakkaasti feminististä kenttää. Kysymyksen 
ihmisoikeusulottuvuudet ovat monitasoisia ja risteäviä. Kysymyksessä asettuvat vastakkain 
useat eri rakenteelliset ja yksilölliset näkökulmat, joiden keskinäinen arvottaminen ja analyysi 
tuottaa lähtökohdasta ja painotuksista riippuen hyvin erilaisia vastauksia. Feministisessä 
tutkimuksessa ei olla saavutettu konsensusta siitä, mitkä erilaiset ratkaisut tuottaisivat eniten 
sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia, sillä yhtä oikeutta edistäessään helposti rajoittaa toista. 
Kokemusasiantuntijuuden tutkimus on tuottanut paljon arvokasta tietoa, joka on 
kyseenalaistanut monia aiempia oletuksia. Seurantatutkimusta eri malleista ja niiden 
vaikutuksista ei kuitenkaan ole riittävästi, jotta niistä voisi vetää varmaan 
ihmisoikeusnäkökulmaan perustuvia oikeudellisia politiikkasuosituksia. Yleisesti voidaan 
todeta, että tietoa on yhä liian vähän. 
 
Sosiaalipolitiikan näkökulmasta politiikkasuosituksiin löytyy feministiseltä kentältä laajempi 
yksimielisyys. Seksiä myyvien ihmisten marginalisoitumisen ehkäisyä ja sosiaalisen aseman 
vahvistamista sekä matalan kynnyksen palveluita niitä tarvitseville pidetään yleisesti 
sosiaalipoliittisesti ja ihmisoikeusnäkökulmasta tärkeänä. Erimielisyyksiä löytyy kuitenkin 
tässäkin asiassa sosiaalipolitiikan juridisesta sääntelystä. Luotettavat, hyväksi tunnetut toimijat 
kolmannella sektorilla ovatkin avainasemassa tuen tarjoamisessa. 
 
Feministisen puolueen ytimessä on tahto olla tekemättä kompromisseja ihmisoikeus- ja 
yhdenvertaisuuskysymyksissä. Se on tärkeää myös puolueen toimijoille ja tarkoittaa sitä, että 
myös Feministisessä puolueessa seksikauppaan liittyviin kysymyksiin löytyy useita eri kantoja, 
joita eri toimijat perustelevat ihmisoikeuslähtöisesti. Kysymys on liikkeessä niin kauan kuin 
kriittinen analyysi ja dialogi asiassa on yleisemminkin kesken niin kokemusasiantuntijoiden, 
tutkijoiden kuin kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Siksi puoluehallitus pitää tärkeänä, että 
puolueessa eri tehtäviin ehdolle asettuvilla on mahdollisuus muodostaa oma mielipiteensä 
kysymyksessä. Näin se esittää eri painotusten keskinäisen suhteen määrittelyn jättämistä 
äänestäjille niin eduskuntavaaleissa kuin puolueen sisäisissä luottamushenkilövaaleissa. 
 
Päätösesitys: Aloite hylätään. 
 

8. Aloite yhteisestä katsomusaineesta kouluihin 

Feministinen puolue Helsinki 
 
Helsingin piiri ehdottaa puoluekokousaloitteessaan, että Feministinen puolue kannattaisi 
yhteisen katsomusaineen opetuksen kouluihin oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon 
opetuksen sijaan. Aloitteen mukaan puolueen tulisi sisällyttää yhteisiä katsomusaineita koskeva 
kanta yleisohjelmaansa. 
  
Aloitteen mukaan yhteinen katsomusaineiden opetus antaisi mahdollisuuksia seurakuntaan 
kuuluvien ja kuulumattomien aitoon kohtaamiseen ja heidän edustamiensa näkökulmien 
vastavuoroiseen tunnustamiseen. Oman uskonnon opettaminen aiheuttaa siiloutumista, joissa 
yhdessä ovat luterilaiset, toisessa ortodoksit, kolmannessa muslimit, neljännessä 
elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvat seurakuntaan kuulumattomat jne. Vieraiden 
uskontojen tunteminen on nykyisessä uskonnonopetuksessa yhtenä oppimistavoitteena, mutta 
tavoitetta on vaikea saavuttaa, kun oma ja vieras on erotettu. Kaikille oppilaille yhteinen 
katsomusaineen opetus tarjoaa ratkaisuja vihapuheen vähentämiseksi, keskinäisen 
yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja maahanmuuttajien integroimiseksi suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Nykyinen säännös asettaa lapset lisäksi eriarvoiseen asemaan keskenään: 



Seurakuntaan kuulumaton voi halutessaan valita elämänkatsomustiedon tai luterilaisen 
uskonnon, mutta seurakuntaan kuuluvat (ort, lut tai islam) eivät saa samaa valintaoikeutta. 
  
Kaikille yhteinen katsomusaine peruskouluihin -kansalaisaloite on tehty vuonna 2015, mutta ei 
kuitenkaan silloin kerännyt riittävästi kannatusta läpimenoon: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1438 
  
Puoluehallituksen lausunto: Puoluehallitus puoltaa aloitteen jatkovalmistelua seuraavilla 
lisähuomioilla. Siirtyminen yhteiseen katsomusaineen opetukseen on kytkettävä 
pitkäjänteiseen ja huolellisesti valmisteluun opetussuunnitelmatyöhön. Yhdistettyyn 
oppiaineeseen siirtyminen saattaa edellyttää myös muutoksia perusopetuslakiin. Lisäksi 
siirtyminen yhdistettyyn oppiaineeseen edellyttäisi muutoksia uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opettajien koulutukseen. On varmistettava, että opettajilla on pätevyys 
ja käytännön osaaminen opettaa yhdistettyjä katsomusaineita eri uskontojen ja 
elämänkatsomusten monimuotoisuus huomioon ottaen. 
  
