Rivi Esittäjä

Muutos

Muutettava teksti

Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä)

HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI

”Yhteiskunta” on näennäinen ja epämääräinen
kollektiivisubjekti, jolla ei ole sisältöä. (lyhennetty)
Nykymuodossaan tekstissä väitetään, että
eduskuntaryhmä määrää hallitusneuvottelujen
tavoitteista. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tavoitteet
asettaa eduskuntaryhmän ja valtuuskunnan
yhteiskokous.
ympäristö (ja vielä vähemmän ilmasto) ei oikein voi
olla hyvinvoiva
Aiheet ovat tärkeitä nostaa yläotsikkotasolle asti.
Vihreät on eläinten puolue ja vihreiden tulee olla myös
maaseutupuolue. (lyh)

hyl

7

Vauhkonen korvaus

Muutetaan otsikko muotoon: Vihreä tehtävä 2014-2018

21

Vauhkonen korvaus

Muutetaan lause muotoon: Näin ollen ohjelma toimii myös
pohjapaperina Vihreiden tavoitteille hallitusneuvotteluissa tai
oppositiopolitiikan suunnittelussa.

25

Vuorelma

korvaus

33

Sara
Luotonen

korvaus

Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto > Vakaa ilmasto ja monimuotoinen
luonto
"Hyvinvoiva ympäristö ja ilmasto" -> "Hyvinvoiva ympäristö, ilmasto,
maaseutu ja eläimet"

35
35

Airaksinen korvaus
Jouni
korvaus
Vauhkonen

luonnon -> ympäristön
Vaihdetaan sanan ”yhteiskunnan” tilalle ”ihmisen”.

37

Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan sana "ohjeistus" muotoon: ”ohjaus, valvonta ja riittävä
sanktiointi”.

Pelkkä ”ohjeistus” ei tosiaankaan riitä Talvivaaran
hyv
kaltaisille toimijoille ympäristökatastrofien torjunnassa.

38

Harri Hölttä lisäys

38

Sari
Hänninen

lisäys

Lisäys: Ympäristöministeriön tulevaisuus ja määrärahat sekä ELYkeskusten itsenäisyys ja toimintaedellytykset on turvattava.
Ympäristöministeriön tulevaisuus ja määrärahat sekä ELY-keskusten
itsenäisyys ja toimintaedellytykset turvattava.

Edellisen lauseen tavoitteet eivät toteudu ilman
MUUT: lisäys siirretään riville 159
vahvaa ja tehokasta ympäristöhallintoa.
uudeksi keinoksi.
Asia täytyy tehdä lukijalle selväksi heti aluksi. Vihreät hyl
sitoutuvat ensi kaudella Ympäristöministeriön vallan ja
merkityksen vahvistamiseen.

40

Simo
Raittila

lisäys

Muutetaan rivin ensimmäinen lause muotoon:
"Aikamme politiikan tärkeimmät tehtävät ovat ilmastonmuutoksen ja
sukupuuttoaallon pysäyttäminen"

Sukupuuttoaalto on yleensä nostettu
ilmastonmuutoksen rinnalla puolueen agendalla
toisena aivan yhtä tärkeänä uhkana planeetallemme.

hyv

48

Anja Malm

lisäys

Kappaleen loppuun lisäys: Suomi tunnustaa, että rikkaat
teollisuusmaat ovat päävastuussa ilmastonmuutoksesta ja tukee
köyhimpiä kehitysmaita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Periaateohjelmassa puhutaan ilmastooikeudenmukaisuudesta, tämä konkretisoi sen.

hyl

48

Sari
Hänninen
Östman
Elonheimo
Harri Hölttä

lisäys

Sään ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan. Tulvasuojelua ei saa rakentaa
uusien tekoaltaiden varaan.
sektoreilla -> aloilla
on luovuttu -> on voimakkaasti vähennetty
Lisäys: Emme kannata uusien tekoaltaiden, kuten Kollajan,
rakentamista tai koskiensuojelulain avaamista.

Koko ohjelmasta puuttuu tärkeä V-sana!

hyl

48
51
52

korvaus
korvaus
lisäys

Yhteiskunta” ei ole tässäkään toimija vaan ihmiset,
yhdessä ja erikseen.

Nämä teemat tulevat nousemaan esiin tulevalla
eduskuntavaalikaudella.

hyv

hyl
MUUT: Hyvinvoiva ympäristö, ilmasto
ja eläimet
hyl
hyl

MUUT: alueilla
hyl
MUUT: lisäys siiretään riville 108
tekstin loppuun muutettuna: "Emme
kannata uusien tekoaltaiden, kuten
Kollajan ja Vuotoksen, rakentamista tai
koskiensuojelulain avaamista."

53
54
54
54

Atte
Harjanne
Anni
Heinälä
Sari
Hänninen
Jouni
Vauhkonen

poisto

Poistetaan lause: "Kalliin ja vanhanaikaisen ... ei ole syytä lisätä."

lisäys

Käytöstä poistuva kapasiteetti pitää korvata uusiutuvilla
energialähteillä.
Massiivisen vesivoiman lisärakentamisesta on luovuttava.

lisäys
lisäys

Päinvastoin: on luotava Saksan tapainen ohjelma ydinvoimasta
luopumisesta siirtymäajan kuluessa.

korvaus

Lause "Kaikki eivät ...." muotoon: "Henkilöauton käytön kustannukset
tulee olla suuremmat kaupungeissa sekä taajamissa ja pienemmät
haja-asutusalueilla, joissa toimivan joukkoliikenteen järjestäminen on
mahdottomuus. Henkilöautoliikenteen päästöjä ja muita haittoja on
pyrittävä kaikin keinoin vähentämään."

Ydinvoima on mahdollinen osaratkaisu tavoiteltaessa
kestävää energiataloutta.

hyl
ÄÄNESTYKSEEN: JAA; muutos, EI:
pohja
hyl

Se, että toteamme ydinvoiman tarpeettomaksi, on
passiivinen asenne. Se, että ryhdymme ajamaan
aktiivisesti ydinvoimasta luopumista on iso siirto
politiikan kentällä.
Virke on omituinen. Meidän tulee taata mahdollisuus
myös haja-asutusalueiden asukkaille mahdollisuus
hoitaa matkansa kohtuullisin kustannuksin.

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: Pohja, EI:
"Päinvastoin; on luotava ohjelma
ydinvoimasta luopumisesta
siirtymäajan kuluessa."
hyl

59

Tommi
Liinalampi

59

Otto Simola korvaus

Lause “Kaikki eivät kuitenkaan…” muotoon: “Kaikkialla ei kuitenkaan "Ei pysty käyttämään" viittaa johonkin muuhun
ole riittävää joukkoliikennettä, joten myös henkilöautoliikenteen
rajoitteeseen kuin siihen, että riittävää
päästöjä ja muita haittoja on vähennettävä.”
joukkoliikennettä ei ole.

hyl

59

Harri Hölttä korvaus

Lause "Kaikki eivät ..." tulee jakaa kahtia: "Kaikki eivät kuitenkaan
pysty käyttämään joukkoliikennettä. Myös henkilöautoliikenteen
päästöjä ja muita haittoja on vähennettävä."

Nykyinen muotoilu luo asioiden välille tarpeettoman
sidoksen.

hyl

60

korvaus

Lauseen loppu > joten myös autoilusta on tehtävä vihreämpää.

autoiluakaan ei tarvitse lähestyä vain haittojen
näkökulmasta

hyl

60

Maria
Vuorelma
Erna Elo

lisäys

62

Harri Hölttä lisäys

Lisätään kappaleeseen "koska joukkoliikenne ei ulotu kaikkialle,
tarvitaan sujuvaa liityntäpysäköintiä".
Lisätään toiseksi lauseeksi: Tavoitteena on Suomen luonnon
monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020
mennessä.

Tämä 2020-tavoite on valtion virallisesti hyväksymä.
Konkreettisia tavoitteita on hyvä olla
luonnonsuojelunkin suhteen.

MUUT: Siirretään riville 142 muodossa
1-keinon alkuun: "Pysäytetään
Suomen luonnon monimuotoisuuden
köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä."

65

Harri Hölttä korvaus

Korvataan sanat "vaeltavat lohikalat" muotoon "vaelluskalat".

On olemassa muitakin vaelluskaloja kuin lohikaloja.

hyv

68

Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan lause muotoon: Vihreät haluavat, että ravinteita
kierrätetään eikä niillä rehevöitetä Itämerta tai muita vesistöjä.

Tähänkään on turha sotkea ”yhteiskuntaa”, koska se
ei tuo mitään lisäarvoa lauseeseen.

hyv

71

Sara
Luotonen

"Lihan" -> "Eläinperäisten tuotteiden"

Eläintuotannon ongelmat ovat samat myös munien ja
maidon tuotannossa kuin lihan kasvatuksessa.

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: muutos, EI:
pohja

71

Otto Simola korvaus

Sana “Lihan” korvataan sanoilla “Eläinperäisten elintarvikkeiden”

hyl (sama kuin ed.)

72

Lassi Saario korvaus

"Eläimiä" muutetaan "muita eläimiä"

hyl

korvaus

hyl

Muotoilu "ilmastotieteen vaatimalle tasolle" kannattaisi muokata
uusiksi, sillä mitkään tieteenalat (kuten ilmastotiede) tuskin "vaativat"
mitään.
Mikäli päästöoikeuksien hinta uhkaa liiallisten kiintiöiden vuoksi
asettua liian alas, EU:n tulee määrätä sitovat tavoitteet uusiutuvan
energian tuotanto-osuuksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.

hyl

korvaus

on korkea -> vastaa päästöjen aiheuttamaa negatiivista
Tässä on syytä mainita negatiiviset ulkoisvaikutukset,
ulkoisvaikutusta, joka on hyvin korkea. Päästöjen oikean hinnan
joista korkea hinta johtuu.
kustannus ajaa markkinat tehokkaisiin päästöjenvähennysratkaisuihin.

hyl

korvaus

Muutetaan muotoon: Suomi sitoutuu kunnianhimoisiin kotimaisiin
päästövähennystavoitteisiin
pois prosentit ja vuosiluvut, eli oikeastaan koko kappale

hyl

81

Harri Hölttä korvaus

84

Jussi
Airaksinen

84

Jouni
korvaus
Vauhkonen

92

Kim Tamio

100 Maria
Vuorelma
101 Jussi
Airaksinen

108 Minttu
Massinen

korvaus

poisto

lisäys

Sitovat kiintiöt ja energiatehokkuustavoitteet säädettiin hyl
aikanaan siksi, että päästöoikeuksien määrä oli liian
suuri. Korjataan päästökauppa niin ei tarvitse
purkkavirityksillä kursia kokoon.
Muutetaan sana ”yhteiskunnastamme” muotoon ”Euroopan unionista”.
hyv

Biomassan käyttöä ja muita uusiutuvia energiamuotoja lisätään
ekologisesti kestävällä tavalla.

Poliittinen ohjelma on se paikka, missä määritellään,
millaiset päästövähennystavoitteet ovat ilmastotieteen
mukaan tarpeellisia, mutta teksti ei vastaa tieteellisen
kirjoittamisen laatua.
Kaikkea biomassaa ei voi kohdella samalla tavalla,
esim. kantojen polttaminen tuottaa päästöjä ja
pahentaa ravinnehuuhtoumia.
Mahdollisuus kulutusta suurempaan
energiantuotantoon täytyy huomoida.
Tavoite nro 3 voidaan tiivistää tavoitteeseen 5.

109 Marko
lisäys
Kivelä
109 Aksu Piippo korvaus

tai jopa saa tuloja jos hänen tuottamansa energiamäärä on
suurempikuin kulutus.
Poistetaan kokonaan kohta 3 (Mahdollistetaan nettolaskutus...).
Muutetaan kohta 5 seuraavanlaiseksi: "Kehitetään älykästä ja
hajautettua, pienet tuotantoyksiköt mahdollistava sähköverkko, joka
tasaa kulutushuippuja ja vähentää varavoimalaitosten tarvetta."

111 Maria
Vuorelma
112 Eeva
Suojanen

Muutetaan muotoon: Raivataan uusiutuvan energian hallinnollisia
hallinnollisten esteiden raivaamista tarvitaan
esteitä.
muissakin uusiutuvissa kuin tuulivoimassa
Suurten tuulivoimayksiköiden haitat kansalaisten terveydelle ja
asumisviihtyvyydelle on kuitenkin otettava huomioon voimaloiden
sijoituksessa.
Säädetään sähköverkko-operaattoreille velvollisuus tarjota
pienimuotoisen uusiutuvan energian tuottajille mahdollisuus myydä
ylijäämäsähköä verkkoon, mikäli energian tuotanto tapahtuu
kohtuullisen matkan päässä verkosta. Lisäksi säädetään
sähköverkko-operaattereille uusiutuvan energian etuostovelvollisuus.

113 Jussi
Airaksinen

korvaus
lisäys

lisäys

115 Harri Hölttä lisäys
115 Kim Tamio
115 Aimo
Piirainen

lisäys
lisäys

Lisäys: Luovutaan turpeesta ja kivihiilestä energiamuotona
siirtymäajalla.
turpeesta ja kivihiilestä.
Lisäys: "luovutaan turpeesta JA KIVIHIILESTÄ."

Turve ja kivihiili olisi hyvä mainita näin rinnakkain.

hyl

hyv

hyl
hyl

hyl
hyl

hyl

hyl (sama kuin vuorelma)
hyl (sama kuin vuorelma)
hyl (sama kuin vuorelma)

115 Maria
korvaus
Vuorelma
116 Virpi Kauko lisäys

Luovutaan turpeesta energiamuotona vuoteen 2025 mennessä ja
kivihiilestä mahdollisimman nopeasti.
7. Edistetään biokaasun tuotantoa ja jakeluverkoston kehittämistä.

116 Saila Rintee lisäys

7. Ruovikot ovat Suomessa toistaiseksi hyödyntämätön energialähde.
Mahdollistetaan järviruo'on käyttö energiaksi säätämällä sen korjuu
vastikkeettomasti mahdolliseksi jäältä. Ruokoa keräämällä
pienennettäisiin samalla vesien ravinnekuormaa.

120 Maria
Vuorelma
122 Mikael
Suomela

korvaus

Tiiviimpi -> Eheämpi, Tiivis -> Eheä

lisäys

Selvitetään ja korjataan tiivistä rakentamista koskevat normit.

hyv
hyl
hyl

124 Harri Hölttä korvaus

Korvataan sanat "parannetaan laajentamalla pyörätieverkostoja"
muotoon "parannetaan laadukkailla pyörätieverkostoilla".

eheä kuulostaa miellyttävämmältä kuin tiivis, joka
kuulostaa ahtaalta
On erityisen tärkeää muuttaa normeja, asetuksia ja
lakeja, jotka estävät tiiviin rakentamisen ja
kaavoittamisen.
Verkostojen laatu pyörätieverkostoissa on
olennaisempaa kuin määrä.

hyl

127 Aaro Kiuru lisäys
plus 3muuta

Rivin 127 ehdotetamme muotoon: "Haluamme lisää metrolinjoja
pääkaupunkiseudulle ja uusia ratikkakaupunkeja, pikaratikoita ja
muuta raideliikennettä."
ja heti sen perään lause:
"Vihreät tukevat valmisteilla olevien Tampereen sekä Turun
raitiotieverkostojen toteuttamista nopealla aikataululla".

Tampereella ja Turussa lähikuntineen asuu yhteensä
noin 550 000 ihmistä. Jos heistä edes puolelle
tarjotaan ratikkamahdollisuus 2020-luvulla,
panostetaan voimakkaasti ilmastouhan torjumiseen ja
maan vaihtotaseen parantamiseen. Vihreiden on
tuettava Tampereen ja Turun suunnitelmia.

127 Jani Moliis

lisäys

Helsingin ja Tallinnan välisen raideliikennetunnelin kannattavuus
tulee selvittää.

Jos tunneli joskus halutaan, tulee seuraavan 4 vuoden hyl
aikana vakavasti arvioida sen mielekkyyttä.

127 Eeva-Liisa
Nieminen

lisäys

127 Eeva-Liisa
Nieminen

lisäys

127 Mikael
Suomela

korvaus

127 Östman

korvaus

Lisätään: "Säilytetään junaliikenne kaikilla nykyisillä asemilla ja
seisakkeilla nyt ja tulevaisuudessa ja ohjataan uusi asutus
olemassaolevien liikenneyhteyksien läheisyyteen." (työryhmä jakoi
esityksen kahtia)
Lisätään: "Säilytetään junaliikenne kaikilla nykyisillä asemilla ja
seisakkeilla nyt ja tulevaisuudessa ja ohjataan uusi asutus
olemassaolevien liikenneyhteyksien läheisyyteen." (työryhmä jakoi
esityksen kahtia)
Rakennetaan Turun, Tampereen ja pääkaupunkiseudun pikaratikat.
Rakennetaan lähijunaliikennettä kaikkialle maahan. Lisätään
raideliikennettä koko maassa.
Haluamme lisää metroa metropoliin, pikaratikoita Tampereelle,
Turkuun, Ouluun ja muuallekin, ja enemmän lähijunia ja lähijunaasemia.

hyl

hyv

MUUT: Haluamme lisää
raideliikennettä, ratikat Tampereelle ja
Turkuun, pikaratikoita ja metroa.

MUUT: Ohjataan uusi asutus
olemassaolevien liikenneyhteyksien
läheisyyteen.
ÄÄNESTYKSEEN: JAA: Säilytetään
junaliikenne kaikilla nykyisillä asemilla.
EI: Pohja
Metro on lähijunaliikennettä.

hyl (ylempänä uusi muotoilu)

hyl (ylempänä uusi muotoilu)

127 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan muotoon: Liikenneinvestoinnit kohdistetaan ensisijaisesti
junaliikenteen kehittämiseen. Lisätään kaksoisraiteita, toteutetaan
Turun ja Tampereen pikaratikat, vahvistetaan huonokuntoisia
ratayhteyksiä ja avataan raideliikenteen pullonkauloja (mm.
rakentamalla kaksoisraiteita ja Pisara-rata sekä uudistamalla
Helsingin ratapihan asetinlaite).

131 Eira
Rosenberg

korvaus

135 Dmitry
Vyskubov

poisto

muutetaan muotoon: Liikenteen päästöjä vähennetään edistämällä
biopolttoaineiden ja sähköauton käyttöä. Sähköautojen
akkuteknologiaa tulee kehittää uusiutumattoman luonnonvaran,
litiumin, käytön vähentämiseksi.
8. Otetaan käyttöön ruuhkamaksut suurilla kaupunkiseuduilla.

135 Virpi Kauko lisäys
135 Maria
Vuorelma

korvaus

136 Otto Simola lisäys

136 Maria
korvaus
Vuorelma
138 Jouni
korvaus
Vauhkonen

139 Risto AntWuorinen

lisäys

Nykyinen muotoilu on liian ylimalkainen
raideliikenteen kehittämisestä, jotta tätä voitaisiin
käyttää hallitusneuvotteluissa tai oppositiopolitiikassa.

hyl

Kaikennäköisiä maksuja on elämässämme jo
tarpeeksi. Autoilua vastaan pitää taistella kehittämällä
pyöräilyteitä ja joukkoliikennettä.
Maksujärjestelmä on toteutettava yksityisyydensuojaa vaarantamatta. Satelliittipohjainen järjestelmä, keräisi tarpeettomasti
tietoa ihmisten liikkumisesta.
Muutetaan muotoon: Otetaan käyttöön tiemaksut
Muotoilu jättää ottamatta kantaa siihen, valitaanko
paikalliset ruuhkamaksut vai valtakunnalliset
tienkäyttömaksut ja mikä toteutus.
(Seliteteksti kohdan 9. alle) Rakentamisen tulee olla myös
terveellistä. Välttämällä home- ja muut sisäilmaongelmat jo
rakennusvaiheessa rakennusten elinkaari on pidempi ja ne ovat
ihmisten terveydelle turvallisia.
Rakentamisen -> Rakennusten
Muutetaan muotoon: Edistetään puurakentamista: Kehitetään
puurakentamisen koulutusta kaikilla tasoilla: lisäämällä
professuureja, edistämällä ammattikorkea- ja ammattikoulujen
koulutusta sekä työssäoppimista ja ohjaamalla kehitysrahaa
muotoiluun. Luodaan julkiseen rakentamiseen puurakentamisen
arkkitehtuurikilpailujen ja puunkäytön tukijärjestelmä. Asetetaan 30
paikkakunnalle puurakentamisen tavoitteet. Merkitään ARArahoitteisesta vuokra-asuntotuotannosta puurakennuksille 20
prosenttia. Ohjataan rakennusteollisuutta sopimaan yhdestä
puukerrostalojärjestelmästä kehittämällä säätelyä. Suositaan
muitakin ekologisia rakennusmateriaaleja sääntelyä uudistamalla.

Uusi kohta: "Edistetään uusien ja innovatiivisten likkumismuotojen
käyttöönottoa. Esimerkiksi yhteiskäyttöautot sekä automatisoitu
liikenne avaavat merkittäviä mahdollisuuksia liikkumisen
tehostamiseen."

hyl (ylempänä uusi muotoilu)

Rakennusten elinkaaren pidentäminen on myös
ilmastoystävällistä. Hometalojen saneraaminen ja
purkaminen kuluttaa niin rahaa kuin myös raakaaineita.
kattaa yksiselitteisemmin rakentamisen ohella
nykyisen rakennuskannan
Puurakentamisessa säätely ei ole enää ongelma.
Pullonkaulat on koulutuksessa ja julkisessa
rakentamisessa, joiden avulla voidaan uusia alan
ammattilaisia ja puurakennuksia tuottaa.

On hyvä mainita myös tulevaisuuden
mahdollisuuksista.

hyl

hyv
hyl

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

hyv
MUUT: Muutetaan keino 10
kuulumaan: "Suositaan ekologisia
rakennusmateriaaleja, kuten puuta."

MUUT: Hyväksytään, mutta siirretään
riville 134.

MUUT: Suojellun pinta-alan tulee olla
vähintään 10 %, jotta luonnon
monimuotoisuuden säilyminen
turvataan.
hyv

143 Piia J.
Häkkinen

lisäys

Tavoitteen suojelluksi pinta-alaksi tulee olla vähintään 10 %, jotta
luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvataan.

Biologian tutkijat esittävät yleisesti, että lajit eivät säily
pitkällä aikavälillä, jos ne ovat jääneet elämään vain
pirstoutuneille, toisistaan eristyneille alueille.

144 Minttu
Massinen

lisäys

UUSI KOHTA: Soiden suojelun täydennysohjelma toteutetaan
suunnitellussa laajuudessaan.

145 Piia J.
Häkkinen

lisäys

rivin loppuun: Kannustetaan metsänomistajia avohakkuuttomaan
metsien käsittelyyn erityisesti metsänsuojelualueiden läheisyydessä.

Nyt valmistelussa olevalle ohjelmalle ei
todellisuudessa ole rahoitusta ja suoluonto pitää myös
pelastaa.
Metsiensuojelun kustannustehokkuutta ja
hyl
vaikuttavuutta lisäisi, jos suojelualueita ympäröisivät
puskurivyöhykkeet, joilla metsiä käsiteltäisiin
lempeämmin. Suojelualueita on nyt pinta-alaltaan
aivan liian vähän monien herkkien lajien säilymiselle.

146 Minttu
Massinen

korvaus

selkeämpi muotoilu

MUUT: "Tiedotetaan metsänomistajia
uuden metsälain mahdollisuuksista
jatkuvan kasvatuksen menetelmään."

147 Hannele
Vestola

lisäys

Pyritään luopumaan metsien hakkuista lintujen pesimäaikana.
Kuntien omistamien lähi- ja virkistysmetsien hoidossa tavoitellaan
ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden ja metsien virkistyskäytön
turvaamista, ei taloudellista hyötyä.
Muutetaan muotoon: Rahoitetaan vesistöjen, metsien ja soiden
ennallistamista sekä perinneympäristöjen hoitoa.

hyl

148 Harri Hölttä korvaus

Asianmukainen termi perinneympäristöjen kohdalla on hyv
nimenomaan niiden luontoarvoja ylläpidettäessä hoito
(vrt. rivi 64), ei ennallistaminen. Ei vanhuksiakaan
ennallisteta, vaan hoidetaan.

148 Niina
Ratilainen

korvaus

Rahoitetaan vesistöjen, metsien, soiden ja perinneympäristöjen
Heikentyneet elinympäristöt on tärkeä nostaa
ennallistamista ja parannetaan heikentyneitä elinympäristöjä luonnon poliittisen ohjelman tavoitteeksi. Pelkkä perinteinen
monimuotoisuuden turvaamiseksi.
ennallistaminen ei riittävästi turvaa luonnon
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja.

hyl (kts. Ed.)

149 Jussi
Airaksinen

lisäys

hyl

149 Tuomo
Pekkanen

lisäys

Otetaan käyttöön luonnonarvopankkijärjestelmä, jossa
rakennushankkeilla heikennettävät uhanalaisten lajien
eläinympäristöt voidaan korvata muualla tuotetuilla vastaavilla
luonnonympäristöillä.
sanan "supistamalla," jälkeen: lisäämällä lajikohtaisia rauhoituksia ja

150 Harri Hölttä poisto

Poistetaan riviltä 150 sanat "ei-energiantuotantokäytössä olevia"

150 Harri Hölttä lisäys

lisätään sanat " ja koskia" mukaan lauseen loppuun.

rauhoitukset ovat oleellinen keino turvata uhanalaisten hyv
lajien selviytyminen tulevaisuudessakin.
Nykyinen muotoilu on ongelmallinen uhanalaisten
vaelluskalakantojen elvyttämisen kannalta.

hyl

hyv

150 Sari
Hänninen

lisäys

151 Harri Hölttä korvaus

153 Jussi
Airaksinen

korvaus

Järkevämmällä kalastuslupakäytännöllä tuetaan virkistyskalastuksen
tulevaisuutta ja sen arvo tunnustetaan.

Muotoilu "Suojellaan uhanalaiset suurpetolajit, ja varmistetaan, että
kaatolupia myönnetään vain häiriötapauksia varten." korvataan
tekstillä "Uhanalaisten suurpetojen suojelua vahvistetaan ja
salametsästystä torjutaan tehokkaasti."
Korvataan kappale: Kehitetään petovahinkokorvauksia
todennettavien vahinkojen korvaamisen sijasta sietämiskorvauksien
suuntaan. Tämä kannustaa petojen suojeluun ja myöskin vähentää
poronhoitajien työtaakkaa.

Nykyinen sekava lupakäytäntö kannustaa
salakalastukseen. Siitä on tullut jopa maantapa. Näin
valtio menettää verovaroja, joita pystyisi
kohdentamaan tuhoutuneisiin pienvesiin.
Asian nykyinen muotoilu on epäselvä ja
tulkinnanvarainen ja sitä tulee joka tapauksessa
selkeyttää, vaikkei tekstiä muutettaisikaan
ehdottamaani muotoon.

hyl

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: korvaus, EI:
pohja

MUUT: Korvataan kappale: Kehitetään
petovahinkokorvauksia todennettavien
vahinkojen korvaamisen sijasta
sietopalkkioiden suuntaan, kuten
kotkien ja hylkeiden osalta jo on. Tämä
kannustaa petojen suojeluun ja
myöskin vähentää poronhoitajien
työtaakkaa.

154 Harri Hölttä lisäys

Lisätän seuraava teksti: Paikallistasolla lisätään yhteistyötä ja
neuvontaa RKTL:n Lounais-Suomeen palkkaaman susisovittelijan
mallin mukaisesti.

155 Minttu
Massinen
157 Kimmo
Östman

Uusi kohta: Toteutetaan lajisuojelun valtakunnallinen toimintaohjelma Ohjelma ja toimenpiteet ovat jo valmiina, toteutuksesta hyv
koko laajuudessaan.
puuttuu raha.
-> "Luonnon tuottamat palvelut - eli ekosysteemipalvelut - tulee
hyl
määrittää ja niiden rahallinen arvo arvioida, ja tietoa tulee käyttää..."

lisäys
korvaus

Lounais-Suomen pari vuotta sitten tulehtuneessa
susitilanteessa on saatu hyviä kokemuksia RKTL:n
palkkaamasta paikallisesta "Susisovittelijasta" ja tämä
malli pitäisi levittää muuallekin maahan.

hyl

161 Tarja
korvaus
Haaranen
ja LeaElina Nikkilä

Tavoite 5. Ruoantuotannosta kehitetään kestävämpää, eettisempää
ja ilmastoälykkäänpää.

hyl

162 Tarja
korvaus
Haaranen
ja LeaElina Nikkilä

1. Kansainväliseen kauppaan pyritään vaikuttamaan niin, että ruoka
ei ole keinottelun kohde, vaan oikeudenmukaisen kaupan periaatteet
ovat mukana kaikessa elintarvikekaupassa. Ruoka on jokaisen
ihmisen perusoikeus.
Rikkaiden maiden velvollisuus on tuottaa oma ruokansa, jolloin
köyhien maiden maatalous voidaan suunnata tuottamaan lähiruokaa
oman maan kansalaisille.

hyl

162 Merja
Kähkönen

Yhdistetään kohdat 1. ja 3.: "Maatalouden tukia suunnataan kohti
eettistä ja kestävämpää, vähäpäästöisempää ja eläinystävällistä
tuotantoa. Näin lisätään luomutuotannon määrää." Muutos ei vaikuta
kohtaan 2.

korvaus

Kohdat 1. ja 3. ovat päällekkäisiä.

hyl

163 Kim Tamio

lisäys

Suunnataan tukia vain kasvintuotantoon, jolloin eläintuotannon oikea
kustannus tulee paremmin esille tuotteen hinnassa. Näin emme tue
eläintuotteita moninkertaisesti; ensin rehukasvien viljelytuilla ja sitten
eläintuilla erikseen.

163 Irma
Saloniemi

lisäys

Lisätään loppuun perusteluosaan: "Parannetaan neuvonnan,
tutkimuksen ja verojen avulla viljelijöiden mahdollisuuksia edistää
maaperän ja viljelykasvien terveyttä kemiallista torjuntaa ja
lannoitusta vähentämällä sekä vuoroviljelyä lisäämällä."

165 Jussi
Airaksinen

poisto

koko kappale

165 Kimmo
poisto
Östman
167 Harri Hölttä poisto

171 Tarja
Haaranen
ja LeaElina Nikkilä

Tukemalla lihantuotantoa moninkertaisesti lihan hinta
kaupassa on keinotekoisen halpa suhteessa sen
aiheuttamiin reaalisiin kustannuksiin; Niin ympäristölle
kuin muutenkin tuotantoprosessissa.

hyl

hyl

Ihanko oikeasti me halutaan maksaa maataloustukea hyl
hiilen sidontaan, veden tuotantoon tai maiseman
tuotantoon? Ekosysteemipalvelujen rahallistaminen on
politiikan suunnitteluinstrumentti ja keino löytää
markkinavääristymiä, ei maataloustukipolitiikan keino.

tukipolitiikasta

hyl

Poistetaan lauseen alusta sanat "Yleisten tukien sijaan maksetaan" ja Vaikka ehdotuksessa luonnosteltu tavoite onkin
hyl
korvataan ne sanoilla "Yleisten tukien maksamisen sijaan ryhdytään kannatettava, nykyinen ehdotus on laajuudessaan ja
valmistelemaan tukien maksatusta" jne.
eroavaisuudessaan nykykäytäntöihin niin merkittävä,
että asiaa (uudet maksatusperiaatteet, niiden
mittaaminen, valvonta, seuranta jne.) kannattaisi ensin
selvittää ja valmistella, ennenkuin se sijoitetaan
sellaisenaan osaksi poliittista ohjelmaa.
3. Lisätään luomutuotantoa heti käytettävissä olevin keinon, kuten
lisäämällä alan koulutusta, neuvontaa, markkinointia ja tukemalla
erilaisia tuottajien yhteistoimintamuotoja hyödyntämällä
maaseutuohjelman resursseja.

171 Jani Moliis

korvaus

"Lisätään luomutuotannon määrää suuntaamalla" -> "Suunnataan"

171 Jussi
Airaksinen

korvaus

Suunnataan maataloustukia ympäristö- ja eläinystävällisempään
suuntaan.

171 Irma
Saloniemi

korvaus

Muutetaan muotoon: Suunnataan maataloustukia
ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi lisäämällä
luomutuotannon määrää.

MUUT: Lisäys 3-kohtaan leipätekstiin:
"Lisätään luomutuotantoa heti
käytettävissä olevin keinon, kuten
lisäämällä alan koulutusta, neuvontaa,
markkinointia ja tukemalla erilaisia
tuottajien yhteistoimintamuotoja."
Oleellista on saada tuet oikeanlaisiksi. Se, mitä siitä
seuraa (luomutuotantoa tai jotain muuta) on
epäoleellista.
Perustelut: Tukien suuntaaminen tuotannonalan
sisällä mainittuihin kohteisiin ei alkuperäisen virkkeen
mukaan lisäisi luomutuotannon määrää.
Luomutuotannon määrä nousee luomutukia
nostamalla ja tavanomaisen tukia laskemalla.
Tämä muotoilu yleisempi

hyl

hyl

hyl

171 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan muotoon: Lisätään luomutuotannon määrää 20 prosenttiin Lisätään tavoitteellisuutta luomuviljelylle. Nyt tavoite
on kunnianhimoton.
peltopinta-alasta vuoteen 2020 mennessä suuntaamalla
maataloustukia ympäristö- ja eläinystävällisempään suuntaan.

hyl

171 Maria
poisto
Vuorelma
173 Tarja
korvaus
Haaranen
ja LeaElina Nikkilä

3. Lisätään luomutuotannon määrää suuntaamalla maataloustukia
ympäristö- ja eläinystävällisempään suuntaan.
4. Edistetään kasvisruuan kulutusta lisäämällä neuvontaa ja
valistusta. Proteiinipitoisten palkokasvien viljelyä ja jalostusta
elintarvikkeiksi edistetään.

Sama kuin rivi 162-163

hyl

173 Irma
Saloniemi

korvaus

tämä muotoilu yleisempi

hyl

173 Maria
Vuorelma
174 Anni
Heinälä

korvaus

muutetaan muotoon: Lisätään neuvonnan ja tukien avulla kotimaisten
proteiinikasvien viljelyä ja jalostusta elintarvikkeiksi. Edistetään
kasvisruoan kulutusta ja leikataan eettisesti ongelmallisen
eläintuotannon tukia.
Muutetaan muotoon: Edistetään kasvisruoan kulutusta ja leikataan
eettisesti ongelmallisimman eläintuotannon tukia
174-175 "sekä leikkaamalla eettisesti ongelmallisimman
eläintuotannon tukia." korvataan lauseella "Lihan tehotuotannon
tukemisesta on luovuttava ja kaikille karjatalouden tuotteille on
asetettava haittavero."
"Kasvisruoka on eettistä, ekologisista ja ilmastoystävällistä."
muotoon:"Kasvisperäinen ravinto on pääsääntöisesti eettiisempää ja
ympäristöystävällisempää kuin eläinperäinen, mistä syystä tämän
osuutta ruokavaliosta on pyrittävä lisäämään verotuksen ja
valistuksen keinoin."
poistetaan "Kasvisruoka on eettistä, ekologisista ja
ilmastoystävällistä. Edistetään lihalle vaihtoehtoisia valkuaisen
lähteitä sekä edistetään niiden tuotantoa ja käyttöä."

pohja menee aika yksityiskohtiin

hyl

Ekologisempaan ja eettisempään ruoantuotantoon
päästään tehokkaasti luopumalla tehotuotannon
tukemisesta luopumalla ja haittaverolla.

hyl (alkuosa sisältyy aiempaan
muutokseen)

176 Tommi
Liinalampi

korvaus

korvaus

176 Virpi Kauko poisto

179 Tarja
Haaranen
ja LeaElina Nikkilä

5. Tuetaan uusia, innovatiivisia keinoja maatalouden ravinteiden
kierrätykseen.
Suomessa karjatalous on keskittynyt eri alueille kuin kasvintuotanto,
mikä vaikeuttaa lannan ravinteiden hyödyntämistä. Neuvonnalla,
investoinneilla, koulutuksella ja kehittämishankkeilla varmistetaan
maatalouden ravinteiden tehokkaampi kierrätys. Esimerkiksi
tilakohtainen lannan biokaasutus tuottaa polttoainetta ja lannoitetta
sekä vähentää ravinnepäästöjä.

179 Virpi Kauko poisto

poistetaan "Suomessa karjatalous on keskittynyt eri alueille kuin
kasvintuotanto, mikä vaikeuttaa lannan ravinteiden hyödyntämistä."

MUUT: 4. kohdan otsikoksi:
"Edistetään kasvisruuan kulutusta
lisäämällä neuvontaa sekä palko- ja
muiden proteiinipitoisten kasvien
viljelyä ja jalostusta elintarvikkeiksi.
Eläinten tehotuotannon tukemisesta on
luovuttava."

Lause ei kerro periaatteessa mitään. "Kasvisperäinen hyl
ravinto" on mielestäni parempi temi kuin kasvisruoka.

Kyseenalainen tosiasiaväite (esim. Brasiliasta tuotu
gm-soija ei ole ympäristöystävällisempää kuin
kotimainen hauki). Toinen lause toistaa r. 173-175
sanotun epäselvästi.

hyl

hyv

Turha mainita ongelmaa johon ei esitetä mitään
ratkaisua. (Seuraava, biokaasua koskeva lause on
hyvä.)

hyl

185 Sara
Luotonen

korvaus

"sekä tuotanto- että lemmikkieläimille." -> "kaikille ihmisten hoidossa
oleville eläimille."

186 Pilvi
Nummelin
186 Kim Tamio

lisäys

Sana "merkittävästi" lisättävä lauseeseen näin : ”...eläimille tarjottavia
virikemahdollisuuksia on lisättävä merkittävästi..."
Pohjaesityksen tilalle -> Koska kunnioitamme eläimiä itseisarvoisina Tilalle lisäys Kim Tamio rivi 188
olentoina, emme pidä oikeutettuna pitää eläimiä tuotantokoneina,
joten ei ole eettisesti oikein hyötyä niistä. Edes luomun standardit
eivät tarjoa eläimille aitoa lajityypillistä käyttäytymistä, eikä sellaista
voida järjestää eläintuotannossa.
Itseisarvoiset olennot eivät kuulu vankeuteen ja hyödynnettäviksi
vastoin tahtoaan.

korvaus

187 Sara
Luotonen

korvaus

187 Pilvi
Nummelin

korvaus

187 Sara
Luotonen

lisäys

187 Pertti
Toukomaa
187 Roosa
Laaksonen

korvaus
lisäys

188 Virpi Kauko lisäys
188 Shila
Oksanen

lisäys

"Eläinten tuotannossa..." -> "Eläinten tuotannossa on siirryttävä
vähintään luomustandardit täyttävään eläintenpitoon, samalla kun
standardeja on kehitettävä yhä edelleen huomioimaan paremmin
eläinten tarpeet ja oikeudet."
Muutetaan lause “Eläinten tuotannossa siirrytään...” muotoon
“Eläinten hyvinvoinnin parantaminen aloitetaan siirtymällä kaikessa
eläintuotannossa vähintään luomustandardin mukaisiin
eläintenpitonormeihin.”
Sanan "kiellettävä." jälkeen: ”Eri eläintenpidon osa-alueille tulee
säätää positiivilista lajeista, joita on luvallista käyttää kyseessä
olevaan tarkoitukseen.”

sairaiksi jalostettujen eläinten tuottaminen on kiellettävä -> sairauksia
tuottava eläinten jalostaminen on kiellettävä
Sairaiksi jalostettujen eläinten tuottaminen on kiellettävä.
Eläintuotannossa siirrytään luomustandardin mukaisiin
eläintenpitonormeihin, ja luomustandardeja kiristetään merkittävästi.
Tilojen eläinkokoja vähennetään ja eläimille tarjotaan enemmän tilaa,
ulkoilumahdollisuuksia ja virikkeitä. Luomussa tähdätään
pientilatuotantoon. Lisätään eläintuotannon valvontaa.
Teuraskuljetusten ja teurastuksen normeja kiristetään.
Luomustandardeja on tarkennettava erityisesti poistamalla maininta
homeopatiasta sairaiden eläinten hoidossa.
Lisätään eläintuotannon valvontaa ja perustetaan erillinen
eläinsuojelurikosten asiantuntijayksikkö poliisivoimiin.