Katsomusaineiden yhdistäminen ei saa vaarantaa uskonnonvapauden, varsinkaan negatiivisen 
uskonnonvapauden toteutumista. Vaikka uskonnon opetuksen tulee jo nykyisin olla 
tunnustuksetonta, tämä ei käytännössä aina toteudu. Oletettavasti suurin osa yhdistetyn 
katsomusaineen opettajista olisi täydennyskouluttautuvia ev.lut. uskonnonopettajia. 
Uudistuksessa negatiivisen uskonnonvapauden suojan tarve näyttäisi korostuvan erityisesti 
vähemmistöuskontojen ja muiden elämänkatsomuksellisten vähemmistöryhmien kohdalla. Jos 
opetuksen järjestämiseen ja opettajien pätevyyteen ei kiinnitetä riittävää huomiota, voidaan 
päätyä toimintatapaan, joka on ristiriidassa indoktrinoinnin kiellon kanssa. 
  
Hallitus toteaa, että katsomusaineiden erillisyydessä voidaan nähdä myös myönteisiä puolia. 
Esimerkiksi vähemmistöuskontojen osalta oman uskonnon opetus voi tarjota kokemuksen 
turvasatamasta muun koulutyön ohessa, koska tunnilla saatetaan ymmärtää oppilaan omaa 
uskonto-/kulttuuritaustaa syvällisemmin. 
  
Päätösesitys: Aloite siirretään jatkovalmisteluun puoluehallituksen esittämin huomioin. 
 

9. Aloite yhdenvertaisesta mahdollisuudesta jatko-opintoihin 

Carmen Villman 
 
Ehdotan, että Feministisen puolueen poliittiseksi aloitteeksi kirjataan tavoite vammaisten, sekä 
erityisestä tukea tarvitsevien yhdenvertaisesta mahdollisuudesta jatko-opintoihin: 
 
Jokaisella tulisi olla mahdollisuus rakentaa omanlaisensa tulevaisuus työmarkkinoita ajatellen. 
Tämä onnistuu turvaamalla kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen 
myös jatko-opinnoissa. 
 
Jatkokoulutuksiin ohjaavia opinto-ohjaajia tulisi kouluttaa tunnistamaan erilaisten oppijoiden 
tarpeet ja kuulemaan näiden toiveita omasta jatkokoulutuspolustaan. Edelleen 
erityisentuentarpeisten henkilöiden opintopolku jää turhaan ja liian usein peruskouluun ja heitä 
ohjataan liian herkästi työkyvyttömyyseläkkeen piiriin. Jos erityisen tuen oppijoita ohjataankin 
jatkokoulutuksiin ovat ne yleensä hyvin suppeita aihealueiltaan ja opiskelijan omat toiveet eivät 
tule kuulluksi lain määräämällä tavalla. 
 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1438
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1438


Koululaitoksilta tulisi edellyttää entistä moninaisempaa mahdollisuutta toteuttaa erilaista 
oppimista, jotta erilaiset oppijat saisivat tarvitsemaansa tukea ja saisivat yhdenvertaisen 
mahdollisuuden jatko-opintoihin ja niiden suorittamista varten. 
 
Valtion tulisi osaltaan tukea Vammaislain artikla 24:n toteutumista mm. suoraan rahallisesti 
budjetoimalla jatko-opintoa järjestäville oppilaitoksille tarpeeksi erityisentuenoppijoita varten 
korvamerkittyä osuutta, jolla mahdollistetaan mm. erityisen tuen oppijoiden henkilökohtainen 
tuki (henkilöavusteinen tai esim. rakennusten muokkaaminen liikuntaesteisten esteettömän 
pääsyn turvaamiseksi). 
 
Suomi on ratifioinut Vammaislain, jonka artikla 24 mukaan vammaisille henkilöille on 
varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. (KV-liiton projekti http://www.kvtl.fi/fi/perhesivut/tavoite24/ käsittelee asiaa 
tarkemmin) 
 
Tämän artiklan toteutuminen on vielä kaukana nykyisellään ja Feministinen puolue voisi ottaa 
aktiivisen roolin myös erityisen tuen oppijoiden jatko-opintojen turvaamisessa. 
 
Puoluehallituksen lausunto:  Feministisen puolueen ydinajatuksia on kaikenlaisen syrjinnän 
kitkeminen suomalaisesta yhteiskunnasta. Päämäärämme on yhteiskunta, jossa kaikki voisivat 
toteuttaa itseään täysimittaisesti yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa. 
 
Feministisen puolueen yleisohjelmassa todetaan, että kouluissa tulee vahvistaa koulutuspolkuja, 
oppimaan oppimista, erityisopetusta ja erilaisten oppimisvaikeuksien tai syrjäytymiselle 
altistavien taustatekijöiden tunnistamista ja edelleen että korkeakoulujärjestelmän tulee olla 
paitsi maksuton myös kaikkien saavutettavissa. Opiskelulle ei saa olla esteenä opiskelijan 
varattomuus, terveydelliset seikat, perhetilanne, alkuperä tai toimintakyky. 
 
Feministinen työelämäpolitiikka tarkoittaa esteetöntä pääsyä osaksi työelämää. Varmistamalla 
vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien jatkokoulutusmahdollisuudet kehittämällä jatkuvasti 
heidän tarvitsemaansa opiskelutarjontaa voidaan työelämässä tähän asti aliedustettuina olleille 
jäsenille tarjota paitsi työtä myös elinikäinen oppiminen yhdenvertaisesti ja syrjimättä muiden 
työelämässä mukana olevien jäsenten kanssa. Puolueen kanta on linjassa vammaislain 24:n 
artiklan kanssa.  
 
Puoluehallitus on aloitteentekijän kanssa yhtä mieltä siitä, että vammaisilla tai erityistä tukea 
tarvitsevilla pitää olla mahdollisuus jatko-opintoihin ja tätä mahdollisuutta tulee edistää 
esimerkiksi opintokokonaisuuksia muokkaamalla, oppilaiden henkilökohtaista tukea 
vahvistamalla ja esteettömyyttä lisäämällä. 
  
Päätösesitys: 
Aloite hyväksytään. 

 

 

10. Aloite kuuden tunnin työpäivästä 

Annukka Pesonen 
 

http://www.kvtl.fi/fi/perhesivut/tavoite24/


Aloite esittää, että Feministinen puolue alkaa kannattaa yleisohjelmassaan 6 h työpäiviä 
kokoaikatyössä eli 30 viikkotyötuntia kaikille aloille. Mahdollistaa puolueen yleisohjelman 
päämäärien toteutumisen: hyvinvoinnin jakaantumisen ja työn ja perhe- ja muun 
yksityiselämän parempaa jakautumista, työn tasapuolisempaa jakaantumista tasa-arvon, 
kansanterveyden ja ilmaston vuoksi.  
 