189 Otto Simola poisto

Pois sana “siirtymäajalla” -> 2. Turkistarhauksesta luovutaan

192 Maria
Vuorelma

pois "kuten investointi-, vienti-, sähkövero- ja rehujen
arvonlisäverotuki"

poisto

Otsikon olisi hyvä pitää sisällään myös mm. viihdeeläimet, kuten esim. delfiinit ja sirkuseläimet, jotka
tällä hetkellä jäävät määritelmän ulkopuolelle.

hyv

hyv
hyl

Luomu ei todellakaan riitä. Esim. 3000 kanaa/halli, 6
lintua/m2 sekä syntymän jälkeen murskatut /
tukehdutetut poikatiput = ei mitään luonnollista.

hyv

Vihreillä pitää olla kunnianhimposempaa politiikkaa
eläinten hyvivoinnin edistämiseksi. Luomustandardit
ovat vasta alku eläinten olojen parantamisessa.

hyl

Eri eläinlajien hyvinvointia on mahdollista toteuttaa
hyl
hyvin eri tavoin ihmisten hoidossa. Lisäksi positiivilistat
auttavat esimerkiksi laittoman (lajien elinvoimaisuutta
vaarantavan) eläinkaupan vastaisessa kamppailussa.
hyl
Luomustandardi eroaa nykyisin tehotuotannosta
lähinnä eläimille syötetyn rehun sekä kaksinkertaisen
liikkumatilan perusteella. Kuitenkin luomu on eläinten
hyvinvoinnin kannalta kaukana luonnomukaisesta.

hyl

Homeopatia ei ole toimiva hoitomuoto. Eläimet on
hoidettava asianmukaisin keinoin.
Nykyään eläinsuojelurikkomukset jäävät liikaa
kunnaneläinlääkärin vastuulle, mikäli poliisilla ei ole
riittävää asiantuntemusta.
Siirtymäaika mainitaan selitetekstissä heti kohdan 2.
alla. Se riittää.
detaljeja

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos
hyl

hyl
hyl

196 Lauri
korvaus
Miikkulainen

196 Peter
korvaus
Hermansso
n
196 Petri
korvaus
Parrukoski

hyv

Muutetaan lause “Pyritään vähentämään eläinkokeita ja siirtymään
vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käyttöön.” muotoon
“Vähennetään eläinkokeita ja siirrytään vaihtoehtoisten
tutkimusmenetelmien käyttöön, vaikka niiden kustannukset olisivat
eläinkokeita korkeammat.”
Korvataan "pyritään vähentämään eläinkokeita" muotoon "pyritään
lopettamaan eläinkokeet".
Muutetaan kohta seuraavaksi: Kielletään kärsimyksiä. aiheuttavat
eläinkokeet lukuun ottamatta sellaisia lääketieteellisiä kokeita, jotka
ovat tarpeen lääkkeiden kehittämiseksi tai vastaavasta syystä ja joita
ei voi korvata muilla menetelmillä.

hyl

"Pyritään vähentämään" on todella lievä ilmaisu.

hyl

197 Sara
Luotonen

korvaus

"Ensisijaisesti lopetetaan eniten kärsimystä aiheuttavat ja runsaimmin Ensimmäiseksi on lopetettava ns. "turhat eläinkokeet"
eläimiä käyttävät kokeet."
(esim. vuosittain yliopistoissa opintosuunnitelmissa
-> "Ensisijaisesti lopetetaan muilla tavoin korvattavissa olevat tai
toistuvat eläinkokeet).
uutta tieteellistä tietoa tuottamattomat kokeet. Eniten kärsimystä
aiheuttavien ja runsaimmin eläimiä käyttävien kokeiden lupakriteerejä
on tiukennettava."

hyv

198 Aino-Kaisa
Manninen

lisäys

Rivin 198 alkuun lisätään otsikko: "Kiristetään eläinsuojelurikosten
rangaistuksia." JA tehdään nykyotsikosta seliteteksti, jonka jatkoksi
rivin 199 loppuun lisäys: "Lisäksi toistuvista pienemmistä
eläinsuojelurikkeistä voidaan tuomita elinikäiseen
eläintenpitokieltoon."
Muutetaan "käyttöön elinikäinen eläintenpitokielto." muotoon
"käyttöön ehdottomat vankilatuomiot."

Pienemmät eläinsuojelurikkomukset toistuessaan
rinnastetaan näin vakaviin eläinsuojelurikoksiin ja
rangaistukset olisivat sen mukaiset.

hyv

Edistetään tuotantoeläinten hoitajien jaksamista kehittämällä
lomajärjestelmiä.

Vakavat rikkomukset aiheutuvat usein eläinten
kasvattajien väsähtämisestä, päihdeongelmasta tai
mielenterveysongelmasta.

199 Peter
korvaus
Hermansso
n
199 Jouni
lisäys
Vauhkonen
200 Lukas
lisäys
Korpelainen

207 Toivo
Laitinen

korvaus

207 Pia
Aarrekivi
207 Maria
Vuorelma

poisto
korvaus

UUSI KEINO: 5. "Delfinaariot kielletään.", jonka alle perustelu:
"Delfinaariotoiminta ajetaan hallitusti alas niin, että vangituille
delfiineille taataan loppuelämä mahdollisimman lajityypillisiä tarpeita
vastaavissa olosuhteissa eikä uusia delfiinejä enää synny
vankeudessa."
Talouskasvu joka ei lisää hyvinvointia ei ole aitoa kasvua. Vihreä
talouspolitiikka on kestävää ja toimii aina luonnon sekä ihmisen
parhaaksi

Rivi pois tai muutetaan muotoon "Tuotannon tulee perustua laadulle
ja kestävyydelle."
Turhalle tuhlaamiselle pitää saada stoppi. > Kulutuksessa
kannustetaan kohtuuteen ja kestäviin valintoihin.

hyl

MUUT: Riville 188 muutettuna:
"Edistetään tuotantoeläinten hoitajien
jaksamista."
hyl (jos hyväksyttäisiin, niin oikea rivi
on 188)

"” Turhalle tuhlaamiselle pitää saada stoppi” " On
MUUT: Poistetaan lause "Turhalle
kohtalaisen monitulkintainen tokaus, jopa tässä
tuhlaamiselle pitää saada stoppi." eikä
yhteydessä. Se on negatiivinen sävyltään, eikä
laiteta mitään tilalle.
varsinaisesti määrittele talouspolitiikkaamme luonnetta.
Pohjassa on syyllistävä sävy.

hyl (kts edellä)
hyl (kts edellä)

208 Juuso
Pesälä

lisäys

LISÄYS: UUSI KAPPALE: "Vihreiden suhtautumista talouspolitiikkaan
on pragmaattinen, emme edusta mitään nykyisistä eturyhmistä,
emmekä ole sitoutuneet ideologisiin dogmeihin. Vihreät näkevät
vapaat markkinat keskimäärin tehokkaana tapana allokoida
resursseja. Valtiota tarvitaankin markkinahäiriöiden korjaamiseen,
inhimillisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseen, pitkän aikavälin
kehityksen ohjaamiseen, sekä suhdannevaihteluiden tasaamiseen."

Seuraavassa kappaleessa puhutaan valtion
suhdanteita tasaavasta roolista, mutta valtion muihin
rooleihin taloudessa ei oteta kantaa. Muutosesitys
korjaisi jossain määrin tätä puutetta.

hyl

212 Jussi
Airaksinen

poisto

Vihreät haluavatkin kunnat luomaan työpaikkoja, erityisesti
työllistämään nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä.

Kunnat ovat tukityöllistäjänä hieman ongelmallisia
pidemmällä aikavälillä eikä kuntien nykyinen tai tuleva
taloustilannekaan oikeastaan mahdollista
tukityöpaikkojen laajamittaista luomista.

hyl

212 Maria
Vuorelma

korvaus

Taitaa olla niin, että kuntien mahdollisuudet luoda
työpaikkoja ovat rajalliset

hyl

213 Leena
Rantasalo
214 Outi Ugas

lisäys

Vihreät haluavatkin kunnat luomaan työpaikkoja, erityisesti
työllistämään nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. > Kuntien pitää kantaa
vastuu työllisyydestä, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
työllistämisestä.
lisätään loppuun: ... pitkäaikaistyöttömiä, JOISTA
OSATYÖKYKYISTEN JOUKKO ON SUURI.
LIsäys rivin loppuun: helpottamalla työhön tai yrittäjäksi paluuta
työttömyyden ja perhevapaiden jälkeen,
Lisätään: "...kuten kohottamalla työllisyysastetta työuria pidentämällä,
nostamalla eläkeikää eliniän noustessa ja panostamalla erityisesti
työssä jaksamiseen."
... noustessa, tukemalla PITKÄKESTOISIA TYÖSUHTEITA JA työssä
jaksamista.
sanojen "Hyvinvointimallimme" ja "perustuu" väliin sana "rahoitus"

214 Leena
Rantasalo

lisäys
lisäys

215 Heikki
lisäys
Sairanen
219 Risto Antlisäys
Wuorinen
219 Jouni
korvaus
Vauhkonen

219 Virpi Kauko poisto
219 Panu
Heinonen

korvaus

Poistetaan lause: ”Hyvinvointimallimme perustuu verotukseen”
Tilalle lause: Hyvinvointimallimme perustuu ekologiseen
kestävyyteen, työhön, yrittämiseen ja niiden tulosten
oikeudenmukaiseen keräämiseen verotuksen kautta ja jakamiseen
heikoimmassa asemassa oleville.
poistetaan "Hyvinvointimallimme perustuu verotukseen."
Riviltä 219 poistetaan:"Hyvinvointimme perustuu verotukseen"
(työryhmä jakoi esityksen, koska se käsitteli eri rivejä)
2. EKP:n mandaattia muutetaan siten, että keskuspankki toimii
Eurovaltioiden viimekätisenä lainaajana.
-Valtioiden markkinaehtoisesta rahoitusjärjestelmästä luovutaan.
-Toimivan elvytyksen edellytys on se, että valtiolla ei ole nimellistä
rahoitusrajoittetta.

hyl
Tämä siis lisäyksenä "kohottamalla työllisyysastetta" keinoluetteloon.

hyv
hyl

hyl
Hyvinvointi ei voi perustua verotukselle!

hyv

Mikään hyvinvointimalli ei voi perustua vain
verotukseen.

hyl

Turha ja epätarkka lause.

hyl

Vihreät ovat tieteellisesti ja avoimesti myös
hyl
taloustieteeseen suhtautuva puolue. Eurokriisi on
osoittanut nykyisen taloussuuntauksen sisältävän
merkittäviä vääriymmärryksiä ja virheitä. Vihreät
haluavat paitsi muuttaa talouspolitiikan suuntaa, myös
kannustaa kansalaisia etsimään ja saamaan kattavaa
taloustietoa rahajärjestelmän toiminnasta. Osa tätä on
tunnustaa rahan merkitys yhteiskunnalle ja rahaan
liittyvien instituutioiden korjaaminen.

221 Kimmo
Östman
228 Konsta
Weber

lisäys
lisäys

229 Kimmo
korvaus
Östman
231 Anne Bland lisäys
236 Lauri
lisäys
Miikkulainen

237 Eeva
Suojanen
237 Maria
Vuorelma
247 Annakaisa
Tikkinen

Hyvinvointivaltion rahoitusta rapauttaviin veroparatiiseihin tulee
puuttua tiukasti.
Työnteosta puhuttaessa on päästävä irti kahdeksan tunnin ja viiden
päivän normista ja oltava valmiita luopumaan ihmisten
kokopäiväisestä toimertamisesta keinolla millä hyvänsä. Kaikki
bruttokansantuotetta nostava kulutus ja tuotanto ei ole
kokonaistalouden ja ympäristön kannalta hyväksi. Työelämän
muuttuessa ja tuottavuuden kasvun jatkuessa on ajettava työn
laajempaa jakautumista työviikkoa ja työaikaa lyhentämällä.

hyl
MUUT: lisäys riville 227: "Työelämän
muuttuessa ja tuottavuuden kasvun
jatkuessa on ajettava työn laajempaa
jakautumista työviikkoa ja työaikaa
lyhentämällä."

pelikenttä -> toimintaympäristö

hyv

lisäys perään: Yhteiskunnallisille yrityksille luodaan
toimintaympäristö, joka mahdollistaa kasvua ja menestystä.
Tarkennus otsakkeen alakohdaksi:
"Saastuttava tuotanto aiheuttaa negatiivisia ulkoisvaikutuksia eli
haittoja, joiden kustannuksen maksamme me kaikki. Verotuksen
painopistettä muuttaessa on esimerkiksi tulonsiirroilla pidettävä
huolta siitä, että reaalinen veroaste säilyy progressivisena."

hyv
hyv

poisto

Poistetaan 2-kohdan otsikko

poisto

2. Korotetaan ja luodaan saaste- ja muita haittaveroja.

lisäys

Rivin loppuun: "ja kehitetään kaivoksia koskevaa lainsäädäntöä siten, Kaivoksista puhutaan poliittisessa ohjelmassa vähän
että kaivostoiminnan riskit muille elinkeinoille ja ympäristölle
meneillään olevasta kaivosmaniasta huolimatta.
minimoidaan."
Lisäys: Kaivostoimintaa ei pidä missään muodossa sallia arvokkaiden
vesistöjen, luonto- ja matkailualueiden läheisyydessä.

249 Harri Hölttä lisäys

249 Minttu
Massinen

lisäys

251 Tiina
Rosberg

lisäys

261 Panu
Heinonen

korvaus

Sekä kaivos- että turvetuotantohankkeiden yhteisvaikutukset
ympäröivälle luonnolle on huomioitava. Kaivoshankkeet eivät mene
olemassa olevan lainsäädännön ja suojelualueiden edelle ja
kaivosten aiheuttamien ympäristövaikutusten jälkihoito on
kaivosyritysten vastuulla.
Yksityisautoilu on aikoa liikkumismuoto suurimmassa osassa maata
julkisen liikenteen puuttuessa kokonaan. Kehitetään tasoittavia
verotusmuotoja maaseudun yksityisautoilulle.
Rivit 255-261 korvataan: 1. Valtio ottaa aktiivisen roolin talouden
kysynnänsäätelijänä.
-Hyvinä aikoina valtio tarvittaessa kiristää finanssipolitiikkaansa ja
verotusta inflaation hillitsemiseksi. Valtion alijäämäinen kulutus on
välttämätöntä laskusuhdanteissa mutta yleensä myös
noususuhdanteissa mikäli täystyöllisyys jää saavuttamatta.

Otsikkolause sisältyy jo 1-kohtaan. 2-kohdan tekstiosa hyl
sopii suoraan 1-kohdan perään.
sisältyy riveihin 235-236
hyl
hyv

hyv

hyl

hyl

hyv

265 Marko
Kivelä

korvaus

265 Kimmo
Östman
266 Jani Moliis

poisto
lisäys

Muotoilun muutos

ajatusvirhe lauseessa. jos käytetään sama
rahamääräparaneviin palveluihin, ei kestävyysvaje
sillämuutu.
Rivipoisto. Vaihtoehtoisesti siirretään selitystekstiksi rivin 268 jälkeen. Kohta ei valitettavasti kerro mitään konkreettista tai
uutta otsikkoon ja jäljessä tulevaan nähden.
1-tavoitteen alakohdaksi: "Nostetaan julkishallinnon tuottavuutta
parantamalla tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja karsimalla niiden
päällekkäisyyksiä."

269 Outi Ugas / korvaus
Vihreät
yrittäjät ry

Lihavoiduksi tekstiksi: Kaikille hyvät palvelut turvataan ensisijaisesti
huolehtimalla laajasta veropohjasta ja toissijaisesti verotuksen
kokonaistasoa korottamalla.

270 Jussi
Airaksinen
270 Simo
Raittila
270 Simo
Ruottinen

poisto

Alennettuja arvonlisäverokantoja tulee yhtenäistää yleiseen
arvonlisäverokantaan.
Yhteisöveroa ei tule alentaa.

poisto

Yhteisöveroa ei tule alentaa.

korvaus

MUUTOS: 4. Eläkejärjestelmän kestävä rahoitus on turvattava,
sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus huomioden.

271 Juuso
Pesälä

lisäys

hyl

hyl
ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

Korotuksissa pitää ottaa huomioon, että korkeammat
hyv
verot eivät takaa aina parasta verokertymää, sekä se,
että kulutuksen verottaminen arvonlisäveron kautta
kohdistuu loppujen lopuksi suurimmalta osalta työhön.
hyl
Ei ole järkeä naulata kiinni yhtä veromuotoa vain siksi,
että sitä äsken alennettiin.
Lause on poistettava, koska tällaista yksittäiseen
veroon liittyvää kantaa ei kannata lyödä neljäksi
vuodeksi lukkoon.
Lauseen tavoitteesta on helppo olla yhtä mieltä. Se,
että ainoaksi keinoksi mainitaan eläkemaksujen
korottaminen ei ole pitkällä aikavälillä kestävää eikä
oikeudenmukaista eri sukupolvien näkökulmasta.

hyl
hyl (kts ed)

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

271 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan muotoon: Eläkejärjestelmän rahoitus turvataan, ja
eläkemaksut korotetaan asteittain riittävälle tasolle.

Nykyinen muotoilu edellyttäisi äkillistä korotusta.

hyl

273 Jouni
lisäys
Vauhkonen

Otetaan käyttöön varallisuusvero.

276 Aino-Kaisa
Manninen

korvaus

sana "työikäisille" --> täysi-ikäisille

Verolla voidaan kerätä kymmeniä tai satoja miljoonia
hyv
euroja. Varallisuusveron vuoksi ihmisten ja
instituutioiden varallisuus tulee arvioiduksi. Se on
tärkeä tieto, jotta varallisuuseroja voidaan havainnoida
ja tasoittaa.
Yhdenmukaistettu Vihreiden perustulomallin
hyv
mukaiseksi.

276 Juuso
Pesälä

korvaus

POHJA: "Otetaan käyttöön kaikille työikäisille maksettava perustulo..."
MUUTOS: 4. Eläkejärjestelmän kestävä rahoitus sekä taso turvataan
sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus huomioiden Eläkemaksujen
korottaminen, eläkkeiden leikkaaminen ja eläkeiän nostaminen ovat
kaikki keinoja, joita tulee olla valmis käyttämään tavoitteen
saavuttamiseksi.

hyl

281 Jaakko
lisäys
Mustakallio

Sana 'työtulojen' perään: ", yrittäjätulon"

282 Outi Ugas / lisäys
Vihreät
yrittäjät ry
284 Sini Terävä lisäys

lisäys: ... työnteko, YRITTÄJYYS ja sosiaaliturva...

Työntekemisen, yrittämisen ja sosiaaliturvan
yhteensovittaminen on tärkeää.

hyv

hyv

rivin loppuun: "Otetaan käyttöön reaaliaikainen tulonseurantarekisteri
mahdollistamaan ajantasaisen tiedon omista tuloista sekä sen
seuraamisen, mitä vaikutuksia työtuloilla on etuuksiin."

Yksi askel lisää kohti perustuloa: helpotetaan omien
tulojen seurantaa ja vaikutusta tukiin.

hyv

284 Mikko
Särelä

lisäys

Lisäys kappaleen loppuun: Varmistetaan, että työtulot eivät koskaan
lykkää sosiaaliturvan maksamista.

Työttömän sosiaaliturvatuet voivat nykyään viivästyä
kuukausia siksi, että tämä ottaa vastaan työkeikan.
Tämä tekee työn vastaanottamisesta mahdotonta tai
vaikeaa. Muutos parantaa työttömän asemaa ja
mahdollisuuksia itse parantaa omaa elämäänsä.

hyv

285 Nadja
Kiiskinen

lisäys

Lisätään toimenpidekohta numero X. "Laajennetaan mahdollisuus
osasairauspäivärahaan koskemaan kaikissa työtilanteissa olevia
osatyökykyisiä."

Nykyään osasairauspäivärahaa voi saada vain
henkilö, jolla on sama työsuhde voimassa
sairauspäiväraha-ajan alusta loppuun. Käytäntö syrjii
mm. opiskelijoita ja määräaikaisissa työsuhteissa
työskenteleviä, ja ehkäisee sujuvaa työelämään
palaamista sairauden jälkeen.

hyv

287 Shila
lisäys
Oksanen
288 Kai Virtanen poisto

-- vammaisten ja mielenterveyspotilaiden -4. Kiinteistön varainsiirtoverosta luovutaan.
Varainsiirtovero vähentää ja hidastaa asuntokauppaa ja näin
vaikeuttaa asunnon vaihtamista
tarkoituksenmukaisempaan ja työn perässä muuttamista. Vero
rankaiseekin erityisesti usein
muuttavia. Sen sijaan kerätään enemmän kiinteistöveroa.

Näillä riveillä sekoitetaan kiinteistön varainsiirtovero
asuntokaupaan, vaikka asuntojen eli asuntoosakkeiden kaupan varainsiirtovero on eri asia kuin
"kiinteistön varainsiirtovero". Jotta esitystä kiinteistön
varainsiirtoveron poistamisesta voisi pitää
mielekkäänä, sitä pitäisi perustella mm. laskelmin,
minkälaista korotuspainetta esitetystä
varainsiirtoverosta luopuminen aiheuttaisi eri
kiinteistöverojen muotoihin.

MUUT: vammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien
hyl

288 Lukas
lisäys
Korpelainen

Lisätään riville 288 sanat "ja asunnon", jolloin keino 4. olisi:
"Kiinteistön ja asunnon varainsiirtoverosta luovutaan."

288 Marjut
Joensuu
291 Nina
Hirsiaho

korvaus

Kiinteistön JA ASUNTO-OSAKKEEN varainsiirtoverosta luovutaan.

poisto

Poistetaan: 'Sen sijaan kerätään enemmän kiinteistöveroa'.