Useiden tutkimusten mukaan kuuden tunnin työpäivä on työntekijöiden terveydelle monin 
verroin parempi kuin perinteinen kahdeksan tunnin työaika. Lyhennetty työaika parantaa 
tutkimusten mukaan työntekijöiden motivaatiota, vireyttä ja työtyytyväisyyttä. Se vähentää 
stressiä ja sairauspoissaoloja sekä vaikuttaa suotuisasti verenpaineeseen sekä tuki- ja 
liikuntaelinten kuntoon sekä painoindeksiin. 
 
Lyhyemmän työajan suotuisista vaikutuksista on selvää näyttöä suomalaisissa tutkimuksissa. 
Niissä ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan, että säästöt olisivat suuremmat kuin 
kustannukset. Lyhyempää työaikaa tekevien työntekijöiden terveyden ja vireyden on todettu 
kohentuneen sekä tuki- ja liikuntaelinten oireiden vähentyneen lyhyemmän työajan ansiosta. 
Haasteena on: Kuka maksaa lyhennetyn työajan kustannukset? Näyttöä on siitä, että lyhennetty 
työaika tuottaa säästöjä muun muassa sairauspoissaolojen vähentyessä. Sen sijaan ei ole 
pystytty osoittamaan, että säästöt olisivat suuremmat kuin kustannukset. Säästöjen arviointi ei 
myöskään ole yksinkertaista. EU-maista Ranskassa on ollut käytössä 35 h viikkotyöaika 
vuodesta 2000, ja se on otettu käyttöön työttömyyden vähentämiseksi. 
  
Melbournen yliopistossa on tutkittu työviikon pituuden vaikutusta ajatustyöhön. 
Tutkimuksessa havaittiin, että työviikon pituuden ylittäessä 25 tuntia, alkoivat ajatustyötä 
mittaavien testien tulokset heikentyä verrattuna lyhyempään työviikkoon. Tutkimuksen 
perusteella näyttää siltä, että neljä kuuden tunnin työpäivää, tai vaihtoehtoisesti kolme 
kahdeksan tunnin työpäivää, olisi ajatustyöläiselle tuottavin työviikko. Tieteellisen tutkimuksen 
perusteella työpäivän pidentämisellä kuuden minuutin sijasta työn tuottavuuteen näyttää 
purevan huomattavasti paremmin työajan lyhentäminen. 
  
Puoluehallituksen lausunto: Puoluehallitus pitää esitystä 6 tunnin työpäivästä selkeänä ja 
konkreettisena. Tämä on merkittävä parannus yleisohjelman nykytavoitteelle edistää yleistä 
työajan lyhentämistä. Hallitus katsoo että yleisohjelmassa työajan lyhennystä on ajettava niin 
ettei siitä koidu työntekijälle kohtuuttomia ansiotason menetyksiä. Ansioista Feministinen 
puolue yleisohjelmassa toteaa: Työstä on maksettava riittävää palkkaa, joka kattaa 
ihmisarvoiseen elämään tarvittavat perusmenot ilman sosiaalietuuksia. 
 
Aloitteessa esitellään ansiokkaasti sekä kotimaista että ulkomaista tutkimusta työajan 
lyhentämisen eduista tuottavuuteen ja työterveyteen. Lyhennetty työaika todistetusti vähentää 
sairauspoissaoloja. Feministisen puolueen yleisohjelma pohtii sairauspoissaoloja oireena työn 
ja muun elämän toimimattomasta yhteispelistä. Yleisen työajan lyhennykset tuovat säästöjä 
sairauspoissaoloihin ja mahdollistavat panostukset palkattomaan työhön. Puoluehallituksen 
mielestä tämä työ niin lasten, sairaiden kuin ikääntyvien hoivana sekä aktiivisena toimintana 
mm. vanhempainjärjestöissä, potilasjärjestöissä  sekä kulttuuriyhdistyksissä, tulee nostaa 
arvoonsa. Puoluehallitus näkee tämän erityisen ajankohtaisena nyt kun suuret ikäluokat 
tarvitsevat enenevissä määrin hoivaa, jota tarjoavat julkisten palveluiden ohella omat 
jälkeläiset. Yleiset työajan lyhennykset antaisivat nykyistä laajemmalle joukolle ihmisiä 
mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Yleisohjelmassamme todetaan: 
Tarvitsemme parempia mittareita, jotka huomioivat hyvinvoinnin, elintason ja ympäristön tilan 
ja laskevat kansantalouden tuotannon arvoon mukaan myös yhteiskunnassa tehtävän 
palkattoman työn. 



 
Puoluehallitus katsoo, että esitys hyötyisi jatkovalmistelusta työryhmässä. Puolueessa on 
hyvinvointitalouden asiantuntijoita ja valmistelu vaatisi myös yhteistyötä 
työmarkkina-asiantuntijoiden kanssa. Kysymys työajan lyhennysten kustannusten maksajasta 
tulee selvittää ja perustella kattavasti. Työryhmässä tulisi pohtia myös mallin vaikutuksia 
työlainsäädäntöön mm. ylityökorvausten ja Pekkas-vapaiden osalta. Myös mallin vaikutukset 
työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen sekä suhde erityisesti naisten tekemään ilmaiseen 
hoivatyöhön tulee selvittää. Puoluehallitus katsoo, että kehittämistyön tavoitteena voi pitää 
mallia kuuden tunnin työpäivästä ja sen vähittäisestä käyttöönotosta eri aloilla. Työryhmälle 
esitetään kuitenkin näissä puitteissa riittäviä vapauksia parhaan mahdollisen mallin 
kehittämiseksi. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään jatkovalmisteluun ja sen edistämiseksi perustetaan työryhmä.  
 