292 Reeta Heino lisäys

295 Laura AlaKokko
297 Tuomas
Viskari

lisäys
korvaus

298 Irma
Saloniemi

lisäys

298 Tuomas
Viskari

korvaus

Perustelut: Varainsiirtoverossa on eritelty kiinteistöihin hyl
ja asuntoihin kohdistuvat verot erikseen. Asuntoja
koskeva muutos on oleellinen keinon tavoitteiden
kannalta. Työryhmällä oli ilmeisesti jäänyt
epähuomiossa asunnot pois keinosta. Nimenomaan
asunnot mainitaan kuitenkin keinon perusteluissa.
Myös asuntojen varainsiirtoverosta tulee luopua, sillä
sen haitat ovat ilmeiset, kuten keinon perusteluissa
mainitaankin. Työn perässä usein muuttavat asuvat
usein asunnoissa, ja kaupunkialueilla asuntojen
allokoinnin tulee olla tehokasta. Myös asuntojen
varainsiirtovero saadaan paikattua kiinteistöveron
nostolla, sillä asunnotkin sijaitsevat kiinteistöillä.

hyv
Ei myöskään välttämättä oikeudenmukaista sekään,
hyl
että muuttavien henkilöiden puolesta kaikkien
kiinteistöjen omistajien verotusta jälleen kerran
kiristettäisiin. Vihreitä on syytetty maaseutujen
elämisen kulujen lisäämisestä. Esitetyllä uudistuksella
tulisi jälleen yksi syy lisää manata Vihreitä taajaman
ulkopuolisen elämän hankaloittamisesta.

uusi otsikko: X. Edistetään pitkäkestoisia työsuhteita // teksti: Pyritään
hyl
työllisyyspoliittisiin ratkaisuihin, jotka kannustavat yrityksiä, kuntia ja
valtiota palkkaamaan työntekijöitä pitkäkestoisiin työsuhteisiin
pätkätöiden sijasta.
Lisätään: "Edistetään työelämässä jaksamista JA TYÖN
hyv
TASAISEMPAA JAKAUTUMISTA parantamalla..."
muutetaan muotoon: Helpotetaan osa-aikaista työskentelyä
Eläköityminen ei ole ainoa tilanne, jossa osahyv
tilanteissa, joissa se edistää työssä jatkamista tai ehkäisee työuran
aikatyöskentelystä voi olla etua. Erityisesti
päättymistä tai keskeytymistä.
mielenterveyskuntoutujille osa-aikatyö voi olla tärkeää.
Muutetaan kohta 3 muotoon: "Nostetaan eläkkeen alaikärajoja ja
sidotaan ne elinajanodotteeseen."
Lisätään kohdan loppuun lause: "Kaavamaisten eläkerajojen sijasta
eläkkeellesiirtymisikä määrätään alan kuormittavuuden ja
työssäoloaikojen mukaan."
Muutetaan muotoon: "Nostetaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa ja
säilytetään nykyisenkaltainen joustavan eläkeiän järjestelmä".

hyl

hyl

300 Tuomas
Viskari

lisäys

"Samalla on varmistettava, että eläkeikärajaa nostettaessa taataan
riittävä taloudellinen turva myös niissä tilanteissa, joissa ansiotyöstä
joudutaan jäämään pois ennen vanhuuseläkeikää."

Yli puolet vanhuuseläkkeelle jäävistä jää eläkkeelle
muuta reittiä kuin suoraan ansiotyöstä.

hyv

301 Kimmo
Östman
301 Kimmo
Östman
301 Jussi
Airaksinen

korvaus

alle 25-vuotiaista -> alle 35-vuotiaista

kohdassa yhtenäiset ikärajat

hyl

poisto

Rivipoisto.

poisto

Koko kappale.

Kohta monimutkaistaa eläkejärjestelmäämme vastoin hyl
politiikkamme yleislinjaa.
Esitys tähtää positiiviseen diskriminaatioon, mutta sillä hyl
on tosiasiallisesti melko heikko ohjausvaikutus paitsi
ehkä jyrkimmin porrastuksen nivelvaiheen välillä
olevien hakijoiden kesken. Muutos kuitenkin lisäisi
hallinnollista taakkaa.

305 Panu Laturi lisäys

Osatyökykyisten työllistämiseksi työnantajan on palkattava vähintään
5 % osatyökykyisiä henkilöitä jokaiseen yli 50 työntekijän yritykseen.

305 Outi Ugas

lisäys

Lisäys: Yrittäjäksi ryhtyessään osatyökykyisellä tulee olla
mahdollisuus vastaavan tuen saamiseen itsensä työllistämiseen
esim. korotetun starttirahan muodossa.

310 Eeva-Liisa
Nieminen

lisäys

lisäys loppuun: Luodaan tukihenkilöverkko luotsaamaan
vastavalmistuneen työhön ohjautumista. Jokainen nuori on arvokas ja
jokainen kuukausi työttömänä lisää syrjäytymisen vaaraa.

314 Anja Malm

lisäys

sanojen "erityisesti syrjinnälle alttiisiin ryhmiin", perään listätään:
"kuten maahanmuuttajat ja vammaiset ihmiset,"

315 Lauri
lisäys
Miikkulainen

Lisäys kappaleen loppuun: "Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi."

316 Toivo
Laitinen

Uusikohta: 8 Otsikko: 8. Vastataan työelämän rakennemuutoksen
nyt ja tulevaisuudessa nostamalla koulutusmääriä laadusta tinkimättä
Leipäteksti: Työelämän rakennemuutoksen myötä teollisten
työpaikkojen määrä vähenee, ja työpaikat keskittyvät yhä enemmän
palvelu- ja tietoaloille. Suomi tarvitsee kiristyvillä globaaleilla
osaamismarkkinoilla menestyäkseen sekä korkeakoulutettujen
volyymia että laatua.

lisäys

Osatyökykyisten mm. Vammaisten asema suomen
hyl
työmarkkinoilla on länsi-eurooppalaisessa
mittäkaavassa erittäin heikko. Saksassa on
samankaltaisella mallilla onnistuttu vahvistamaan
osatyökykyisten asemaa
Tällä hetkellä osatyökykyiset ovat epätasa-arvoisessa hyv
asemassa, sillä vammaisen työllistämiseen kyllä saa
palkkaa tukea, mutta mikäli tämä on osakkaana tai
päättävässä asemassa yrityksessä, tukea ei voi saada.
hyl

Selventää ja konkretisoi, mitä syrjinnälle alttiilla
ryhmillä tarkoitetaan sekä nimeää kaksi tärkeää
ryhmää.

hyl

MUUT: "Julkisissa työhönotoissa
otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi."
Tämä on tulevaisuuden työllisyysasteen kannalta
hyl
ratkaiseva toimenpide, joka pyrkii vastaamaan paitsi
kainsainväliseen kilpailuun ja yhteiskunnan kasvavaan
automatisoitumiseen. Leipäteksti selittelee myös
itseään.

316 Lukas
lisäys
Korpelainen

UUSI KEINO: "8. Palkan sivukulut kuuluu kirjata myös palkansaajan
nähtäväksi tämän palkkalaskelmaan.", jonka alle perustelu: "Tämä
lisää läpinäkyvyyttä, ja palkansaaja näkee, mihin hänen rahansa
käytetään."

321 Lauri
korvaus
Miikkulainen

Korvataan mainitut rivit (321-322) tekstillä:
"Rahoituksen löytymisen vaikeus on vahingollista yritystoiminnan
aloittamiselle ja kehittämiselle. Erityisesti pienten yritysten
edellytyksiä hyödyntää esimerkiksi joukkovelkakirjoja
rahoitusmuotona tulee edistää."
... ja luodaan uusia yhteiskunnallisen ja sosiaalisen rahoituksen
mekanismeja.
Lisätään: " Parannetaan pienten, KESKISUURTEN JA
YHTEISKUNNALLISTEN yritysten..."
Julkisen sektorin hankkeisiin osallistuminen tarjoaa pienemmille ja
kehittyville yrityksille tärkeitä
kasvun ja referenssien hankkimisen mahdollisuuksia. Pilkotaan
julkiset hankinnat pienempiin osiin
vähentämällä vaatimuksia ja lisäämällä sähköisten
hankintamenettelyjen käyttöä.
Markkinaoikeuden käsittelyjonot puretaan ja varmistetaan, että
käsittelyt eivät kestä kuukautta pidempään.

322 Anne Bland lisäys
323 Anne Bland lisäys
324 Kai Virtanen poisto

Näin palkansaaja näkee paremmin palkan verotuksen
ei-progressiiviset osat ja ylipäätään työn verotuksen
todellisen määrän ja laadun ja tietää näin paremmin
vaatia muutoksia. Nykytilanteessa nämä tiedot ovat
ikäänkuin pimitetty tavallisilta palkansaajilta.

hyl

ÄÄNESTYKSEEN, työryhmässä
tasatulos

hyl
hyl
Rivillä 326 ("vähentämällä vaatimuksia ja lisäämällä
hyl
sähköisten hankintamenettelyjen käyttöä") ei
oikeastaan ole asiallista kytköstä kyseisen virkkeen
alkuosaan rivillä 325 ("Pilkotaan julkiset hankinnat
pienempiin osiin").
Rivit 327-328: Mielestäni ei ole syytä vaatia, että
julkishallinnossa erityisesti painotetaan resurssointia
markkinaoikeuteen - esim. verrattuna muuhun
oikeuslaitokseen ja muuhun valtionhallintoon, kuten
ympäristöhallintoon (ympäristölupien keskimääräinen
käsittelyaika valtionhallinnossa on noin vuosi).
Kaikkiaan rivien 324-328 asiallinen sisältö on heikkoa.
Selkeän asiallista kyseisillä riveillä on vain lause
"Pilkotaan julkiset hankinnat pienempiin osiin"

325 Petri
Parrukoski

korvaus

Muutetaan virke, joka alkaa "Pilkotaan": Julkisten hankintojen
jakamisella tarkoituksenmukaisella tavalla pienempiin osiin
parannetaan pienten yritysten mahdollisuutta osallistua
tarjouskilpailuihin.

EU-direktiivi tulee velvoittamaan hankintojen
hyv
jakamiseen, joten vaatimus hankintojen pilkkomisesta
on sinänsä tarpeeton. Vaatimusten vähentäminen
hankinnoissa tarkoittaisi laadun laskemista. Yleensä
on pikemminkin nähty ongelmaksi ostopalvelujen
heikko laatu. Sähköiset hankintamenettelyt on sinänsä
OK mutta ei kuulu tähän kohtaan.

326 Kimmo
Östman
326 Sara
Luotonen

poisto

Rivipoisto.

korvaus

"Pilkotaan julkiset hankinnat pienempiin osiin vähentämällä
vaatimuksia ja lisäämällä sähköisten hankintamenettelyjen käyttöä."
-> "Pilkotaan julkiset hankinnat pienempiin osiin ja lisätään
sähköisten hankintamenettelyjen käyttöä."

Ei liity hankintojen pilkkomiseen tai ole keino siihen, tai hyl
tuo merkittävää lisäarvoa tekstissä.
hyl
Eikö vaatimusten vähentämisen sijaan olisi
järkevämpää muuttaa kriteerejä pk- ja kasvuyrityksiä
suosivimmiksi?

327 Petri
Parrukoski

korvaus

"eivät" jälkeen: pääsääntöisesti kestä kolmea kuukautta...

Markkinaoikeuden pitkät käsittelyajat ovat ongelma,
mutta kuukausi on epärealistinen tavoite.

329 Outi Ugas / korvaus
Vihreät
yrittäjät ry

Lisäys otsikon loppuun: yrittäjän perustulon avulla.

Yrittäjistä on monesta syystä mielekästä aloittaa
hyl
perustuloon siirtyminen, ja muutos voidaan käynnistää
nopeasti kehittämällä jo olemassa olevaa starttirahaa.

330 Outi Ugas / lisäys
Vihreät
yrittäjät ry

Lisäys tekstin alkuun: Otetaan ensimmäinen askel yrittäjän
perustulon suuntaan kehittämällä starttirahajärjestelmää: poistamalla
starttirahan kertaluontoisuus, määrärahojen alueellisuus sekä
mahdollistamalla starttiraha myös perhevapaalta yritykseensä
palaavalle yrittäjälle.

Yrittäjä ei ole yrittäjyyden alussa vain kerran
ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
elämässään. Mm. perhevapailta palaaville yrittäjille
muutos
starttiraha kannustaa jatkamaan yrittäjänä. Tällä
hetkellä eri alueilla yrittäjät myös ovat eriarvoisia, kun
starttirahaa ei välttämättä saa vaikka kriteerit täyttyvät,
koska ko. vuoden määräraha on loppu. Näiden
muutosten jälkeen siirtyminen ensin yrittäjien ja sitten
kaikkien perustuloon käy luonnikkaasti.

331 Hanna
lisäys
Kemppaine
n
333 Outi Ugas korvaus

Erityisesti naisyrittäjyyttä on tuettava erillisin rahoitusmekanismein.

334 Sini Terävä poisto

334 Kai Virtanen poisto

334 Veijo Åberg poisto

334 Harri Hölttä poisto

334 Riikka
Suominen

poisto

335 Jussi
Airaksinen

korvaus

tarkennetaan kohta freelancereita koskemaan: ... takaamiseksi
toteutetaan järjestöjen oikeus ajaa ryhmäkannetta jäsentensä
puolesta esim. tilanteessa jossa on suuri toimeksiantaja useita
itsenäisiä ammatinharjoittajia vastaan (esim. toimittajat, kääntäjät).

hyl

hyl

Jonkinlainen tarkennus tarvitaan, muuten tuo kohta ei
liity mitenkään yrittäjiin ja tätä kai tarkoitettiin.

Poistetaan toimenpiteen alkuosa: ”Päivittäistavarakaupoissa --- sekä.” Mietojen alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei
millään tavalla lisää yrittäjyyttä mutta voi olla hyvinkin
haitallinen kansanterveydelle
Päivittäistavarakaupoissa sallitaan mietojen alkoholijuomien
Tällaisen myynnin sallimisesta aiheutuisi näiden
(alkoholitilavuusprosenttiin
alkoholijuomien kulutuksen kasvua ja terveyshaittojen
alle 22 %) myynti sekä
ja haittojen työelämälle lisääntymistä.

hyv

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: poisto, EI:
pohja
hyl (kts ed)

Poistetaan teksti "Päivittäistavarakaupoissa sallitaan mietojen
hyl (kts ed)
alkoholijuomien myynti.." Kohta 5. jää muotoon "Sallitaan pienpanimooluiden..."
Tavoite poistetaan kokonaan.
Alkoholin käytön aiheuttamat taloudelliset, sosiaaliset hyl
ja inhimilliset haitat ovat jo nykyisellä käyttötasolla sen
verran korkeat, ettei alkoholin saatavuutta tule edistää
ehdotetulla tavalla.
Poisto: Päivittäistavarakaupoissa sallitaan mietojen alkoholijuomien
Alkoholin saatavuuden lisääminen lisää tutkimusten
hyl (kts ed)
(alkoholitilavuusprosenttiin alle 22 %) myynti sekä
mukaan alkoholin terveys- ja sosiaalisia haittoja. En
halua, että Vihreät on mukana lisäämässä näitä.
pienpanimo-oluiden ja tilaviinien -> oluiden ja viinien.

EU ei tule koskaan hyväksymään kansallisten
tuotteiden suosimista tuollaisilla myyntirajoituksilla.

hyv

335 Oskari
lisäys
Sundström
336 Lukas
lisäys
Korpelainen

Sallitaan pienpanimoiden myyvän tuotteitaan tuotantotilojen
yhteydessä olevasta myymälästä.
UUSI KEINO: "8. Vähittäiskaupan sekä parturi- ja
kampaamoliikkeiden aukioloaikojen rajoituksista luovutaan.", jonka
alle perustelu: "Lisäämällä työnteon mahdollisuuksia helpotetaan työn
jakamista ja työllisyyttä, mahdollistetaan parempi palvelutaso sekä
järkeistetään ja yhdenmukaistetaan lainsäädäntöä. Pieniä
lähikauppoja voidaan tarvittaessa tukea esim. verovähennyksin.
Asetetaan rajoituksia sille, mitä kauppakeskukset voivat vaatia niissä
toimivien liikkeiden aukioloajoista."

hyv

336 Pirjo Ruopio lisäys
344 Lukas
lisäys
Korpelainen

Uusi kohta 6: Osuustoiminnan ja yhteiskunnallisten yritysten
toimintaedellytyksiä on edistettävä.
Lisätään virke: "Yritystukien kokonaismäärää vähennetään ja
säästyvällä rahalla pienennetään vastaavasti työn verotusta."

344 Outi Ugas

lisäys

Lisäys sanan 'ideakilpailujen' jälkeen: ja kokeilujen rahoituksen

Kokeilut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi tuoda
nopeasti uusia ideioita käytäntöön (esim
yijäämäkouluruuan ulosmyynti-"buumi"), ja kokeilujen
rahoittaminen tuo innovaatiorahoituksen paremmin
myös pienten yritysten saataville.

hyv

345 Maria
Vuorelma

korvaus

kiviihilettömiä maita on jo muitakin

hyv

345 Elonheimo
350 Anni
Heinälä

korvaus
poisto

Muutetaan muotoon: Tehdään Suomesta ensimmäinen kivihiilestä
luopuva maa investoimalla puhtaaseen energiaan ja
energiatehokkuuteen.
Kivihiilivapaa muutetaan muotoon vähäkivihiilinen.
Poistetaan koko kohta 4. Luodaan Suomesta maailman johtava
hoivapalveluiden ja -teknologian kehittäjä ja viejä.

354 Marko
Kivelä

poisto

kohta 5 pois

354 Jussi
Airaksinen

poisto

kappale

354 Outi Ugas

korvaus

Siirretään koko kohta viimeiseksi kohdaksi lukuun Tavoite 3:
Vahvistetaan julkista taloutta korjaamalla rakenteita. (noin 273)

Vapaammat aukioloajat lisäävät työmahdollisuuksia ja
siten työllisyyttä ja työn jakamista. Tämä ei tarkoita,
että kaupan olisi pakko olla auki tai että työntekijä olisi
velvoitettu tekemään yötöitä, sillä ammattijärjestöt
eittämättä päivittäisivät TES:it uuteen tilanteeseen.

ÄÄNESTYKSEEN. JAA: Työryhmän
muutettu esitys: Lisätään uusi keino:
"Vähittäiskaupan sekä palvelualojen
liikkeiden aukiolorajoituksista
luovutaan. Samalla varmistetaan, että
kauppakeskukset eivät saa velvoittaa
niissä toimivia liikkeitä olemaan auki
koko kauppakeskuksen aukioloaikaa."
EI: pohja.

hyl
Yritystuet vaativat verorahoja, jotka taasen työtä
hyl
verottamalla kerättynä laskevat työllisyyttä. Sen sijaan,
että keskitetysti "valitaan voittajia", parannetaan
yrittämisen ja työllistymisen edellytyksiä keventämällä
työn verotusta tasaisesti kaikille.

Panostaminen hoivapalveluiden vientiin ruokkii
palveluiden markkinoistumiskehitystä, joka on
ristiriidassa Vihreiden periaatteiden kanssa
laadukkaista ja julkisista palveluista.
valtion omistajuutta ei pidä vähentää,vaan
sijoittajatuloja pitää pyrkiä kasvattamaan
lisätulonlähteeksi verotuksen rinnalle.
Miksi valtio ei saisi omistaa edes
vähemmistöosuuksilla tuottavia yrityksiä? Niillä
voidaan saada valtiolle tuloja, joilla voidaan alentaa
verotaakkaa.
Ei kuulu "luodaan uutta työtä" -otsikon alle, parempi
sijainti tuo julkisen talouden rakenteet.

hyl
hyl

hyl

hyl (kts ed)

hyl

354 Ilkka
Hänninen

poisto

"Ei-strategisten yritysten omistamista vähennetään"

Yritysten myyntiä ei pidä kirjata tavoitteeksi. Niin
voidaan tehdä, jos se koetaan mielekkääksi, mutta
siihen ei pidä pyrkiä.
Työpaikkoja syntyy yrityksiin ja yritykset ovat pidettyjä
työnantajia. Ei unohdeta tätä juttua. Saa keksiä lisää
perusteluja.

hyl

354 Outi Ugas / lisäys
vihreät
yrittäjät ry

Uusi kohta: Tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä mikro- ja pkyrityksiin. Esimerkiksi kehittämällä työllistämiseen liittyviä sähköisiä
palveluja ja helpottamalla ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista.

356 Jenni Pitko

Lisäys riville 356 uudeksi kappaleeksi: "6. Suomen on oltava vahvasti
mukana arktisen alueen muutoksissa. Koillisväylän avautuminen voi
tuoda uutta työtä ja tutkimusta Suomeen. Samalla on kuitenkin
pidettävä huolta luonnosta ja alkuperäiskulttuureista. Ollaksemme
mukana muutoksissa, Pohjois-Suomi tarvitsee investointeja muun
muassa jäämeren raideliikenteeseen."

Arktisen kehitys on tulevien vuosien ja
vuosikymmenten suurin muutos globaalissa
mittakaavassa. Suomen, ja vihreiden tulee tiedostaa
painopisteen muutos ja sen riskit ja mahdollisuudet.

356 Jaakko
lisäys
Mustakallio

Uusi kohta.
"Parannetaan yhteiskunnallisten yritysten ja kevytyrittämisen
toimintaedellytyksiä vaihtoehtoisina uuden työllisyyden luojina."

357 Anja Malm

korvaus

SIIRTO: "Tavoite 8 Kitketään veroparatiisit ja yritysten veronkierto"
siirretään otsikon "Kohti solidaarista Euroopan Unionia ja
globaalipolitiikkaa" alle tavoitteeksi 4.