  

11. Aloite aikuiskoulutustuesta kaikille työntekijöille 

Annukka Pesonen 
 
Aloitteessa ehdotetaan Feministisen puolueen ryhtyvän toimenpiteisiin ja ajamaan 
yleisohjelmassa sitä, että aikuiskoulutustuella kouluttautuminen saadaan ulottumaan 
koskemaan myös määräaikaisissa ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä. 
Mahdollistaa puolueen yleisohjelman päämäärän toteuttamisen: koulutuksen ja 
uudelleenkoulutuksen mahdollistamisen koko elämän ajan.  
 
Työelämää ja työmarkkinoita rakenteistavien päätösten teossa tulee huomioida yhä paremmin 
erilaisissa määräaikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien ja itsensä työllistävien 
ryhmien edut ja osallisuus. Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan osaamisen liikkumista yli 
organisaatio- ja toimialarajojen, ja kaikkien työntekijäryhmien osaamisen kehittämisestä ja 
työmarkkinakelpoisuudesta on huolehdittava. Työelämän muutos on jatkuvaa, ja se kiihtyy 
koko ajan. On hyvin vähän taitoja, joissa työvälineet ja osaamisen merkitys eivät muuttuisi hyvin 
olennaisesti 2030-lukuun mennessä. Noin 99 prosenttia ammateista on kadonnut tai muuttunut 
tunnistamattomiksi 1900-luvun alkupuolelta. Teknologian kehitys muuttaa Suomea ja 
suomalaisten elinkeinoja nopeammin kuin koskaan. Yksinkertaiset ja rutiiniluontoiset työt 
häviävät yhä kiihtyvällä tahdilla. Esimerkiksi kädentaitoja ja älyllisiä toimintoja vaativat 
suoritukset vähenevät. Turvassa rakennemuutokselta ovat pidempää koulutusta vaativat 
tehtävät kuten erityisasiantuntijuus sekä ihmisläheiset ja teknologian alojen ammatit. Myös 
erilaisten metataitojen eli esimerkiksi luovuuden ja vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa. 
 
Valtaosa työpaikkojen koulutuseduista rajataan koskemaan vakituisessa työ- tai virkasuhteessa 
olevia. Myös aikuiskoulutustuki, jonka rahoittamiseen pätkätyöläisetkin osallistuvat palkasta 
pidätetyn työttömyysvakuutusmaksun muodossa, on käytännössä poissuljettu mahdollisuus 
pätkätyöntekijöiltä, koska aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että henkilö on työstään 
opintovapaalla ja tuen saajalla tulee olla voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Tällä hetkellä 
aikuiskoulutustukea ei voi saada, jos työ päättyy ennen opintoja, mikä tilanne on käytännössä 
usein määräaikaisilla pätkätyöntekijöillä. Osaaminen on kuitenkin työllistymistä edistävä tekijä, 
joten pätkätyöläiset joutuvat maksamaan itse omat koulutuksensa ja opiskelemaan töiden 
ohella, kun taas vakituisissa työ- ja virkasuhteissa olevat voivat käyttää hyödyksi työnantajien 
tarjoamat edut työajalla ja kustannuksella kouluttautumiseen ja aikuiskoulutustuen tarjoamat 
edut ja rahoituksen opintovapaalla opiskeluun. 
  



Usein myöskään TE-toimiston kautta tapahtuva työttömyysjakson aikainen ansiosidonnaisen 
turvin tehty omaehtoinen opiskelu ei ole pätkätyöntekijöille mahdollinen kouluttautumisväylä, 
sillä TE-toimistot käyttävät tämän myöntämisessä harkinnanvaltaa ja ehtona on usein pidempi 
työttömyysjakso ja vanhentunut koulutus.  
 
Puoluehallituksen lausunto: 
Aloite nostaa esille aikuiskoulutustuen merkityksen elinikäisen oppimisen ja osaamisen 
uudistamisen välineenä. Aikuiskoulutustuki on tarjonnut monelle mahdollisuuden hankkia 
sellaista lisäkoulutusta, joka on mahdollistanut oman osaamisen sopeuttamisen muuttuvan 
työelämän tarpeisiin. Pyrkimykset pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta vaativat keinoja, 
joilla työvoiman osaamista voidaan uudistaa vastaamaan uusia tarpeita ja ammatteja.  
Aikuiskoulutustukilakia on kuitenkin uudistettu 1.1.2017 alkaen. Aikuiskoulutustuki on 
tarkoitettu nimenomaan työelämässä olevien opintojen tukemiseen. Tuen saamisen ehtona on 
nykyisin kahdeksan vuotta yhtäjaksoista työelämää ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai 
yrittäjänä toimimista vähintään yksi vuosi. Tukea voi saada sekä soviteltuna että 
täysimääräisenä, koko- ja osa-aikaisiin opintoihin, ja se koskee myös määräaikaisessa 
työsuhteessa olevia. Tuen perustana on tehdyn työn määrä, vaikka se olisi tehty eri 
työnantajille. Koska laki on vastikään uudistettu, olisi uusien muutosten läpisaaminen 
lähivuosina käytännössä hankalaa. Puoluehallitus pitää kuitenkin tärkeänä, että mahdollisuus 
elinikäiseen oppimiseen ja uudelleenkouluttautumiseen turvataan. Aikuiskoulutustuki on 
tehokas keino, joilla tähän tarpeeseen vastataan. Asiaa koskevassa aloitteessa olisi kuitenkin 
syytä huomioida tuen koko kokonaisuus sekä siihen vastikään tehdyt rajoitukset. 
 
Päätösesitys: 
Aloite hylätään. 
 
 

12. Aloite vuosilomalain uudistamisesta 

Annukka Pesonen 
 
Aloitteessa ehdotetaan Feministisen puolueen kannattavan vuosilomapankkia ja kaikille 
työntekijöille kerääntyvää 2,5 lomapäivää kuukaudessa puolueen yleisohjelmassa. 
 
Vuosilomalain uudistaminen alkaa syksyllä. Vuosilomalain muutostarpeita selvittää työ- ja 
elinkeinoministeriön asettama työryhmä kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Vuosilomalain 
uudistaminen on osa hallituksen työaikasääntelyn selvitystä, jossa päivitetään työaika- ja 
vuosilomalakien säännökset vastaamaan 2020-luvun tarpeita.  
 