360 Johanna
Kohvakka

korvaus

poisto: "kirjanpidon ja"
raportoinnin -> talousraportoinnin

Kevytyrittämisen toimintaedellytysten parantaminen on hyl
uudessa työllisyysohjelmassa. Yhteiskunnalliset
yritykset ovat mm. Britanniassa 700 000 henkeä
työllistävä yrittämisen ala perinteisen julkisen ja
yksityisen sektorin välissä.
Jälkimmäinen luku käsittelee kansainväliseen
hyl
talousjärjestelmään tarvittavia muutoksia, joihin
olennaisesti kuuluu veroparatiisien ja veronkierron
suitsiminen.
Maakohtainen kirjanpito -termi on yleisesti käytetty
hyv
mutta virheellisesti englannin kielestä käännetty.
Kaikki tarvittava tieto on tälläkin hetkellä
kirjanpidollisesti saatavilla eli ainoa muutos on, että
julkaistava raportointi tehdään maakohtaisesti. Hyviä
termejä ovat maakohtainen talousraportointi tai
maakohtainen veroraportointi.

lisäys

hyv

ÄÄNESTYKSEEN, JAA: pohja, EI:
lisäys

364 Östman
lisäys
371 Petri
korvaus
Vähäkanga
s

"...globaali ja ensi vaiheessa EU:n laajuinen..."
Perustetaan julkinen rekisteri yritysten tosiasiallisista omistajista ja
merkittävien säätiöiden hallituksissa istuvista jäsenistä ja heidän
kytköksistään.

378 Marko
Kivelä

7. Kilpailulainsäädäntöön mahdollisuus sulkea veronkiertoon tai
lahjontaan syyllistynyt yritys julkisen kilpailutuksen ulkopuolelle.

Julkisen sektorin mahdollisuuksia eettiseen toimintaan hyv
pitäisi parantaa.

Pois: "Liian usein hyvinvoiva..."
Muutetaan muotoon: "Vaikuttavat ja integroidut hyvinvointipalvelut
turvattava erottamalla järjestämis- ja tuottamisvastuu toisistaan sekä
luomalla monimuotoiset palvelumarkkinat käyttämällä
tulosperusteisia hankintamenetelmiä."

Asenteellinen muotoilu.

lisäys

382 Aarrekivi
poisto
393 Anne Bland korvaus

Säätiötä ei omista kukaan, vaan se on tiettyä
omaisuusmassaa hallinnoimaan perustettu yhteisö.
Tosiallisesti säätiöiden taustallahan pyörii kyllä jos
jonkinlaista yrittäjää ja liikemiestä. Muukin muotoilu
käy, mutta ollaan täsmällisiä erilaisten
oikeushenkilöiden määrittelyssä.

hyv
hyv

hyl
hyl

418 Kylmänen

lisäys

Lisätään pääomatulojen verotuksen progressiota.

418 Tuomas
Viskari

korvaus

"Tasataan tuloeroja huolehtimalla verotuksen kokonaisuuden
progressiosta"

Vaikka onkin ymmärrettävää, mitä kirjauksella
tarkoitetaan, on se syytä muotoilla eksaktimmaksi.

418 Anna
Koppanen

lisäys

Pääomatulojen verotusta kiristetään ja muutetaan entistä
progressiivisempaan suuntaan.

Pääomatuloveron kiristäminen on konkreettinen keino hyv
tuloerojen kasvua vastaan. Parempi sanoa ääneen se,
mitä pohjan kirjauksella implikoidaan. Ei ole
oikeudenmukaista verottaa pääomia selvästi työtuloja
kevyemmin ja se yllyttää palkansaajaa veronkiertoon.

419 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Kehitetään perintöveroa siten, että sen avulla voidaan paremmin
rahoittaa lisääntyvää ikäihmisten hoivaa ja tasoittaa varallisuuseroja.
Perinnöt säilytetään edelleen verovapaina nykyisiin rajoihin saakka.

Näin ilmaistaan myös perintöverolle tarkoitus.
Perintövero on tärkein väline, jolla varallisuuserojen
kasvua voidaan tasoittaa. Erityisen tärkeä se on tässä
yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ikäihmisten
määrä kasvaa ja myös vähävaraisten hoiva täytyy
rahoittaa. Pieniä yrityksiä ei pidä tappaa veroilla
sukupolvenvaihdoksissa. Siksi yksiviivaisesti veroa ei
pidä vain "korottaa" vaan "kehittää".

hyl

420 Marko
Kivelä

lisäys

Tämätäytyy kuitenkin tehdä niin,että turvataan yritysten
sukupolvenvaihdokset.

ÄÄNESTYKSEEN, JAA: pohja, EI:
lisäys

423 Lennart
Lang

lisäys

(uusi kohta) 4. Vihreät tukee markkinaehtoisia tapoja lisätä
asuntotuotantoa
Asuntopolitiikassa tuetaan uusia rakennuttamismuotoja kuten
ryhmärakennuttamista ja asumisoikeusyhdistyksiä esimerkiksi
ottamalla käyttöön rakennusaikainen valtiontakaus.
(nykyinen kohta 4 siirtyy kohdaksi 5)

Yrittäjäväestö on ikääntyvää. Tässä tilanteessa täytyy
varmistaa se, että olemassa olevat yritykset voivat
jatkaa toimintaansa.
Asuntotuotannon volyymiä kasvattamalla voidaan
tukea vihreää työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa, jotta
kyettäisiin vastaamaan kaupunkiseutujen kasvukipuihin

426 Konsta
Weber

lisäys

Otetaan käyttöön varallisuusvero.

426 Anja Malm

lisäys

UUSI KOHTA 5: Otetaan bruttokansantuotteen rinnalle käyttöön uusi
hyvinvointimittari, joka mittaa kansalaisten hyvinvointia nykyistä
paremmin.
Lisätään uusi kohta: "5. Parannetaan yksin asuvien asemaa pienten
ja kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa tukemalla ja
yhdenvertaistetaan lainsäädäntöä, joka nykyisellään kohtelee yksin
asuvia epätasa-arvoisesti yhdessä asuviin verrattuna."

426 Lauri
lisäys
Miikkulainen

429 Kari
lisäys
Kilpinen
430 Pauliina
lisäys
Lehtinen
430 Petri
lisäys
Vähäkanga
s

hyl

Jos vihreät haluavat kaventaa nyt olemassa olevia
varallisuuseroja siihen tarvitaan kohdennetumpia
toimia.
Vaihtoehtoisten hyvinvointimittarien käyttöön otto on
keskeinen Vihreä tavoite.

hyl

ÄÄNESTYKSEEN, JAA: pohja, EI:
lisäys

hyv

hyl

Suomessa on miljoona yksin asuvaa, joista useat ovat hyv
köyhyysriskissä. Aihe alkaa nyt nousta
eduskuntavaalikeskusteluun. Tässä on Vihreiden
keskeistä äänestäjäkuntaa mm. nuorten kautta. Emme
voi olla sanomatta yksin asuvista mitään.

Lisätään lauseen loppuun "sekä tuetaan vaihtoehtoisia hoitomuotoja."

hyl

Parannetaan SOSIAALI- JA terveydenhuollon kykyä tunnistaa ajoissa Kun puhutaan hyvinvoinnista, ei sosiaalihuoltoa voi
riskejä ja ongelmia.
unohtaa.
...terveydenhuollon ja sosiaalitoimen...
Muotoilua voi harkita, mutta ei unohdeta sosiaalia!

hyv
hyl (kts ed)

431 Panu Laturi lisäys

sanan loppuun jälkeen:"antamalla sote-alueille verotusoikeus"

434 Sini Terävä lisäys

Lisäys rivin loppuun: Hyvinvointipalvelut tuotetaan ensisijaisesti
julkisesti.
Sote-alueiden toimeenpanossa on varmistettava, että hankinnat eivät Vaarana on, että isot alueet tekevät niin suuria
aiheuta tuotannon keskittymistä, vaan ne tehdään siten, että myös
tarjouskilpailuja, että pienet eivät pyty olemaan
pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina
mukana kilpailutuksissa

434 Panu Laturi lisäys

435 Anne Bland korvaus
437 Lukas
korvaus
Korpelainen

Muutetaan muotoon: "Sosiaalihuolto, perus- ja erikoissairaanhoito
integroidaan"
Muutetaan virke muotoon: "Pitkällä aikavälillä kaikki terveydenhuollon
julkisesti rahoitetut ohituskaistat pitää poistaa ja yhdistää julkinen
terveydenhuolto sote-alueittain rahoitettuna yhdeksi laadukkaaksi ja
helposti saavutettavaksi palveluksi eri puolilla maata."

Verotusoikeus on erittäin tärkeä kysymys ja sen pitää hyl
olla otsikossa. Jos sote-alueella ei ole verotusoikeutta,
ei sillä ole mitään merkittävää intressiä
budjettikontrolliin.
hyv
hyv

hyl
Pohjan voi ymmärtää niin, että kaikki yksityinen
terveydenhuolto lakkautetaan, mitä ei varmastikaan
tässä haeta.Maininta rahoituksesta sote-alueittain on
lisätty, jottei virkkeestä ymmärtäisi, että koko maassa
olisi yhden maksajan järjestelmä, mikä on ristiriidassa
suurpiiri/maakunta-mallin kanssa.

ÄÄNESTYKSEEN, JAA: pohja, EI:
lisäys

437 Kai Virtanen korvaus

Esitän kyseisen virkkeen muuttettavaksi muotoon: Pitkällä aikavälillä
terveydenhuolto tulee yhdistää yhdeksi laadukkaaksi ja helposti
saavutettavaksi julkiseksi palveluksi eri puolilla maata.

Alkuperäisen virkkeen esitys "kaikki terveydenhuollon hyl
ohituskaistat pitää poistaa" on äärimmäinen.
Terveydenhuollon "ohituskaistat" voivat olla
järkeviäkin. Tarkoittaisiko tämä ohituskaista-esitys,
että esim. venäläisten tai muiden ulkomaalaisten tai
suomalaistenkaan yksityishenkilöiden ei enää
sallittaisi ostaa terveydenhuollon palveluja Suomessa?

441 Marko
Kivelä

poisto

kohta 5 pois

Monessa paikassa yksityinen terveydenhuolto
täydentää julkista merkittävillä tavoilla.
Ehdotettumuutoslisäisialueellistaeriarvoistumista ja
kuormittaisi tällä hetkellä riittämättömällä tasollaolevia
palveluita. Esimerkkinä vaikkapa Helsingin
hammashoito. Lisäksi ongelmana rajausten teko, eli
pitäisikö rakenteilla olevan lastensairaalan potilailta
evätäkelakorvaukset koska sitä rakentaa yksityinen
säätiö?

hyl

442 Tiina
Rosberg

lisäys

lisäys

julkisessa terveydenhuollossa em erityisalojen
osaamista on vähän, erityisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolella.
Kelakorvauksen poisto hammashoidosta ja
silmälääkäreiltä johtaisi kuntatalouden kannalta täysin
mahdottomaan ja kestämättömään tilanteeseen.

hyv

442 Jussi
Airaksinen

Kela-korvausten poistaminen tehdään porrastetusti ja huomioiden
erityisesti erityisalat kuten psykoterapia, lapsettomuushoidot,
hammashuolto, silmälääkäripalvelut ym.
poistamalla Kela-korvaukset yksityiseltä terveydenhuollolta
_lukuunottamatta hammashoitoa ja silmälääkäreitä_

hyl

443 Juuso
Pesälä

korvaus

6. kohta KORVATAAN: "6. Terveydenhuolto järjestelmää on
kokonaisuutena on kehitettävä suuntaan, joka mahdollistaa pitkät ja
luottamukselliset hoitosuhteet. Nämä mahdollistavat potilaiden
kokonaistilanteen laajan arvioinnin, lisäävät hoidon vaikuttavuutta ja
parantavat hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä. Erityisen tärkeää
tämän suuntainen kehitys on mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa."

Merkittävä osa terveydenhuollon vaikutuksesta
perustuu efektiin, jota lääketutkimuksessa kutsutaan
plabaseboks/ lumevaikutukseksi… parempi nimi voisi
olla hoito-vaikutus. Erityisen voimakas tämä vaikutus
on psyykkisten sairauksien kohdalla, esimerkiksi
masennuslääkkeiden vaikutuksesta suurin osa
perustuu lumevaikutukseen.

hyl

443 Eve Rämö

korvaus

Muutettava muotoon: Vahvistetaan hoitoketjujen toimivuutta
velvoittamalla eri toimijat rakentamaan hoitokokonaisuus yhdessä
esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

hyv

444 Sami
Pesonen

lisäys

Uusi kohta: 7. Yhdenmukaistetaan sokeriverotus koskemaan kaikkia
elintarvikkeita
Elintarviketeollisuutta tulisi motivoida tuottamaan vähemmän
sokeroituja tuotteita. Lisäksi tulisi pyrkiä kieltämään glukoosifruktoosisiirapin ja vastaavien makeutusaineiden (devils candy) käyttö
elintarvikkeissa.

Hoitoketjut ovat nykyisellään todella toimimattomat.
Hoitoketjun toimivuus riippuu suurelta osin yksittäisen
työntekijän motivaatiosta. Ihmisiä pallotellaan eri
toimijoiden välillä väitellen siitä, kenen hoito kuuluu
maksaa.
Sokerin ja makeutusaineiden käyttö liitty suoraan
ihmisten hyvinvointiin ja aiheuttaa kustannuksia mm.
terveydenhoidon puolella.

444 Joonas
Saario

lisäys

Uusi kohta: 7. Huumausainepolitiikan painopiste siirretään
rangaistuksista haittojen vähentämiseen.
Rikoslaissa huumausaineiksi määriteltyjen laittomien päihteiden
käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei pidä rangaista. Lisäksi
päihdeongelmaisten kuntoutukseen on kohdennettava lisää
resursseja.

Huumausaineen käyttö ja vähäisten määrien
hyv
hallussapito on määritelty rangaistavaksi
huumausaineen käyttörikoksena. Tarkoituksena oli
tarjota vaihtoehtoja sakoille ja vankeudelle, mutta
käytännössä huumausaineen käyttörikoksesta on
tullut poliisille sakotusautomaatti.
Monien laittomien päihteiden suurin haitta on niiden
käytöstä tulevat rangaistukset. Käytön rangaistavuus
eriarvoistaa kansalaisia, lisää syrjäytymistä, vaikeuttaa
päihdeongelmaisten hoitoon hakeutumista ja vie
poliisin resursseja vakavampien rikosten torjunnasta.

444 Kaisa
Kutilainen

lisäys

Varmistetaan, että hoitoa tarjotaan yhdessä paikassa asiakkaan
pompottelun sijaan.

448 Sirpa Siru
Kauppinen
448 Erja
Vanhala
449 Merja
Kähkönen

lisäys

Korjataan sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit jottei lapsille tule
elinikäistä terveyshaittaa.
...ja taataan laadukkaat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut koko
Suomessa.
myös kiireettömään terveydenhuoltoon

Tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmä ei osaa
tarjota kokonaisvaltaista palvelua esimerkiksi päihdeja mielenterveysongelmista kärsiville.
Yksi sairastunut lapsi maksaa terveydenhuollolle 60
000 euroa vuosittain.
Koko ohjelmassa lasten ja nuorten
mielenterveyspalvelut jäävät huomiotta.
Akuuttiin terveydenhuoltoon päästään jo nyt. Muutos
on olennainen.

lisäys
lisäys

hyl

hyl

hyv (uutena keinona)
hyv
hyv

450 Lauri
korvaus
Miikkulainen

Muutetaan kohta 3: "Perustetaan Suomeen (...) ruokaköyhyyden
torjumiseksi."
-> MUOTOON:
"Tuetaan julkisin varoin ruokapankkien perustamista, jotka
hyödyntävät kauppojen ja tuottajien ylijäämäruokaa ja tarjoavat sen
järjestöille eteenpäin jaettavaksi ruokaköyhyyden torjumiseksi."

Laajojen etäisyyksien Suomessa yksi ruokapankki ei
riitä, vaan tarvitaan useita alueellisia toimijoita. Ne on
hyvä sitoa toisiinsa yhden keskustoimijan alle.
Muotoilussa mainituilla julkisilla varoilla voidaan
tarkoittaa niin valtiota kuin kuntiakin.

hyv

452 Jussi
Airaksinen

poisto

kappale

hyl

452 Liisa
Virtanen
452 Tiina
Rosberg

poisto

haavoittuvien ryhmien kuten vammaisten

Tämä on asia, josta ilmeisesti Helsingissä on kyetty
tekemään ongelma, mutta muualla Suomessa
ongelmia ei käsittääkseni ole esiintynyt.
nämä sanat tuovat turhaa epämääräisyyttä
virkkeeseen.

lisäys

...kuten vammaisten LISÄYS kroonistuneiden
mielenterveysongelmaisten ja autismin kirjon asumis- ja
kuntoutuspalvelut...
SAMA MUUTOS allaolevaan lauseeseen rivi 454-455
Avointa kilpailutusmenettelyä ei tule soveltaa vammaisten asumiseen Esitän tämän virkkeen poistettavaksi, koska sen
liittyvien palvelujen järjestämiseen.
mukaan pyrittäisiin kokonaan kieltämään avoin
kilpailutus vammaisten asumiseen liittyvien palvelujen
järjestämisessä.
Toivoisin lisäystä työryhmältä konkreettisin esimerkein.
Lihaa luiden ympärille: Millaisia kohdennettuja toimia
käytettäisiin lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

454 Kai Virtanen poisto

459 Nina
Hirsiaho

lisäys

459 Pertti
Toukomaa
460 Pauliina
Lehtinen

korvaus
korvaus

462 Maria
Halonen

lisäys

463 Kimmo
Östman

lisäys

463 Kimmo
Östman

lisäys

464 Kemppaine korvaus

Kaikki eivät kuitenkaan pysty käyttämään -> Kaikilla ei kuitenkaan ole
mahdollisuutta käyttää
Muutetaan: " Erityisessä riskiryhmässä ovat yksinhuoltajaperheet."
muotoon "Huomioidaan mm. tuen tarpeessa olevat
yksinhuoltajaperheet."
7. Edistetään naisten työelämäosallisuutta ja parannetaan lasten
mahdollisuuksia laadukkaaseen päivähoitoon kotihoidon sijaan.
Siirtymäajan jälkeen luovutaan kotihoidontuesta tukimuotona
kokonaan.
Uusi keino: Sosiaalinen luotto velkaantumisesta selviämisessä
auttamiseksi saatetaan tasapuolisesti kaikkien kuntien asukkaiden
saataville.

Lisäselitys (tai uusi keino): Julkisten saatavien perintä keskitetään
julkiselle taholle, ja otetaan käyttöön mekanismi, jolla velkojen
kasaantuminen voidaan havaita ajoissa, ja velkakierteen kiihtyminen
katkaista.
Siirretään kohta 8 riviltä 464 riville 698, eli Euroopan neuvoston
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen sopimuksen alle.

hyl
hyl

hyl

hyl

hyl
Yksinhuoltajuus ei automaattisesti tee perheestä
riskiryhmään kuuluvaa.

hyv

hyl

Tällä hetkellä sosiaalinen luotto on käytössä vain
joissain kunnissa. Kun velka- ja talousneuvontaa
valtion voimin kehitetään, yhdenvertaisen tuen
tarjoaminen on tärkeää! Tähän liittyvät keinot
puuttuvat luonnoksesta.
Yksityisen velkaantumisen ja siihen liittyvien
ongelmien torjuntaan liittyvät keinot puuttuvat
luonnoksesta. Keinovalikoiman täydentäminen on
tarpeen.

hyl

hyv

hyl

Noin milj. suomalaista on kokeiluut kannabista, mutta
harva jäänyt kiinni. Kiinnijääneiden elämä vaikeutuu
huomattavasti. Muutoksen avulla huumausaineiden
käyttö siirtyisi terveydenhuollon kösittelyyn pois
poliisiltä.
En ole varma onko tämä hyvä kohta. Nähdäkseni
nuorten syrjäytymisen ehkäisyä käsitellään yllättävän
vähän.
Edellinen ehdotukseni ei ollut riittävän tarkka. Samat
perustelut kuitenkin.

466 Jukka
Väisänen

lisäys

Lisätään kohta 9: "Poistetaan huumausaineiden käyttörikos laista.
Tämä helpottaisi päihdeongelmaisten hoitoon hakeutumista. Lisäksi
rangaistusten myötä tapahtuva eriarvoistuminen poistuisi."