Erilaisen pätkä-, osa-aika- ja silpputyön tekijöitä riittää nyky-Suomessa. Tilastokeskuksen 
mukaan määräaikaisia töitä teki viime vuonna 333 000 ja osa-aikatyötä 399 000 palkansaajaa. 
Sekä määräaikaisten että osa-aikaisten palkansaajien määrät ovat nousseet vuodesta 2015. 
Lomanmääräytymisvuosi on huhtikuun alusta maaliskuun loppuun, ja lomat pidetään 
lomanmääräytymisvuotta seuraavana lomakautena. Nollatuntisopimukset ovat työsopimuksia, 
joissa työtuntien minimimääräksi on kirjattu nolla. Suomen tilastokeskus selvitti sopimusten 
yleisyyttä ensi kertaa vuonna 2014, jolloin kaikista työikäisistä neljällä prosentilla oli 
nollatuntisopimus. 
 
Erityisesti nuorten työsopimusten muutos erottuu räikeänä, kun Tilastokeskuksen tilastoja 
tarkastelee laajemmin. Vuonna 1997 nuorista 20–24-vuotiaista työntekijöistä jatkuvassa 
osa-aikatyössä oli vain 11,6 prosenttia palkansaajista, mutta vuonna 2015 heidän määränsä oli 



lähes kaksinkertaistunut 22,3 prosenttiin. Samaan aikaan määräaikaisen kokoaikatyön osuus oli 
romahtanut 37,7 prosentista 26,3 prosenttiin. Jatkuvassa kokoaikatyössä olevien määrä pysyi 
lähestulkoon samana, hiukan yli 39 prosentissa. Hiukan vanhemmissa 25–29-vuotiaissa 
jatkuvaa osa-aikatyötä tekevien määrä oli vuosina 1997–2015 kasvanut 5,9 prosentista 10,9 
prosenttiin. Jatkuvan kokoaikatyön määrä oli laskenut hitusen, noin 65 prosentista reiluun 63 
prosenttiin. 
  
Iso-Britannialaisessa Next Step -tutkimuksessa selvitettiin 25-vuotiaiden työtilannetta ja 
mielenterveyttä ja siinä huomattiin nollatuntisopimusten ja työttömyyden yhteys 
terveysongelmiin. Epävakaalla työtilanteella on suora vaikutus nuorten mielenterveyteen ja 
yleiseen terveydentilaan. Selkeästi pahimmat vaikutukset ovat työttömyydellä ja niin sanotuilla 
nollatuntisopimuksilla. Vuonna 2004 alkanut pitkäaikaistutkimus on seurannut vuosina 
1989–1990 syntyneiden brittinuorten elämää. Viimeisimmässä tutkimuksessa nuoria pyydettiin 
arvioimaan omaa mielenterveyttään ja yleistä terveydentilaansa. Työttömät ja 
nollatuntisopimuksilla työskentelevät nuoret erottuivat selvästi kyselyissä. Kumpikin ryhmä 
arvioi sekä yleisen että mielenterveytensä tilan selvästi heikommaksi kuin vakaassa 
työsuhteessa olevat nuoret aikuiset. Tulos oli selvästi yhdistettävissä nimenomaan työtilanteen 
vaikutukseen, sillä tuloksia arvioidessaan tutkijat ottivat huomioon muut vaikuttavat tekijät, 
kuten esimerkiksi sosiaaliluokan, aiemman mielenterveyden sekä unen ja urheilun määrän. 
  
Hallituksen ja työnantajien pitää edistää yhdessä hyvän työelämän toteutumista, eikä 
vahingoittaa työntekijöiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Muutoin on riskinä 
mielenterveyspalveluiden käytön lisääntyminen, tuottavuuden vähentyminen ja nuorten 
työkyvyttömyyseläkkeiden kasvu. Tähän Suomella ei ole varaa, sillä Kelan viime vuoden tilaston 
mukaan työkyvyttömyyseläkkeille jääneiden 20–24-vuotiaiden määrä on kasvanut viidessä 
vuodessa yli viidenneksellä, mikä on eniten kaikista ikäluokista. Alle 40-vuotiaiden 
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden yleisimmät sairausdiagnoosit olivat mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöt, kuten esimerkiksi masennus ja toistuva masennus. 
 
Pätkätyöt ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä ja kasaantuvat vahvasti työuran alkuvaiheeseen. 
Nykyisin ihmisten työurat ovat hyvin katkonaisia, ja erilaisten pätkä-, projekti-, sijaisuus-, 
osa-aika-, silppu-, freelancer- ja työttömyysjaksojen vuorotellessa työura voi jatkua pitkäänkin 
ennen ensimmäistä mahdollisuutta kunnolliseen, palkattuun kesälomaan. Neljä viikkoa 
palkallista kesälomaa kokopäivätyöstä, minkä on voinut suunnitella etukäteen, jää yhä 
useammalla työntekijällä haaveeksi nykypäivän suomalaisessa työelämässä. Tyypillisiä 
pätkätöitä tekevät ovat projektiluontoisia tehtäviä tekevät, kausityöntekijät ja erilaisiin 
sijaisuuksiin palkatut, ja he jäävät usein ilman kunnollista, palkallista lomaa. 
 
Pätkätyötä tekevät jäävät usein ilman lomaa, vaikka heillä olisi oikeus siihen. Alle vuoden 
kestävissä työsuhteissa lomaa kertyy kaksi päivää kuukaudessa ja sitä pitemmissä kaksi ja puoli 
päivää kuukaudessa. Lisäksi vuosilomalain uudistamisen yhteydessä vuonna 2005 lakiin 
kirjattiin, että samalla työnantajalla toistuvissa työsuhteissa olevalla työntekijällä on 
halutessaan oikeus siirtää kertyneet lomat seuraavaan työsuhteeseen. Oikeus säilyy myös, jos 
työsuhteiden välissä on ollut enintään lyhytaikainen keskeytys. Käytännössä tämä ei aina toimi, 
sillä työnantajat haluavat mieluummin maksaa lomat rahana määräaikaisille työntekijöille ja 
aloittaa uuden sopimuksen puhtaalta pöydältä. Sijaisen työpanos halutaan käyttää hyväksi 
täysimääräisesti. Jos sijaiselle joudutaan antamaan lomaa, niin jostain välistä uupuu taas 
työntekijä, eivätkä työnantajat halua joutua palkkaamaan sijaisen sijaista.  
 