466 Sari
Hänninen

lisäys

466 Risto AntWuorinen

lisäys

9. Tuetaan nuorten asumisohjausta, jotta myös ne nuoret, jotka ovat
jo menettäneet mahdollisuutensa avoimilla asuntomarkkinoilla,
voisivat jatkaa elämäänsä
Lisätään kohta "9. Kannabiksen käytön ja omaan käyttöön
tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta
rangaistavuudesta on luovuttava"
Siirretään kohdat 1 ja 2 (omaishoidosta) edelliseen kohtaan “Tavoite Omaishoito on muutakin kuin vanhusten hoitoa.
3”:n alle kohdiksi 9. ja 10.
riviltä 471, muutetaan kohtien järjestystä (suluissa entinen):
Vähäisiä sisällöllisiä mutta pääasiassa rakenteellisia
1 (4). Varmistetaan, että vanhuspalveluiden järjestämisessä otetaan ehdotuksia.
aina huomioon ihmisen oma tahto.
2 (6). Pidetään kiinni siitä periaatteesta, että ihmisellä on oikeus asua
kotona mahdollisimman pitkään sekä saada kotona asumiseen
riittävä apu ja tuki. POISTETAAN: "Hänellä tulee halutessaan olla
oikeus myös saada saattohoitoa kotona."
3 (1). Siirretään omaishoidontuki Kelan maksettavaksi. LISÄTÄÄN:
"Omaishoidontuen määrärahojen riittävyydestä on huolehdittava."
4 (3). Huolehditaan vanhuspalvelulain LISÄTÄÄN: "hoitajamitoitusta
koskevien" normien toteutumisesta kunnissa.
5. Perusterveydenhoidossa varmistetaan riittävä geriatrinen
osaaminen, johon sisältyy ymmärrys ihmisen moninaisuudesta ja
elämänkaaren vaikutuksesta vanhuudessa.
6 (2). Kehitetään omaishoitajajärjestelmää takaamalla omaishoitajille
tarvittava kokonaisvaltainen tuki. Jaksamista tuetaan mm. takaamalla
riittävät vapaapäivät.
782
jossa kivunlievityksestä ei tingitä ja ihminen saa kuolla arvokkaasti.
LISÄTÄÄN: "Hänellä tulee halutessaan olla oikeus saada
saattohoitoa myös kotona." Laadukkaaseen saattohoitoon on oltava
tasavertaiset mahdollisuudet kaikille.

471 Otto Simola lisäys
471 Reino
Lampinen

korvaus

473 Sari
Hänninen

lisäys

sekä järjestetään toimivia sijaishoitojärjestelyjä omaishoidettaville.

475 Kai Virtanen poisto

aina

477 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Lisätään geriatrien ja muistihoitajien määrää
perusterveydenhuollossa. Näin varmistetaan ikääntymisen
aiheuttamien sairauksien varhainen löytyminen ja ymmärrys ihmisen
moninaisuudesta ja elämänkaaren vaikutuksesta vanhuudessa.

hyl

hyv

ÄÄNESTYKSEEN, JAA: lisäys, EI:
pohja
hyl
MUUT: Siirretään 1. kohdaksi:
"Varmistetaan, että vanhuspalveluiden
järjestämisessä otetaan aina huomioon
ihmisen oma tahto." ja lisätään riville
471 "Omaishoidontuen määrärahojen
riittävyydestä on huolehdittava." ja
lisätään riville 474 "hoitajamitoitusta
koskevien". Muut muutokset hylätään.

(Tässäkin paperissa omaishoitajuus käsitetään vain
hyv
vanhustyössä. Erityislapsen omaishoitajien oikeudet ja
tarpeet on myös huomioitava.)
Esitän poistettavaksi tästä virkkeestä sanan "aina",
hyl
koska on tilanteita, että ihmisen omaa tahtoa ei ole.
Tällä muotoilulla konkretisoidaan vaatimusta.
hyl
Osoittautunut toimivaksi systeemiksi esim.
Suonenjoella.

479 Irma
Saloniemi

lisäys

482 Otto Simola lisäys

486 Anni
Heinälä

korvaus

... oikeus asua kotona [lisäys:] tai hakeutua halutessaan muunlaiseen Yksinäisyys ja pelkkään huoltoon kohdistuva hoiva on
suuri ongelma, jonka esim. yhteisasuminen tai
asumismuotoon. Kaikissa tapauksissa taataan oikeus riittävään
ryhmäkoti ratkaisisi
apuun ja tukeen aina saattohoitoon asti.
Lisätään uusi kohta: X. Parannetaan vanhusten mahdollisuuksia
omatoimiseen ja onnelliseen elämään tarjoamalla laadukasta
ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja siten estämällä laitostuminen.
hyvinvointiyhteiskunta -> hyvinvointivaltio

488 Heinälä
korvaus
492 Kai Virtanen lisäys

hyvinvointiyhteiskunta -> hyvinvointivaltio
Lisätään pilkku sanojen "tasapainoisten" ja "sivistyneiden" väliin.

497 Pia
Aarrekivi

korvaus

502 Outi Ugas

korvaus

Korvataan lause "Näihin asioihin..." lauseella "Liikunnan edistäminen
ja harrastuksen mahdollistaminen kaikille on investointi yhteistön
hyvinvointiin ja työelämässä jaksamiseen."
Siksi kaikilla... -alkava lause korvataan seuraavalla:
Koulutuksen työkaluja ja menetelmiä tuleekin kehittää siten, että
sähköiset oppimateriaalit ja oppimissovellukset ovat käytössä kaikilla
koulutusasteilla monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti muiden
menetelmien rinnalla, kunkin ikäkauden tarpeet ja opetuksen
pedagogiset vaatimukset huomioiden.
mahdollisimman laajasti

503 Kai Virtanen poisto

504 Pertti
Toukomaa
504 Outi Ugas

korvaus
lisäys

Viimeinen virke korvataan tällä: Samalla on mahdollistettava
aktiivinen henkilökohtainen osallistuminen.
Lisäys 'sähköisiä oppimateriaaleja.'-päättyvän lauseen jälkeen:
Langattoman teknologian käytön lisäämisessä edetään
varovaisuusperiaatteen mukaan, jolloin esimerkiksi kasvuikäisten
lasten kouluympäristöissä suositaan kiinteitä verkkoyhteyksiä.

517 Tiina
Jarvanne

korvaus

Vanhempien tulojen vaikutus poistetaan toisen asteen opiskelijoiden
opintotuesta.

522 Ringa
PraudaRydgren

lisäys

Rivin loppuun sanan lisätä jälkeen lisäysteksti: ", eikä sen saamisen
ehtoja kiristää. Pitkällä aikavälillä on siirryttävä kaikille yhteiseen
perustuloon."

hyv

hyv

Termien välillä on merkittävä ero, ja hyvinvointivaltio
hyv
viittaa paremmin meidänkin kannattamiin laadukkaisiin
ja vahvoihin julkisiin palveluihin.
hyv
Tällä asiasisältöön vaikuttavan pilkkuvirheen
hyv
korjauksella virkkeessä tarkoitettaisiin tasapainoisten
ja sivistyneiden yksilöiden kasvua.
hyv

Sähköisten oppimateriaalien ja uusien menetelmien
hyl
mahdollisuudet ovat laajat, ja ne usein lisäävät
opetuksen tuloksellisuutta ja kiinnostavuutta
merkittävästi. Kuitenkin myös niitä koskevat
laatuvaatimukset, eikä niiden käyttöönotto saa
heikentää oppimistuloksia kokonaisuudessaan.
Esitän nämä sanat poistettavaksi, koska ne ovat
hyl
liioittelua, jonka mukaan sähköisiä oppimateriaaleja
otettaisiin käyttöön, vaikka se ei olisi oppimisen
kannalta tarkoituksenmukaista, vaan saattaisi olla jopa
haitallista.
hyl
Varovaisuusperiaatteen käyttöön langattomassa
teknologiassa, kun kyse on lapsista, kehottaa mm.
STUK. Matkapuhelin- ja wlan -säteilyn
pitkäaikaisvaikutuksista lapsiin ei ole tietoa, joten
vihreiden on perusteltua olla heikomman - siis lasten
puolella.

hyl

Perustelen sillä, että automaattisesti ei oo selvää, että
vanhemmat eivät auta varallisuudesta tai
kusipäisyydestä johtuen nuoren opintoja. Siksi
jokaiselle nuorelle näin.
Opintotuen ehtoja on jatkuvasti kiristetty kuluneen
hallituskauden aikana. Yksittäinen opiskelija on voinut
olla jo neljän eri lainsäädännön piirissä opintojensa
aikana. Tuen myöntämisehdot vaikeuttavat jo
huomattavasti heikommassa asemassa olevan
opiskelijan mahdollisuuksia selviytyä opinnoissaan.

hyl

hyv

525 Anna
Kylmänen

korvaus

Muutetaan lause “Korkeakouluopiskelijoiden kohtelu
sairauspäivärahan osalta tulee kohtuullistaa ja...” muotoon
“Korkeakouluopiskelijoiden kohtelu sairauspäivärahan tason
määräytymisen osalta tulee muuttaa vastaamaan yleistä käytäntöä
niin, että myös opiskelijoilla otetaan huomioon kaikki saadut tulot
pelkän opintorahan sijaan ja...”

525 Teemu
Vihinen

korvaus

Ko. kappaleen viimeinen virke korvataan ja lisätään uusi virke.
Korkeakouluopiskelijoiden kohtelu
sairauspäivärahan osalta tulee kohtuullistaa. Osa-aikainen opiskelu
tulee mahdollistaa jotta voidaan taata joustavat
opiskelumahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa oleville.
Lisäys kappaleen loppuun: Ylioppilaskirjoituksista on luovuttava.

536 Sanni Laiho lisäys

536 Anni
Heinälä

poisto

547 Merja
Kähkönen

lisäys

557 Mikko
Särelä
557 Annakaisa
Tikkinen

lisäys
korvaus

558 Östman
566 Outi Ugas

korvaus
korvaus

567 Tiina
Rosberg

lisäys

568 Ville
korvaus
Hämäläinen
570 Pertti
poisto
Toukomaa
576 Virpi Kauko poisto

hyl

Ihmisillä on erilaisia syitä osa-aikaiseen opiskeluun, ei hyl
ole syytä rajata sitä vain perheellisille ja sairaille. Myös
ammattiliitot ajavat osa-aikaisen
opiskelumahdollisuuden parantamista.
Ylioppilaskokeiden poistaminen vapauttaisi
opiskelijoiden resursseja oppimiseen oman
kiinnostuksen ja yleissivistyksen vuoksi, oman alan
löytämiseen ja pääsykokeisiin valmistautumiseen.

POISTO "soveltuvuuskokeiden ja"

Psykologien ja vastaavien tekemisen
soveltuvuuskokeiden merkittävä lisääminen on kallista
ja kyseenalaista muun muassa yhdenvertaisuuden
näkökulmasta.
sekä lisää joustavia opintojen suorittamisen tapoja.
Opintojen suorittaminen joustavasti on edellytys sille,
että opinnoista suoriudutaan tarkoituksenmukaisessa
ajassa.
Lisätään kappaleen loppuun: Mittareiden kokonaismäärää
Yliopistojen mittareiden määrän kasvu on yksi syy
vähennetään.
yliopistojen hallinnon paisumiseen.
"Korkeakoulujen rahoituksessa laadullisille mittareille tulee antaa
Tällä hetkellä OKM katsoo yliopistojen rahoitusmallin
suurempi painoarvo." -> "Korkeakoulujen rahoitukseen on kehitettävä laadullisiksi mittareiksi opiskelijapalautteen ja 55
opiskelijapalautteen rinnalle aidosti laatua arvioivia mittareita.
opintopistettä vuodessa suorittaneet opiskelijat.
Nykyiset koulutuksen nopeutta mittaavat mittarit tulee korvata
Jälkimmäinen johtaa nimenomaan epätoivottavaan
tutkintojen laatua arvioivilla mittareilla."
opintopistetehtailuun.
kompetenssipohjaiseen -> osaamispohjaiseen
Muutetaan lauseen loppu kuulumaan näin: ... niin vakituisessa tai
määräaikaisessa työsuhteessa kuin yrittäjinäkin toimiville.
Lisäys: Työttömänä opiskelemisen pitäisi olla mahdollista myös silloin
kun kyse on esim. aiemmin aloitetun opiskelun jatkamisesta ilman
pelkoa työttömyyskorvauksen menettämisestä - erityisesti jos työtön
samanaikaisesti on sitovasti ilmoittanut olevansa työelämän
käytettävissä.
Hallitukselle valitaan neuvoa-antava tiedepoliittinen
asiantuntijatyöryhmä.
demokraattista
poistetaan "ja vahvistetaan tieteentekijöiden ja taiteilijoiden
taloudellista asemaa."

Yrittäjyys muiden työmarkkina-asemien rinnalle
tässäkin.

hyl

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

hyv

hyl
hyl

hyl
hyv
hyl

Tieteen kenttä on liian laaja-alainen yhden
neuvonantajan edustettavaksi.

ÄÄNESTYKSEEN. JAA: korvaus, EI:
pohja
hyl

Konkreettinen ehdotus puuttuu. Jää epäselväksi, onko hyl
tuossa ajateltu korottaa professorien palkkoja,
perustaa kunnallisia taiteilijanvirkoja vai mitä.

577 Tiina
Jarvanne

lisäys

hyl

Rivin 577 jatkoksi: Taiteilijoiden ja tutkijoiden tulisi voida työskennellä
ammattitaidon ylläpitämiseksi työttömyysturvan aikana. Vapaana
taiteilijana tehty työ tulisi voida aina vakuuttaa Myelissa.

578 Virpi Kauko poisto

Poistetaan koko kappale.

Yliopistojen tutkimussuuntien ja toimintakulttuurin
linjaus ei kuulu poliittiseen ohjelmaan.

hyl

583 Virpi Kauko poisto

poistetaan "Maailman parasta tiedettä tai innovaatioita ei voi
synnyttää ilman kansainvälistä verkostoitumista eikä kakkosluokan
osaamisella pärjätä globaalissa taloudessa ja tieteessä."

Turha superlatiivi, turhaa jo sanotun toistoa.

hyl

587 Anna
Kylmänen

lisäys

Jokaisella koulutusasteella on oltava pakollinen opiskelijoiden
kansainvälistymisjakso, jonka voi toteuttaa joko ulkomailla tai
kotikansainvälistymisellä.

Maailmassa tarvitaan kielitaitoja ja kv-kompetenssia.
Kansainvälistysmisjaksot on resurssitehokas tapa
täydentää viime vuosituhannelle jämähtynyt
kieltenopetusta.

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

587 Pertti
Toukomaa
594 Mikko
Särelä

lisäys

lisäys loppuun: Samalla on mahdollistettava suomen ja ruotsin
säilymisen opetuksen ja tutkimuksen kielenä.
Lisätään uusi kohta: 5. EU:ssa julkisella tuella tehty tutkimus on
julkaistava open access (avoimen saatavuuden) julkaisuissa.

lisäys

hyv
Nykyään julkisin varoin tehty tutkimus julkaistaan
usein kaupallisissa julkaisuissa, joiden lukeminen on
kallista.

hyv

602 Timo
Painilainen

korvaus

liikunnan -> urheilun

hyv

603 Tiina
Jarvanne
603 Teresia
Volotinen

lisäys

Rivin 603 jatkoksi: Kulttuurin ja taiteen vapaan kentän toiminta on
turvattava.
Kulttuurin ja liikunnan tukemisessa huomioidaan sukupuolten tasaarvo sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus.

hyv

604 Nina
Hirsiaho
604 Timo
Painilainen

lisäys

lisäys
lisäys

607 Tiina
lisäys
Rosberg
610 Jouni
lisäys
Vauhkonen

Sanan 'erityisryhmien' perään 'ja erilaisten sosioekonomisten
ryhmien'.
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden LAATU ON VARMISTETTAVA. NIITÄ
suunniteltaessa ....
haasteisiin ... esteettömyys huomioiden.

hyv

hyl
hyv

hyv

Varmistetaan lähikirjastojen säilyminen valtion erityistukien avulla.

Kunnat eivät nykyisessä taloustilanteessa enää pysty hyv
väistämään kiusausta lopettaa kirjastoja. Päätökset
niiden säilyttämisestä on tehtävä korkeammalla tasolla.
Uusi muotoilu kattaa paremmin vapaan sivistystyön
hyv
kentän. Emme voi jättää kohdasta pois kansanopistoja
niiden vahvan roolin vuoksi.
hyl

612 Aimo
Piirainen

korvaus

Muutetaan muotoon "kansalais- ja kansanopistojen"

612 Tiina
Rosberg

lisäys

Myös niiden tarjoama harrastustoiminta on tärkeä henkisen, fyysisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin lähde niin työssäkäyvien kuin työttömien
kannalta.
Korvataan sana "päivähoitoa" sanalla "varhaiskasvatusta"

616 Saila Rintee korvaus

Sekä sukupuolten tasa-arvo että lhbtiq-ihmisten
huomioiminen kulttuurissa ja erityisesti liikunnassa
ovat nyt retuperällä.
Terminä Erityisryhmät eivät pitäne sisällään erilaisia
sosioekonomisia ryhmiä?

hyv

616 Saila Rintee korvaus

Korvataan sana "päivähoitoa" sanalla "varhaiskasvatusta"

621 Jussi
Airaksinen

poisto

päivähoito

621 Hannele
Vestola

korvaus

Muutetaan kohta 2 muotoon: "Turvataan pienet ryhmäkoot sekä
varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa rajaamalla ryhmien
enimmäiskoko lailla lasten iän tai oppilaiden luokka-asteen mukaan."

hyl

624 Saila Rintee korvaus

Muutetaan lause muotoon. "Laadukas varhaiskasvatus ja tarvittaessa
kokopäiväinen päivähoitopaikka on lapsen subjektiivinen oikeus
riippumatta vanhempien elämäntilanteesta."

hyv

624 Liisa
korvaus
Virtanen ja
Kai Virtanen

Muutetaan virke riveillä 624-625 muotoon: Molempien vanhempien
ollessa työttömänä lapsella on oltava oikeus ensisijaisesti
osapäiväkerhotoimintaan ja tarvittaessa kokopäiväiseen
päivähoitopaikkaan.
kokopäiväiseen -> puolipäiväiseen

Tarpeen ja yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten
kannalta ei ole kohtuullista, että yhteiskunnalle
sälytettäisiin aina vastuu työttömien lasten
kokopäivähoidosta.
Vaadimme ohjelmassa lisärahoitusta monelle asialle,
mm. koulutukselle huomattavassa määrin.
Puolipäiväisyys riittää tuomaan monet päivähoidon
edut, mutta mahdollistaa kuitenkin joustavampien
järjestelyjen tuoman rahallisen säästön.
Nykyinen korkein maksuportaikko tulee vastaan jo
varsin alhaisilla tuloilla. Paremmin ansaitsevilla olisi
helposti edellytyksiä maksaa korkealaatuisesta
päivähoidosta nykyistä enemmän.

624 Kimmo
Östman

korvaus

625 Jani Moliis

lisäys

"Lisätään korkeamman maksun maksuluokkia
päivähoitomaksuportaikon yläpäähän."

626 Arja
Hakkinen

lisäys

Ensimmäisenä askeleena kohti kaikille peruskoulun oppilaille yhteistä
elämänkatsomustiedon opetusta muutetaan elämänkatsomustieto
kaikille mahdolliseksi avoimeksi oppiaineeksi. Tällä hetkellähän sen
voivat valita vain kirkkokuntiin kuulumattomat oppilaat ja ne, joille ei
voida järjestää oman uskonnon opetusta.

hyv
Tarkoittaako päivähoidon ryhmäkoot hoitajien ja
lapsien suhdelukua, mikä on jo nykyään normitettu
laissa, vaiko sitä, että päivähoitopaikoissa on
turvattava riittävä väliseinien määrä?

hyl

hyl

hyl

hyv

hyl

626 Max
Mannola &
Laura
Mäntylä

korvaus

Kohta 4, siis tietotekniikkaa ja uskonnon opetusta koskeva kohta, on
jaettava 2 eri kohdaksi.
Muutosehdotus koskee vain uskontoon liittyviä virkkeitä. Poistettava
virke "Moniarvoisessa Suomessa eriytetystä oman uskonnon
opetuksesta tulee siirtyä kaikille oppilaille yhteiseen
maailmankatsomustietoon." ja korvattava seuraavalla tekstillä:
"Moniarvoisessa maailmassa on erityisen tärkeää tuntea oma
perinteensä, ja koulun tulee tukea oppilaan oman identiteetin
kehittymistä. Siksi peruskoulussa säilytetään oman uskonnon opetus,
mutta samalla syvennetään uskontoja ja erilaisia kulttuureja sivuavaa
opetusta muissa oppiaineissa. Huomioidaan erityisesti koulun
oppilaiden kulttuuritaustat. Uskonnonopetuksesta osa toteutetaan
oman uskonnon opetuksena ja osa kaikille yhteisenä
katsomustietona sekä filosofiaan kuuluvana yhteisenä etiikan
kurssina. Esimerkiksi maailmanuskontoja ja Suomen uskonnollista
tilannetta voidaan käsitellä kaikille yhteisesti."

626 Arja
Hakulinen

korvaus

Uudistetaan opetusmenetelmät vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista, elämyksellistä ja
toiminnallista. Oppilaan luovuutta, oppimistaitoja ja sosiaalisia
valmiuksia tulee tukea. Tietotekniikan opetusta tulee kehittää
toiminnalliseksi.

hyl

Lisätään sana: "sisällyttämisellä jo VARHAISKASVATUKSEEN ja
alakouluun."
Moniarvoisessa Suomessa eriytetystä oman uskonnon opetuksesta
tulee siirtyä kaikille oppilaille yhteiseen maailmankatsomustietoon.

hyv

627 Saila Rintee lisäys
628 Kai Virtanen poisto

629 Toukomaa
629 Dmitry
Vyskubov

On parempi, että peruskoulussa on vaihtoehtona
oman uskonnon opetus. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole,
niin on suuri riski sille, että merkittävän kokoiset
ryhmät väestöstä ryhtyisivät toimiin, jotta heidän
lapsensa eivät enää tulisi peruskouluun.

ÄÄNESTYKSEEN. JAA: pohja, EI:
muutos

hyl

Lisätään sanat: "uskonto- ja (sanan yhteiseen jälkeen)
Rivin loppuun: "Myös venäjän kielen tarjontaa kouluissa tulee lisätä ja Venäjän kielen rooli on aina ollut Suomessa erityisen
parantaa huomattavasti."
suuri, eikä sen osaajia ole tarpeeksi. Krimin kriisistä
huolimatta Venäjä tulee olemaan naapurimme vielä
kahdenkinkymmenen vuoden kuluttua.

hyl
hyv

629 Jouni
lisäys
Vauhkonen

Vähennetään oman uskonnon opetusta kahteen viikkotuntiin.

Uskontoa opetetaan 11 viikkotuntia nykyisin. Se on
aivan liikaa. On tärkeää kuitenkin säilyttää oman
uskonnon opetus koulussa, ettei se jää
maallikkosaarnaajien ja imaamien hoidettavaksi.

hyl

631 Östman
korvaus
lisäys
636 Hanna
Kemppaine
n

valmistaa -> lisää
Sukupuolisensitiivinen, sukupuolten valtaeroja purkava ja
sukupuolten moninaisuuden huomioon ottava ihmisoikeuskasvatus
on sisällytettävä opetussuunnitelmiin kaikille tasoille. Väkivallan
vastainen kasvatus on aloitettava jo varhaiskasvatuksessa ja tätä on
jatkettava läpi koko koulutusjärjestelmän.
... ryhmäjaosta LIIKUNNAN opetuksessa luovutaan.

hyl
Kasvatuksella on valtava vaikutus tasa-arvoon ja
hyv
yhdenvertaisuuteen. Kasvatukseen vaikuttamalla
vaikutamme tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta.

636 Toukomaa

lisäys
lisäys

Vihreiden ei tule pyrkiä oman uskonnon opetuksen
poistamiseen, sillä se on, kuten usein jo mainittu,
tärkeä identiteetti- ja perinnekysymys. Osa uskonnon
opetuksesta voidaan silti toki muuttaa yhteiseksi
uskontotiedoksi, ja jotain voi siirtää filosofiankin
puolelle.

lisäys

hyl

637 Toukomaa

korvaus

638 Toukomaa
639 Toukomaa

poisto
korvaus

Muutetaan muotoon: "Kouluista on luotava yhteisöllisiä
oppimisympäristöjä."
Poistetaan: "Koulujen pitää olla demokraattisia yhteisöjä."
...heidän ikänsä määrittämän kypsyystason mukaisesti.
Vanhemmatkin pyritään saamaan mukaan kouluyhteisön toimintaan.

hyl
hyl
hyl

641 Sini Terävä lisäys

uusi keino 8. Puretaan koulutuksen sukupuolittuneisuutta ja
periytyvyyttä.
Koulutusvalinnat eivät saa riippua sukupuolesta tai vanhempien
koulutustasosta. Varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla
koulutusasteilla tulee tukea lasten ja nuorten omia valintoja,
uskallusta tehdä epätyypillisiä valintoja sekä olla välittämättä
sukupuoleensa tai taustaansa liittyvistä ennakko-oletuksista.

641 Nina
Hirsiaho

lisäys

Lisäys: "Tunnustetaan varhaistetun esiopetuksen tila ikätasoaan
kehittyneempien oppilaiden oikea-aikaisen opiskelumotivaation
mahdollistamiseksi".

Suomen koululainsäädäntö tuntee varhaistetun
hyl
kouluopetuksen, mutta ei varhaistettua esiopetusta.
Tasa-arvoa olisi kuitenkin huomioida myös ikätasoaan
kehittyneempien lasten opiskelujen mahdollistaminen
heille sopivaan aikaan.

647 Annakaisa
Tikkinen

lisäys

Rivin loppuun: "Toisen asteen oppilaitosverkon tulee tarjota jokaiselle
nuorelle mahdollisuus opiskella toisella asteella kotipaikkakunnallaan
asuen."
Lisätään sanat ”ja opinto-ohjausta” sanojen ”tukipalveluita” ja ”tulee”
väliin
Lisätään kappaleen loppuun: Kehitetään mahdollisuutta suorittaa
toisen asteen opinnot tarkoituksenmukaisella yhdistelmätutkinnolla.

Koulutusmahdollisuuksia ei saa heikentää
kohtuuttomasti harvaan asutun seudun nuorilta.

649 Sini Terävä lisäys

hyv

hyl

hyv

651 Jukka
Väisänen

lisäys

658 Pertti
Toukomaa
665 Tiina
Jarvanne

poisto

poistetaan teksti "Se ei ole abstrakti ..... myös enemmistöt."

korvaus

Vihreät on tasa-arvoinen puolue. Edellytyksenä tälle on, että kaikessa Feminismi tarkoittaa edelleen voimakkaasti naisasioita. hyl
päätöksenteossa huomioidaan eri sukupuolet ja näiden sosiaaliset
vaikutukset.
poistetaan "Vihreät on feministinen puolue, joka edellyttää, että"
Linjataan mieluummin vain Vihreiden tavoitteita ja
hyl
jätetään lukijan itse arvioitavaksi, minkä nimistä
aatetta tavoitteet edustavat.
Muutetaan "feministinen puolue" muotoon "tasa-arvoa ajava puolue"
hyl

665 Virpi Kauko poisto

665 Pia
Aarrekivi
665 Jukka
Väisänen

korvaus
lisäys

Vihreät on feministinen ELI KAIKENLAISTA SUKUPUOLISORTOA
VASTUSTAVA puolue, joka ...

665 Pertti
Toukomaa

korvaus

Muutetaan "feministinen puolue" muotoon: "Vihreät on tasaarvopuolue, joka edellyttää, että kaikessa päätöksenteossa
arvioidaan vaikutukset eri väestö- ja sukupuoliryhmiin."

Yhdistelmätutkinto eli ammattilukio on nykyaikainen ja
ennen kaikkea tulevaisuuteen suuntautuva
koulutusvaihtoehto toisella asteella.

hyv

hyl

Termi feministinen on avattava, koska ilman sitä se
tulkitaan monin eri tavoin, pahimmillaan virheellisesti
pidetään synonyymina miesvihalle.

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja EI:
muutettu esitys: Vihreät on
feministinen, eli kaikenlaista
sukupuolisortoa vastustava ja ihmiset
sukupuolten kahleista vapauttava
puolue. Edellytämme, että…"
hyl

665 Kimmo
Östman

poisto

on feministinen puolue, joka

Se, mitä olemme, on siis ratkaistu vuonna 2012
periaateohjelmassa, jonka käsittelyssä päätettiin, että
feminismiä sanana ei puolueen määritteenä käytetä.

hyl

676 Kaisa
Kutilainen
680 Merja
Kähkönen

lisäys

uusi kohta: ”Tunnustetaan juridisesti kolmas sukupuoli.”

hyl (kts alla)

lisäys

korvataan sana ”molemmille” sanalla ”kaikille”.

Kaikki eivät sovi dualistiseen sukupuolimalliin, eivät
myöskään esim. intersukupuoliset lapset.
Rivillä 706-707 todetaan, että huomioidaan
monimuotoiset perheet – älkäämme siis toisessa
kohdassa tehkö päinvastoin!

682 Sonja
Alanko

lisäys

686 Pertti
Toukomaa
686 Pertti
Toukomaa

korvaus

uusi kohta 3, muut siirtyvät edemmäksi: 3. Suomen
aborttilainsäädäntö on uudistettava siten, että turvataan koko maassa
riittävät neutraalit keskustelupalvelut sekä tuki naisen omalle
ratkaisulle.
perustaksi otetaan henkilön oma ilmoitus ja itsemäärittely ->
perustaksi riittää henkilön selkeästi määritelty identiteetti.
virke muutetaan muotoon: Sukupuolten vahvistamisen ehdoista
poistetaan nykyiset biologis-lääketieteelliset vaatimukset.

korvaus

688 Hanna
lisäys
Kemppaine
n

Sukupuolen korjaushoidot on mahdollistettava myös niille, jotka eivät
tunne sopivansa kaksijakoiseen sukupuolimalliin.

688 Kimmo
Östman
688 Shila
Oksanen

Otetaan käyttöön mahdollisuus ilmoittaa juridiseksi sukupuolekseen
määrittelemätön sukupuoli.
Suomen on alettava noudattaa kansainvälisiä hoitosuosituksia
sukupuolen korjaushoidoissa, tämä turvaisi myös muunsukupuolisten
oikeudet kaikkiin sukupuolen korjaushoitoihin ja myös hoidon
sukupuoliristiriitaan tai -dysforiaan.

lisäys
lisäys

689 Maria
Halonen

lisäys

Intersukupuolisten lasten hoidot arvioidaan ja niistä annetaan
yhtenäinen, ihmisoikeuslähtöinen ohjeistus, joka perustuu uusimpaan
tutkimus- ja kokemustietoon. Lasten ruumiillinen koskemattomuus
turvataan ja tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan. Neuvoloissa
osataan kohdata intersukupuolisuutta ja tukea intersukupuolisen
lapsen vanhempia.

691 Konsta
Weber

korvaus

Pörssiyhtiöiden hallituksiin sovelletaan 40 prosentin
sukupuolikiintiötä. -> Pörssiyhtiöiden hallituksiin valitaan jäseniksi
korkeintaan 60 prosenttia yhtä sukupuolta.
r. 691 uusi keino (nykyiset 5. ja 6. siirtyvät yhtä alemmiksi) ”Kaikille
julkisille päätöksille tehdään sukupuolivaikutusten arviointi”
Tasa-arvoon vaikutetaan kaikessa päätöksenteossa, rekrytoinneissa
ja budjetoinneissa. Tasa-arvovaikutukset tulee arvioida kaikessa
julkisessa toiminnassa.

691 Sini Terävä lisäys

hyl

hyv

hyl
hyl
Nyt vain transsukupuolisuus-diagnoosilla saa
lääketieteellisiä hoitoja, mutta jos ei tunne olevansa
nimenomaan vastakkaista sukupuolta, saa
transgender-diagnoosin, jolla ei saa välttämättä
mitään hoitoja.
Tunnistetaan sukupuolen moninaisuus.
Suomessa hoidetaan transsukupuolisuutta
valtionvaroin ja osittain - sukupuolta vahvistamatta muunsukupuolisuutta (transgender) henkilön omalla
kustannuksella. Suomessa käytettävä ICDsairausluokitus ei tunnista sukupuoliristiriitaa tai dysforiaa. Kansainvälinen hoitosuositus kuitenkin
suosittaa hoitamaan myös viimeksimainittuja (lähde:
Transtukipiste, SETA).

hyv

hyv
hyl

hyv

Näin ei tarvitse määritellä itseään välttämättä nais- tai
miessukupuoliseksi.

hyl

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: muutos EI:
pohja

691 Virpi Kauko poisto

poistetaan "5. Pörssiyhtiöiden hallituksiin sovelletaan 40 prosentin
sukupuolikiintiötä."

691 Marko
Kivelä

lisäys

691 Teo
Gebhard

korvaus

6. Sukupuolten välisiin koulutuseroihin puututaan kehittämällä
opetusta poikien tarpeet paremmin huomioiden ja tasoittamalla
nykyistä tilannetta sukupuolikintiöin.
"pörssiyhtiöiden" -> "valtionyhtiöiden"

691 Simo
Ruottinen

lisäys

695 Jussi
korvaus
Airaksinen
695 Virpi Kauko korvaus

Lisätään lause: "Tästä periaatteesta voidaan pioketa vain
perustellusti erityistilanteissa, esimerkiksi, jos yrityksen toimialalle
kouluttautuneista ihmisistä yli 80% on samaa sukupuolta."
naisiin kohdistuvan väkivallan -> lähisuhdeväkivallan
"naisiin kohdistuvan väkivallan" --> "lähisuhdeväkivallan"

695 Kemppaine lisäys

valtakunnallisen ympärivuorokautisen auttavan puhelimen

696 Teemu
Hokkanen

"...toimielimen perustamiseen." -> "...toimielimen perustamiseen.
Tämän toimielimen toiminnassa on huomioitava väkivallan tekijöiden
ja -uhrien sukupuoleen ja perheen sisäiseen asemaan liittyvät
erityispiirteet."

lisäys

Sukupuolikiintiöt eivät edistä sukupuolten tasa-arvoa. hyl
Yhtiöiden on saatava valita hallituksiinsa pätevimmiksi
katsomansa henkilöt.
Koulutuksellinen tasa-arvo heikkenee koko ajan, tämä hyl
kehitys tulee lopettaa.
Valtionyhtiö voi näyttää esimerkkiä, mutta yksityisen
yrityksen on saatava valita johtonsa vapaasti ja
demokraattisesti.
Sinänsä nykytilanteessa hyvä periaate ei saa johtaa
kohtuuttomiin tilanteisiin.

Vastustetaan kaikkea lähisuhdeväkivaltaa uhrin
sukupuolesta tai iästä riippumatta.

hyl

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos
ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos
hyl (kts yllä)
hyv

Uhritutkimusten mukaan parisuhdeväkivallassa mies
on uhrina vajaassa kolmanneksessa, mutta joidenkin
uudempien arvioiden mukaan jopa enemmän. Tässä
myös unohtuu mm. lapset. Istanbulin sopimuksen
vaatimukset voidaan toteuttaa osana tätä toimielintä.

hyv

698 Kemppaine lisäys

Seksin osto tulee kriminalisoida.

hyl

703 Marianne
Niemelä

lisäys

rivin loppuun: lisäysteksti "Pitkän aikavälin tavoitteena on avioliittolain Tasapuolisuuden nimissä avioliitto pitäisi olla
mahdollistaminen myös lukumääräneutraaleille liitoille."
mahdollinen myös polyamorisille suhdemalleille.

hyl

703 Merja
Kähkönen

lisäys

Helpotetaan samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuden
tunnustamista.

704 Jussi
korvaus
Airaksinen
708 Kai Virtanen poisto

Poistetaan lainsäädännöstä esteitä tasa-arvoiselle
vuorovanhemmuudelle.
Poistetaan yleisestä asumistuesta puolison tulojen vaikutus.

716 Kai Virtanen poisto

Perheen perustamista helpotetaan ja vaihtoehtoisia perhemuotoja
selvitetään. Erityisesti selvitetään yksinelävien miesten ja miesparien
perheen perustamisen mahdollisuuksien parantamista. Samoin

Ville Niinistö avauspuheenvuorossaan linjasi Vihreiden hyv
kannattavan tätä. Sanotaan se ihmeessä ääneen
poliittisessa ohjelmassa.
Eli selvittelyt pois, kun ei oikein kuulosta tässä
hyv
kontekstissa jämäkälle tai kunnianhimoiselle.
Esitän tämän virkkeen poistettavaksi, koska yleinen
hyl
asumistuki on ruokakuntakohtainen ihan perustellusti.
Näistä virkkeistä ei oikeastaan ilmene, mitä ne
käsittelevät. Mitä tässä tarkoitetaan perheellä?

hyl

720 Lauri
lisäys
Miikkulainen

Perheellisten oikeuksista puhuttaessa Vihreiden tulee
Lisäys, uusi kohta:
7. Huolehditaan vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksista. Lasketaan pitää huolta myös vapaaehtoisesti lapsettomien
oikeuksista. Puoluehallitus on jo puoltanut sitä, että
vapaaehtoisen sterilisaation alaikäraja 18 vuoteen.
puoluekokous hyväksyisi tämän lisäyksen kanssa
samansuuntaisen puoluekokousaloitteen.

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: Lisäys uusi
kohta: "Huolehditaan vapaaehtoisesti
lapsettomien oikeuksista. Lasketaan
vapaaehtoisen sterilisaation ikäraja 25
vuoteen." EI: "Huolehditaan
vapaaehtoisesti lapsettomien
oikeuksista. Lasketaan vapaaehtoisen
sterilisaation ikäraja 18 vuoteen."

720 Aleksi
Nenonen

Uusi kohta 7:
Sukupuolenkorjausleikkaukseen hakeutuvien pakkosterilointi on
lopetettava.

hyl (hyväksytty aiemmin)

lisäys

721 Jouni
poisto
Vauhkonen

Poistetaan rivit 721-729 ja merkitään puoluekokouksen pöytäkirjaan:
kehotetaan puoluehallitusta nimeämään työryhmä selvittämäään
kirkon ja valtion suhteen ongelmakohdat ja tekemään niistä esitys
seuraavalle puoluekokoukselle.

721 Reeta Heino poisto

Poistetaan kokonaan tavoite 3: Puolustetaan uskonnon vapautta ja
varmistetaan, että valtio kohtelee kaikkia maailmankatsomuksia
tasavertaisesti

Liitetään Miikkulaisen lisäysehdotuksen perään (riville
720 lisäys, huolehdittava myös perheettömien
oikeuksista, vapaaehtoisen sterilisaation ikäraja
laskettava 25-vuoteen)
Nykymuodossaan esitykset eivät edesauta
maallistumista tai edes kirkon piirissä toimivia
edistyksellisiä voimia. Tässä ei puututa myöskään
kirkon ja valtion erityissuhteen ongelmallisimpiin
kohtiin (sotilaspappeus ym.), joita on enää muutama.

hyl

Uskonnollisten yhteisöjen työ on hyvin tärkeää ja
hyl
verotusoikeus tulee säilyttää. Suomen valtiolla ja ev.lutkirkolla on tasapainoinen ja liberaali suhde. Ei ole
syytä käyttää energiaa ja rahaa toimivien järjestelmien
purkamiseen. Pitää ennemminkin tehdä parempaa
yhteistyötä ja uudistaa näitä järjestelmiä sisäisesti.

724 Max
Mannola &
Laura
Mäntylä

korvaus

(otsikon ja kohdan 1 väliin lisättävä:)

724 Juuso
Pesälä

korvaus

POHJA:
1. Uskonnollisten yhteisöjen veronkanto-oikeudesta luovutaan.

Kohdat 1-3: Ei ole syytä muuttaa toimivaa
hyl
järjestelmää, jossa kirkko huolehtii verotuloihinsa
Valtion tulee kohdella kaikkia uskonnollisia yhteisöjä yhdenvertaisesti nähden edullisesti lakisääteisistä tehtävistään ja niiden
lisäksi vielä esim. lapsi- ja nuorisotyöstä ja muusta
ja korvata niille tarkoituksenmukaisesti niiden lakisääteiset ja
auttamistyöstä. Vihreiden ei sitä paitsi ole syytä
yhteiskunnalliset tehtävät.
profiloitua uskonnonvastaisena ja riisua kirkkoa sen
taloudellisista mahdollisuuksista jatkaa tätä arvokasta
(Kohdat 1-3 muutettava täysin seuraaviksi:)
työtä, jossa todellakaan ”käännyttäminen” ei ole
1. Kahden kirkkokunnan saamasta yhteisövero-osuudesta luovutaan vallitseva piirre.
ja niiden lakisääteiset tehtävät korvataan suoralla valtionavustuksella. Kohta 1. Kirkon luopuminen yhteisöverosta on toki
oikeutettu vaatimus, koska yrittäjät eivät välttämättä
2. Muiden uskonnollisten yhdyskuntien yhteiskunnalliset tehtävät
tunnusta ev.lut. tai ortodoksista uskontoa.
korvataan valtionavustuksilla.
Lakisääteisiin tehtäviin käytettyjä varoja ei ole syytä
kierrättää yhteisöverotuksen tai ylipäänsä
3. Kahden kirkkokunnan oikeus jäsenmaksunsa keräämiseen
kirkollisveron kautta.
verotuksen yhteydessä säilytetään. Muille uskonnollisille ja
Kohdat 2 ja 3. Positiivisen uskonnonvapauden
maailmankatsomuksellisille yhteisöille avataan sama mahdollisuus.
hengessä kannattaa mieluummin myöntää muille
uskontokunnille samoja oikeuksia kuin ev.lut. ja ortod.
uskontokunnille, kuin ottaa viimeksimainituilta ”kaikki
pois”. Täysi yhdenvertaisuus uskontokuntien välillä on
utopia jo uskontokuntien kokoerojen vuoksi. Eikä se
toimi tällä hetkellä senkään takia, että muut
uskontokunnat saavat kyllä tukea esim. lapsi- ja
nuorisotyöhönsä, mutta ev.lut. ja ortod. kirkot eivät.

hyl

KORVATAAN MUOTOON:
1. Kaikki rekisteröidyt uskonnolliset yhteisöt asetetaan veronkantooikeudessa tasavertaiseen asemaan. Kaikki täysi-ikäiset voisivat
vapaasti liittyä ja erota uskonnollisista yhteisöistä. Vain henkilö itse
voi päättää jäsenyydestään uskonnollisessa yhteisössä..
724 Pekka
korvaus
Elonheimo
728 Ville
lisäys
Hämäläinen

Annetaan kaikille uskonnollisille yhteisöille mahdollisuus koota
jäsenmaksut verotuksen yhteydessä (poistetaan kohta 2)
Tehdään rakentavaa yhteistyötä seurakuntien kanssa ja opitaan
hyvistä käytänteistä. Taataan riittävä siirtymäaika, jotta kunnat
pystyvät hoitamaan esimerkiksi diakoniatyön tarjoamat palvelut.