Määräaikaisia töitä tekevillä lomaan voi liittyä erilaista stressiä kuin vakituisessa työsuhteessa 
olevilla. Lomalla ei välttämättä pysty rentoutumaan täysin, kun takaraivossa jäytää huoli 
toimeentulosta ja siitä, meneekö loman takia jokin työtarjous ohi. 
 
Loma pääsääntöisesti tekee hyvää ihmiselle ja on tärkeää työstä irrottautumisen ja 
rentoutumisen kannalta. Ihmisen täytyy päästä palautumaan työn kuormituksesta ja 
stressitekijöistä. Se lisää voimavaroja seuraavaan työrupeamaan. Työterveyslääkärien mukaan 
yhtäjaksoista lomaa pitäisi olla vähintään kolme viikkoa, jotta työn kuormituksesta ehtii 
palautua. 
 
Pätkätöitä tekevillä ei ole luonnollista hengähdystaukoa työelämästä. Kun yksi määräaikaisuus 
loppuu, toinen voi olla odottamassa tai sitten edessä on työnhakua. Lomapankki takaisi, että 
myös pätkätöitä tekevät pystyisivät pitämään kunnon loman. Akavalainen ammattiyhdistysliitto 
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry kannattaa vuosilomapankin perustamista Suomeen. 
Lomapankissa lomakorvaukset maksettaisiin erikseen hallinnoituun rahastoon ja lomat 
kulkisivat työntekijän mukana työpaikasta ja -suhteesta toiseen. Ajatus ei ole uusi, mm. SDP ja 
STTK:lainen toimihenkilöliitto Erto ovat vuosien varrella ideoineet vastaavaa. 
  
Erityisesti lyhytaikaisissa määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa työskentelevät ovat 
vuosiloman osalta heikommassa asemassa suhteessa muihin työntekijöihin. Lomapäiviä kertyy 
vuosilomalain mukaan alle vuoden mittaisessa palvelussuhteessa kaksi päivää kuukaudessa, 
muilla lomakertymä on kaksi ja puoli päivää kuukaudessa. Jaottelu alle vuoden ja yli vuoden 
mittaisiin työ- ja virkasuhteisiin ei ole vuosilomien kertymisen osalta enää tätä päivää. Kaikista 
palvelussuhteista tulisi kertyä vuosilomaa vähintään 2,5 päivää kuukaudessa. 
  
Työpaikkojen vaihtuessa tiuhaan ei lomaa välttämättä saa pidettyä juuri koskaan. Nykyisin 
lomat ansaitaan huhtikuusta maaliskuuhun olevan lomanmääräytymisvuoden aikana, ja 
valtaosin lomapäivät voi käyttää vasta lomanmääräytymisvuoden päättymistä seuraavalla 
lomakaudella (pääsääntöisesti 2.5.–30.9.). Reaaliaikaisessa seurannassa työntekijälle alkaisi 
kertyä käytettävissä olevaa vuosilomaa tämän ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Nykyisestä 
jäykästä ansaintamallista voitaisiin tällöin luopua. Ongelma koskee pätkätyöläisten lisäksi myös 
muita työpaikan vaihtajia, sillä ensimmäinen kesä uudessa työpaikassa voi kulua vailla yhtään 
lomapäivää. 
  
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry kannattaa seuraavaa: Kaikista työ- ja virkasuhteista tulisi 
kertyä vuosilomaa vähintään 2,5 päivää kuukaudessa. Lomien tulisi kertyä vuosilomapankkiin, 
jonka avulla lomapäivät seuraavat työntekijää työpaikasta toiseen. Työntekijälle voisi kertyä 
käytettävissä olevaa vuosilomaa tämän ensimmäisestä työpäivästä alkaen. 
 
Puoluehallituksen lausunto: Aloite on linjassa puolueen yleisohjelman kanssa, jossa todetaan: 
“Tulonhankkimisessa tulee voida myös haastaa totuttuja malleja. Työ muuttuu, ja 
tulevaisuudessa tulot voivat kertyä useista eri lähteistä. -- Kaikki eivät ole töissä kaiken aikaa, ja 
yhteiskunnan, työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan on sopeuduttava tähän muutokseen ja 
löydettävä uusia malleja ihmisten taloudellisen ja sosiaalisen turvan takaamiseksi. Hyvässä 
yhteiskunnassa jokaisella, sekä työtä tekevällä että siihen opiskelevalla, työttömällä tai työt jo 
päättäneellä, on mahdollisuus elää hyvää elämää riittävän sosiaalisen ja taloudellisen 
toimeentulon varassa, tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä koko elämänkaarensa ajan.” 
 
Oikeus lomaan on yksi keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä myös epäsäännöllisissä työsuhteissa ja 
epävarmassa työmarkkinatilanteessa oleville. Loman ja riittävän palautumisen merkitys 
työhyvinvointia edistävänä ja uupumusta ehkäisevänä tekijänä on kiistaton. Vaikka 



määräaikaisuuksien ketjuttamista pyrittäisiin hillitsemään, ovat työmarkkinat muuttuneet 
tavalla, jossa tietty joukko ihmisiä tekee jatkossakin töitä epäsäännöllisissä työsuhteissa tai 
itsensä työllistäen. Jotta myös lyhytaikaisissa töissä olevien loma kertyisi ja työpaikan 
vaihdoksessa lomaoikeus siirtyisi mukana, on reaaliaikainen vuosilomapankki idea, joka 
ratkaisisi osan näistä uusista työntekijän sosiaaliturvaan liittyvistä ongelmista. Puoluehallitus 
kannattaa aloitteen perusidean hyväksymistä, mutta katsoo varsinaisen ratkaisumallin vaativan 
vielä kehittelyä. Tätä kehittelytyötä voidaan tehdä esimerkiksi työpoliittisessa työryhmässä. 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään ja siirretään työpoliittisen työryhmän jatkokehittelyyn. 
 

13. Aloite nollatuntisopimusten kieltämisestä 

Annukka Pesonen 
  
Tänä keväänä eduskunnassa on hylätty aloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi lailla. Työ- ja 
elinkeinoministeriössä on kuitenkin perustettu kolmikantainen työryhmä nollatuntisopimuksen 
käytön rajoittamiseksi. Myös EU:n komissio virittelee parhaillaan lakihanketta 
nollatuntisopimusten kieltämiseksi unionin alueella. 
  
Linkki: Nollatuntisopimukset kiellettävä lailla määrittämällä osa-aikatyöhön vähintään 
18-tunnin viikkotyöaika ja täsmentämällä työsopimuslain edellytyksiä työajan määritelmästä 
tarkoituksena parantaa siten osa-aikatyöntekijöiden työajan ja ansiotason ennustettavuutta 
sekä työsuhde- ja sosiaaliturvaa -kansalaisaloitteeseen: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1065 
 
Puoluehallituksen lausunto: Yleistyneet nollatyösopimukset ovat omiaan vaikeuttamaan 
lukuisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla ja siirtämään yrittäjäriskiä työnantajalta 
työntekijälle.  Puoluehallitus pitää ongelmallisena, että nollatuntisopimuksien käytöstä ei ole 
nimenomaisia säännöksiä työlainsäädännössä. Työsopimuslain tarkoituksena on antaa suojaa 
heikommalle osapuolelle, eli työntekijälle. Eduskunnalle tehdyn kansalaisaloitteen 
perusteluiden mukaan nollatyösopimuksia ei juurikaan tehdä työntekijöiden tarpeista käsin, 
vaan aloite tulee pääsääntöisesti työnantajalta. Nollatyösopimusten mainitaan aiheuttavan 
työntekijöille epävarmuutta työsuhteessa, sosiaaliturvaan liittyviä etuisuuksien menetyksiä 
sekä toimeentulo-ongelmia.  
  
Nollatyösopimuksien käytön on arvioitu yleistyneen. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus 2014 
mukaan Suomessa 83 000 työntekijällä oli nollatyösopimus.  Nollatyösopimukset näyttävät 
kasautuvan naisille (57 %) ja alle 30-vuotiaille (65 %). Yleisintä nollatyösopimusten käyttö on 
majoitus- ja ravitsemistoiminnan, koulutuksen sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla 
(TEM:n trendityöryhmän selvitys). 
  
Käytännössä nollatyösopimuksen solmiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä on aina 
velvollinen vastaanottamaan työtä lyhyelläkin varoitusajalla, mutta työnantaja ei ole missään 
vaiheessa sopimussuhdetta velvollinen tarjoamaan työntekijälle työtunteja. 
  
Työntekijän tilannetta vaikeuttaa se, että koeaikoja ja lomauttamista koskevat, työntekijää 
suojaavat säännökset on mahdollista kiertää nollatyösopimuksin. Nollatuntisopimuksella 
työskentelevä työntekijä voidaan ilman irtisanomista saattaa samaan tilanteeseen kuin 
irtisanottu työntekijä, mikäli hänelle ei enää tarjota työtunteja. 
  

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1065


Vaikka työnantaja ei tarjoa työntekijälle lainkaan työtunteja, ei työntekijä välttämättä pysty 
irtautumaan työsopimuksesta muuten kuin itse irtisanoutumalla. Tällöin irtisanoutunut 
työntekijä joutuu karenssiin työttömyysetuuksia hakiessaan. 
  
Nollatyösopimukset kohdistuvat usein naisvaltaisille aloille ja erityisesti alle 30-vuotiaisiin. 
Puoluehallitus toteaa, että nollatyösopimusten käyttö sisältää ilmeisen raskaussyrjinnän riskin, 
sillä työnantaja saattaa vähentää työntekijän työtunnit nollaan työntekijän raskauden tultua 
työnantajan tietoon. Raskaana olevan työntekijän tulojen väheneminen vaikuttaa myös hänen 
perhevapaiden aikaisiin tulonsiirtoihin. Työehtosopimuksesta riippuen hän voi menettää 
oikeutensa palkalliseen äitiysvapaaseen. Jos työntekijä puolestaan irtisanoutuu, hän joutuu 
karenssiin. Raskaana olevan vuokratyöntekijän tilanne voi nollatyösopimustilanteissa olla 
työntekijän suojan kannalta vielä ongelmallisempi. 
  
Eduskunnalle annetussa kansalaisaloitteessa työsopimusten viikoittaiseksi minimityöajaksi 
ehdotettiin 18 tuntia, sillä tämä tuntimäärä oikeuttaisi työntekijän ansiosidonnaiseen 
työttömyysturvaan. Puoluehallitus pitää tärkeänä tavoitetta, että yhä useampi epätyypillisissä 
työsuhteissa työskentelevä voisi päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Samalla 
hallitus katsoo, että sääntely, jossa alle 18 tunnin viikkotyöaika voitaisiin alittaa vain työntekijän 
pyynnöstä, saattaisi aiheuttaa työmarkkinoiden toimivuuden kannalta merkittäviä ongelmia. 
Puoluehallitus ei kuitenkaan ota tässä lausunnossaan kantaa nollatyösopimusten sääntelyn 
yksityiskohtiin. Hallitus katsoo, että nollatuntisopimusten sääntely on toteutettava tavalla, joka 
antaa tosiasiallista suojaa ja ennakoitavuutta epätyypillisissä työsuhteissa oleville työntekijöille 
sekä mahdollistaa työsuhteesta irtautumisen ilman kohtuuttomia työntekijälle koituvia 
seurauksia tilanteissa, joissa työnantaja ei tarjoa työntekijälle työtunteja. 
 
Puoluehallitus katsoo, että nollatyösopimusten rajoituksista tulee säätää lain tasoisesti. 
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena tulee olla heikomman osapuolen, eli työntekijöiden suojan 
vahvistaminen. Sukupuolivaikutusten arviointi on suoritettava kiinteänä osana uudistuksen 
valmistelua. Erityistä huomiota uudistuksen yhteydessä on kiinnitettävä ilmiön 
sukupuolivaikutuksiin tilanteissa, joiden seuraukset tosiasiallisesti vastaisivat työntekijän 
lomauttamista, koeajan purkua tai irtisanomista.  
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään puoluehallituksen lausunnon mukaisesti. 
 

14. Aloite Feministisen puolueen sote-työryhmän perustamiseksi 

Esitämme puoluekokoukselle, että sote-uudistukseen valmistautumista ja tulevia 
maakuntavaaleja silmällä pitäen kootaan puolueelle erillinen työryhmä, joka perehtyy 
lausuntojen taustamateriaaleihin ja auttaa puoluetta muodostamaan näihin teemoihin liittyviä 
kannanottoja. Se pyrkii aktiivisesti lobbaamaan ja tekemään konkreettisia esityksiä 
feminististen näkemysten esille tuomiseksi. Työryhmään tarvitaan sekä sosiaali- että 
terveydenhuollon alojen asiantuntemusta ja erilaista osaamista. Sen linjaukset lähtevät 
puolueen yleisohjelmasta ja tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten sote-palveluiden takaamisesta 
kaikille.  Myös sote-uudistuksen sukupuoli- ja lapsivaikutukset on arvioitava. Työryhmän 
toiminta pohjustaa samalla puolueen osallistumista mahdollisiin maakuntavaaleihin. 
Työryhmän jäsenyys ei edellytä puoluehallituksen jäsenyyttä, ja on tärkeää, että se koostuu 
mahdollisimman laajasti eri piirien ja alueiden ihmisistä. Työryhmä voi myös kutsua 
asiantuntijajäseniä ja tehdä yhteistyötä mahdollisten muiden tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen sote-uudistuksessa keskittyvien tahojen kanssa. 
 
Puoluehallituksen lausunto: 



Perehtyminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, sen toimeenpanoon ja seurausten 
arviointiin on keskeistä sekä eri paikkakunnilla että maakunta- ja valtakunnan tasolla. 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-kysymysten huomioiminen ja sukupuolivaikutusten arviointi 
ovat tärkeitä myös sote-uudistuksessa ja puolue pyrkii vaikuttamaan julkiseen keskusteluun 
erityisesti näistä näkökulmista. Puolue on jo antanut useita eri lausuntoja sote-uudistukseen 
liittyen, ja uudistuksesta on olemassa myös puoluehallituksen hyväksymä linjaus keväältä 2017. 
Koska sote-uudistuksen valmistelu jatkuu, puolue kuitenkin hyötyisi asiaan perehtyneestä 
työryhmästä, joka voi tuottaa taustamateriaalia päätöksenteon ja vaikuttamisen tueksi. 
Puoluehallitus kannattaa esitystä siitä, että työryhmän kokoonpanossa huomioidaan sekä 
alueellinen edustavuus että asiantuntijuuden eri muodot. 
 
Päätösesitys: 
Aloite hyväksytään. 
 
 

Järjestölliset aloitteet 

15. Vegaaninen tarjoilu puolueen järjestämissä tapahtumissa  

Helsingin piirijärjestö 
 
Ehdotamme, että kaikissa Feministisen puolueen tapahtumissa ja kokouksissa piirijärjestöjä 
sekä paikallisyhdistyksiä myöten esillä olevat mahdolliset tarjoilut olisivat oletusarvoisesti 
vegaanisia, eli ne eivät sisältäisi mitään eläinkunnan tuotteita. Eläinten käyttö elintarvikkeina 
on ekologisesti sekä eettisesti kestämätöntä. Eläinten tehotuotanto kiihdyttää todistetusti 
monin tavoin ilmaston lämpenemistä, mikä on yksi aikamme isoimmista globaaleista haasteista 
ja jonka seuraukset vaikuttavat ihmisiin epätasaisesti. Ilmastonmuutos lisää globaalia 
epävakautta ja eriarvoisuutta, sillä siitä kärsivät eniten esimerkiksi köyhät ja syrjäytyneet 
ihmiset, vanhukset, lapset ja vammaiset sekä sellaisilla alueilla asuvat ihmiset, joilla on 
haavoittuvainen elinkeinorakenne (lähde: THL). Yhdistyneet kansakunnat on jo vuosia 
suositellut siirtymistä vegaaniseen ruokavalioon ympäristökatastrofin vahingollisten 
seurausten hillitsemiseksi. Eläinperäisistä tuotteista kieltäytymisen voi myös nähdä kritiikkinä 
patriarkaalista kulttuuria kohtaan, jossa eläinkunnan edustaja nähdään ”toisena”, jonka ruumiin 
hyödyntämistä pidetään ihmisen ”luonnollisena” oikeutena.  
 
Moni on jo valinnut vegaanisen ruokavalion osaksi elämäntapaansa. Vegaaninen ruokavalio 
sopii useimmille uskonnollista vakaumusta harjoittaville ihmisille, ja vegaanisesta ruoasta on 
myös helppoa muokata tarvittaessa eri allergioista ja ruoka-ainerajoituksista johtuviin 
erikoisruokavalioihin sopivaa. Parhaimmillaan vegaaniset tarjoilut säästävät aikaa ja vaivaa, 
kun niistä saa pienemmällä vaivalla räätälöityä jokaisen ruokavaliolle sopivia. Tarjoiltaessa 
vegaanista ruokaa on myös jatkossa otettava huomioon ihmisten henkilökohtaiset toiveet ja 
rajoitukset, esimerkiksi ruoka-aineallergiat, ja valmistettava myös heille sopivia tarjoiluja.  
 
Puoluehallituksen lausunto: Eläinperäisten elintarvikkeiden välttäminen on ekologisesti ja 
eettisesti kestävää. Ehdotus tuo esiin ekologiset ongelmat jotka vaikuttavat globaalisti ihmisten 
hyvinvoinnin jakautumiseen, sekä eläinten hyödyntämisen eettisen ongelman. Perustelut ovat 
linjassa Feministisen puolueen arvojen kanssa. Esitys tuo puolueen arvot käytäntöön ja 
vahvistaa jo noudatetun periaatteen käytännöksi. 
 
Puoluehallituksen päätösesitys: Aloite hyväksytään.  