729 Sini Terävä korvaus

Muutetaan sana "kirkon" muotoon "kirkkojen".

hyl
Suhtaudun positiivisesti kirkon ja valtion erottamiseen, hyl
mutta näen tämän pitkän aikavälin tehtävänä. Tällä
hetkellä kirkon diakoniatyö, nuorisotyö ja
varhaiskasvatuksen palvelut helpottavat hyvässä
yhteisymmärryksessä monen kunnan sosiaalityön
työtaakkaa.
Erityissuhde on kahdella kirkolla: evankelisluterilaisella ja ortodoksisella.

hyv

729 Touko
lisäys
Tanskanen

Järjestetään kansanäänestys kirkon ja valtion suhteen muuttamisesta.

730 Lukas
lisäys
Korpelainen

UUSI KEINO: "4. Perustuslain 76§ kirkkolaista kumotaan."

Perustuslain muutos on hyvin pitkällinen prosessi,
joten olisi suotavaa, että tämä prosessi saataisiin jo
alulle ottamalla asia tavoitteeksi puolueen sisällä.

hyl

730 Iiris Vesala

lisäys

hyl

736 Nina
Hirsiaho

poisto

Ihmisellä on oikeus päättää uskonnolliseen yhteisöön kuulumisestaan Tällä hetkellä vasta 18-vuotias pääsee eroon kirkon
tai kuulumattomuudestaan. Vanhempien oikeus päättää lapsensa
jäsenyydestä, jos vanhemmat ovat hänet lapsena
kuulumisesta uskonnolliseen yhteisöön poistetaan.
liittäneet ja vanhemmat vastustavat hänen
eroamistaan.
Poistetaan 'Luovutaan vammaisten laitoshoidosta kokonaan'.
Onko tämä realistisesti täysin mahdollista toteuttaa
kaikkien, esim. jo vanhempiensa menettäneiden
kohdalla? Löytyykö korvaavia muotoja, esim.
perhehoitoa, palveluasumista ym. riittävästi ja
laadultaan kilpailukykyisesti ko. esityksen
mahdollistamiseksi?

736 Eve Rämö

korvaus

Muutetaan teksti seuraavanlaiseksi: Kehitetään vammaishuoltoa niin,
että kotona asuminen ja kotihoito on realistinen vaihtoehto.
Vammaisen mielipide tulee aina huomioida asuinpaikkaa valittaessa.

736 Kimmo
Östman

korvaus

736 Tiina
Jarvanne

korvaus

"Luovutaan vammaisten laitoshoidosta kokonaan.
Laitoksissa asuminen ei toteuta..."
-> "Tuetaan vammaisten itsenäistä ja palveluasumista.
Laitoksissa asuminen ei ihanteellisella tavalla aina toteuta..."
Mietitään uudestaan vammaisten laitoshoitoa
Vammaisten laitosasuminen ei nykyisellään toteuta vammaisten
oikeutta valita asuinpaikkansa ja- muuotonsa eikä oikeutta
osallisuuteen
Tilalle kehitetään erilaisia itsenäisen asumisen muotoja, joilla
varmistetaan riittävä tuki sitä tarvitseville.

738 Anna
Kylmänen

lisäys

748 Pertti
Toukomaa
750 Annakaisa
Tikkinen
754 Pertti
Toukomaa

lisäys

Lisätään: "Elvytetään saamen JA ROMANIN kieliä."

lisäys

Rivin loppuun: "...viivytyksettä"

lisäys

lisäys perään: Myös romanikielen käyttöä ja asemaa kohennetaan
Euroopan Neuvoston kansallisia vähemmistökieliä koskevan
sopimuksen mukaisesti.
Lisätään lauseen jatkoksi: "...osa-alueilla ja johon liittyy myös
romanikielen elvyttämisohjelma."
Sana "tuhanteen" korvataan sanalla "tuhanteen viiteensataan."

754 Pertti
Toukomaa
755 Pilvi
Nummelin

lisäys
korvaus

hyl

hyl

hyl

Laitoshoidon kokonaan lopettaminen ei ole realistinen
tai mielekäs vaatimus. Olennaisempaa on kiinnittää
huomio niihin olosuhteisiin ja tapoihin, joissa/joilla
vammaisia asumisessa kohdellaan.

hyl

hyl

Nykyinen muotoilu mahdollistaa "heitteillejätön".
Laitoshoidosta luopuminen edellyttää tukipalveluiden
vahvistamista ja kehittämistä

hyv

hyl
Elvyttämisohjelman valmistelu on ollut pitkä prosessi.

hyv
hyv

hyl
Tänä vuonna pakolaisia on otettu Syyrian tilanteen
vuoksi jo 1050. Suomen on kannettava vastuunsa
paremmin ja Vihreiden tulee vaatia pakolaiskiintiön
kunnollista nostoa.

hyl

755 Pilvi
Nummelin

lisäys

Lisätään pakolaiskiintiötä koskevan lauseen perään lause: ”Suomi
ottaa käyttöön humanitaarisen viisumin helpottamaan pakolaisten
perheenyhdistymistä.”

755 Juha
lisäys
Tuomikoski

Lisätään: "..., ja taataan kaikille pakolaisille kuntapaikka
kohtuullisessa ajassa."

755 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Nostetaan pakolaiskiintiö asteittain 2000:een.

758 Eve Rämö

"Kaikilla syrjintäperusteilla on oltava yhtä vahva suoja syrjintää
vastaan kaikilla elämänalueilla." on hyvin epäselvä.
UUSI KOHTA 8. Kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset
kielletään.

poisto

763 Otto Simola lisäys

Humanitaarisen viisumi olisi byrokraattisesti
huomattavasti kevyempi ja nopeampi keino
pakolaisille päästä Suomeen hakemaan tuvapaikaa.

hyv

hyv
Tuhat on tämän vuoden tosiasiallinen tilanne. Suomi
ottaa vastaan pakolaisia häpeällisen vähän.

hyv
hyl

Lapsen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus
ylittävät vanhemman oikeuden vaikuttaa lapsen
uskontoon.

hyv

763 Teresia
Volotinen

lisäys

Ihmiskauppaa koskevaa lainsäädäntöä tulee muuttaa ja antaa
selkeät määritelmät ihmiskaupasta ja parituksesta, jotta niiden uhrit
tunnistetaan ja heitä suojellaan ja autetaan asianmukaisesti.
Viranomaisille on luotava sitova toimintamalli ihmiskaupan uhrien
tunnistamiseen ja auttamiseen ja lisäksi kehittää ennaltaehkäisevää
toimintaa. Erityisesti ihmiskaupan uhrien auttamiseen on varattava
rahaa ja henkilökuntaa. Ulkomaalaislakia on muutettava siltä osin,
että ihmiskaupan uhreilla ei ole pelkoa tulla karkotetuksi maasta
ulkomaalaislain perusteella.

hyv

767 Toukomaa

lisäys

loppuun: ... sekä maahanmuuttajalasten äidinkielen opetukseen.

hyv

767 Toukomaa korvaus
768 Juha
lisäys
Tuomikoski

vieraana kielenä -> toisena kielenä
Lisätään lause: "Myös aikuis- ja nuoruusiällä maahanmuuttaneille
taataan katkoton ja oppimistarpeet huomioonottava kotouttamispolku."

hyl
hyl (kts edellä)

769 Pertti
lisäys
Toukomaa
777 Hanna
lisäys
Kemppaine
n

Lisäys: Maahanmuuttajalasten äidinkielen oppiminen edistää myös
muiden kielten kuten suomen tai ruotsin oppimista.
Uusi keino: Kotouttamispalvelut tulee järjestää erillisenä
työllisyystoimista. Nämä palvelut mm. kotoutumiskoulutukset tulisi
laajentaa muillekin kuin vain työttömille työnhakijoille kuten
työmarkkinoilla oleville, kotona lasta hoitaville vanhemmille ja
eläkeläisille. Kaikilla tulisi olla kielikoulutuksen lisäksi oikeus
kotoutumiskoulutukseen, jossa kielitaidon lisäksi tutustutaan
suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja arvoihin.
Kotoutumiskoulutuksen tulee sisältää tietoa tasa-arvosta ja
seksuaaliterveydestä. Kuntia tulee velvoittaa takaamaan palvelut
tietyn määräajan sisään. Ulkomaalaisilla opiskelijoilla tulisi olla oikeus
kotouttamispalveluihin.

hyl

781 Olavi Kuikka korvaus

Poistetaan lause "Ihmisellä on oikeus..." Muutetaan toinen lause
muotoon: "Ensisijaisesti tulee lisätä taloudellisia ja ammatillisia
resursseja laadukkaan saattohoidon varmistamiseksi, jossa
kivunlievityksestä ei tingitä ja ihminen saa kuolla arvokkaasti."

Jos halutaan vahvistaa kotoutumistoimia, niin täytyy
hyv
muuttaa kotoutumispalveluiden rakennetta ja
saatavuutta. Syrjintä ei ole ainoa este kotoutumiselle.
Tällä hetkellä iso joukko jää kielikurssien ja
kotoutumiskoulutusten ulkopuolelle, koska eivät ole
TE-toimistossa työttömiä työnhakijoita. Boleskeluluvalla Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset
jäävät ilman apua työnhakuun valmistuttuaan, koska Blupa ei oikeuta työllistymispalveluihin.

hyl

784 Urhonen
784 Sirkka
Timonen
784 Max
Mannola &
Laura
Mäntylä

poisto
poisto

Poistetaan kohta 2 kokonaan.
Poistetaan rivit 784-789 eli eutanasia-kohta

korvaus

Osuus "Säädetään... ...lievitettävissä" korvataan seuraavalla:
2. Äärimmäisissä tapauksissa mahdollistetaan oikeus eutanasiaan
ihmisen vapaaehtoisesta, toistuvasta ja oikeustoimikelpoisesta
pyynnöstä.
Osuuden "Lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa ei tule pakottaa
suorittamaan eutanasiaa" jälkeinen osuus "jos se on hänen
katsomuksensa vastaista" poistetaan.

784 Jukka
Väisänen
788 Jussi
Airaksinen
794 Jussi
Airaksinen

korvaus
poisto

muutetaan muotoon: Selvitetään, mitä etuja ja haittoja oikeus
avustettuun kuolemaan antaisi
Vakaumuksen perusteella kieltäytyminen

korvaus

sitovat -> päättävät/oikeusvoimaiset

798 Kai Virtanen poisto

erinomaiset

800 Mikko
lisäys
Särelä
800 Virpi Kauko poisto

Lisätään sana: 'kuntalaisaloitteen' sanan 'kansalaisaloitteen' perään.
poistetaan "4. Lasketaan kansalaisaloitteen, äänioikeuden ja
vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa"

hyl
hyl
Yleensäkin periaatteen tulisi olla, että ennen kaikkea
hyl
huolehditaan siitä, että ihminen saa lähestyä
kuolemaa arvokkaasti, hyvän saattohoidon jne., jotta
hänen ei tarvitsisi haluta armokuolemaa. Saattohoidon
ensisijaisuutta on korostettava.
Mainintaa ”äärimmäisissä tapauksissa” ehdotamme
korostamaan, että eutanasia ei ole ensisijainen
tavoite. Eutanasian etuja ei tarvitsisi selitellä, kun ei
selittelyä tapahdu juuri muuallakaan ohjelmassa.
Lääkärinkään ei pitäisi tarvita perustella
vakaumustaan tässä asiassa.
Näin voidaan välttää vaarat!

hyl

Ei kai me olla sitäkään mieltä, että lääkäri voi
kieltäytyä abortistakaan vakaumuksensa perusteella.

hyl

Jos kansanäänestyksellä on tarkoitus päättää jostain,
niin eihän se silloin sido ketään, vaan astuu suoraan
voimaan.
Esitän poistettavaksi sanan "erinomaiset", koska ei
millekään tässä maailmassa voida eikä kannata taata
erinomaisia resursseja (lukuunottamatta USA:n
taloudellis-sotilaallista konglomeraatiota :)) - kyllä
vähempikin riittää. Sana "erinomaiset" on tässä
todellisuudentajutonta, ärsyttävää liioittelua.

hyl

hyv

hyv
Voisin kannattaa täysi-ikäisyyden laskemista 16
vuoteen, jolloin nuorella olisi sitten kaikki aikuisten
oikeudet ja velvollisuudet. Mutta olisi ristiriitaista, jos
laeista ja verorahojen käytöstä olisi päättämässä
ihmisiä jotka eivät itse saa täysivaltaisesti päättää
omistakaan asioistaan ilman huoltajan suostumusta.

hyl

Lasketaan kansalaisaloitteen, äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden
ikäraja kaikissa vaaleissa 16 vuoteen. -> Lasketaan
kansalaisaloitteen ALLEKIRJOITTAMISEN ja äänioikeuden ikäraja
kaikissa vaaleissa _15_ vuoteen. Säilytetään vaalikelpoisuuden
ikäraja 18 vuodessa.

Oikeus päättää omaa elää koskevista asioista - mm.
hyl
työsopimuksen tekemisestä itsenäisesti - kuuluu jo 15vuotiaalle. En kuitenkaan laittaisi alle 18-vuotiaan
harteille taakkaa olla päättämässä ja vastuussa myös
muita ihmisiä koskevista julkisen vallan päätöksistä.
Siksi esitän, että äänioikeusikäraja lasketaan 15
vuoteen, mutta säilytetään vaalikelpoisuusikänä
virallinen täysi-ikäisyyden raja. Oikeudet ja
mahdollisuudet osallistua voivat lisääntyä asteittain.

800 Reeta Heino poisto

Poistetaan: lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikärajaa
kaikissa vaaleissa 16 vuoteen.
Tekstiksi jäisi: Lasketaan kansalaisaloitteen ikärajaa 16 vuoteen.

801 Aleksi
Ojanperä

16 -> 15

Suomessa täysi-ikäisyyden ikäraja on 18. Tässä
vaiheessa nuori on juridisesti katsoen riittävän kypsä
tekemään isoja päätöksiä, joilla on yhteiskunnallisia
vaikutuksia. Aloitteen teon ikäraja voidaan laskea 16
vuoteen.
Ikärajan laskeminen kaikissa vaaleissa 15 ikävuoteen
vuoteen on paljon järkevämpi kuin 16 koska 15
vuotiaana ihmisellä alkaa rikosoikeudellinen vastuu.

800 Kimmo
Östman

korvaus

korvaus

hyl

hyl

805 Jouni
lisäys
Vauhkonen

Lisätään puhe- ja esiintymistaidon sekä kokoustekniikan opetus
kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin.

Nämä ovat välttämättömät taidot aidolle poliittiselle
vaikuttamiselle.

hyl

811 Jussi
Airaksinen

lautakuntien ja kunnanhallituksen avoimet kokoukset

Lautakunnissa ja etenkin kunnanhallituksessa
käsitellään monesti päätöksenteon perustana
esimerkiksi kyseiselle toimielimelle luottamuksellisesti
annettuja yrityssalaisuuksia, kunnan yksittäisten
työntekijöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia, yms.

hyl

poisto

831 Saila Rintee korvaus

Sanan "koko" tilalle sana "lukumäärä"

831 Östman

ja valittavien koko pidetään riittävänä kaikkien äänen kuulemiseen.

poisto

831 Kai Virtanen korvaus

832 Jari J.
Marjanen
(Viite)

lisäys

Esitän lauseen riveillä 830-831 muutettavaksi muotoon: että vaalipiirit
ovat riittävän suuria väestöpohjaltaan ja valittavien määrä pidetään
riittävänä.
Erityistuomioistuimena toimiva vakuutusoikeus on lakkautettava ja
sen tehtävät siirrettävä Helsingin hallinto-oikeuteen tai kahteenkolmeen hallinto-oikeuteen ja vakuutusoikeuden tuomarinvirat
siirretään Helsingin hallinto-oikeuteen tai näihin kahteen tai kolmeen
hallinto-oikeuteen. Erityistuomioistuimista on muutenkin päästävä
vähintään keskipitkällä tähtäyksellä eroon.

hyv
Epäselvää, ei tuo lisätietoa edellä sanottuun.

hyl (kts edellä)
hyl (kts edellä)

hyl

836 Anja Malm

korvaus

LISÄYS: Sanan ympäristön jälkeen lisätään "ja luonnon
monimuotoisuuden" ja poistetaan sana "kestävä", jolloin lause
kuuluu: Ihmisarvon, kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin,
ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tulee olla - - -.

836 Anja Malm

korvaus

tulee olla Euroopan unionin päätöksenteon keskiössä.

838 Anni
Heinälä
855 Anja Malm

korvaus

hyvinvointiyhteiskunta -> hyvinvointivaltio

lisäys

856 Anja Malm

lisäys

Lisätään kappaleen loppuun: Naisten osallistumista rauhan ja
turvallisuuden rakentamiseen sekä EU:n sisällä että kaikissa EU:n
ulkosuhteissa tulee tukea.
LISÄYS, UUSI KAPPALE: Kehityspolitiikan toimintaympäristö on
nopeasti muuttumassa globaalin talouden muuttuessa,
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien lisääntyessä ja
ilmastonmuutoksen kiihtyessä. Äärimmäisen köyhyyden lisäksi on
kiinnitettävä huomiota eriarvoisuuden kasvuun – kuilu rikkaiden ja
köyhien välillä kasvaa niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Kehitys ei
enää tarkoita pelkästään taloudellista kasvua ja modernisaatiota, ja
kahtiajako kehittyneiden sekä kehitysmaiden välillä menettää
merkitystään. On panostettava kriisitilanteiden ennakointiin, koska
konfliktien ja katastrofien välttäminen rauhanvälityksen ja
kehitysyhteistyön keinoin on perustellumpaa kuin niiden
jälkiseurausten hoito.

861 Sini Terävä lisäys
862 Sarianna
Mankki

lisäys

862 Anja Malm

lisäys

887 Jussi
poisto
Airaksinen
887 Touko
poisto
Tanskanen

hyv

Euroopan Unionin ytimestä tulee mieleen Saksa,
Ranska yms. maat, mitkä kukin haluaa lukea ytimeen.

hyl
hyv

Tämä on formulointi UNSCR 1325:lle eli v. 2000 YK:n ÄÄNESTYKSEEN, JAA: pohja, EI:
turvallisuusneuvoston hyväksymälle päätöslauselmalle lisäys
‘Naiset, rauha, turvallisuus’.
Tämä on tärkeä taustoittava teksti tulevan
hyl
päätöksenteon pohjaksi. Loppuosa tukee
kokonaisvaltaisempaa, ehkäisevää ja joustavaa
kehityspolitiikkaa ja muistuttaa konfliktien ja
kehityksen keskinäisriippuvuudesta. Petaa myös
Suomen havittelemaa rauhantyön tekijän roolia.

Lisäys rivin loppuun: "YK:n roolia maailmanpolitiikassa ja rauhan
edistämisessä on vahvistettava."
YK:n vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet
määrittävät globaalin kehityksen suuntaa merkittävästi tulevina
vuosina. Tavoitteiden on oltava universaaleja eli sidottava kaikkia
maita. Tämä tarkoittaa myös Suomeen kohdistuvia tavoitteita eri
politiikan aloilla, kuten ilmasto- ja talouspolitiikassa. Tavoitteiden on
puututtava köyhyyden ja eriarvoisuuden taustasyihin sekä
varmistettava, että kehitys pysyy ekologisen kestävyyden
määrittämissä rajoissa.

hyv
hyv

YK:n vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet
määrittävät tulevan globaalin kehityksen suuntaa, ja siksi näiden
tavoitteiden on löydyttävä myös Suomen eri politiikan alojen
tavoitteista kuten ilmasto- ja talouspolitiikasta. Suomi sitoutuu
kestävän kehityksen tavoitteisiin niin kuin ne YK:ssa määritellään
vuonna 2015.

Tämä ns. post-2015 agenda on aivan keskeinen
globaali prosessi, jossa kaikki YK:n jäsenmaat
sitoutuvat (toivottavasti!) kestävän kehityksen
tavoitteisiin.

hyl

kappale

Tässä ei käy ilmi, mitä päätöksenteon tasoa
tarkoitetaan.
Ehdotus on liian ylimalkainen. Olisi tarkemmin
määriteltävä minkä artiklojen
päätöksentekomenettelyä muutetaan.

hyv

Yksimielisyysperiaatteesta päätöksenteossa luovutaan ja siirrytään
enemmistöpäätöksentekoon.

hyl (kts ed.)

889 Jussi
poisto
Airaksinen
889 Jouni
lisäys
Vauhkonen

kappale
Luodaan komissiolle ja Euroopan parlamentille taloudelliset keinot
edistää eurooppalaisen tason politiikkaa kasvattamalla maltillisesti
unionin omia tuloja ja talousarviota esimerkiksi ilmailun
hiilidioksiveron, lentokenttäveron ja muiden vastaavien ylikansallisten
tulolähteiden avulla. Samalla jäsenmaiden maksuosuuksia voidaan
supistaa.

892 Kaisa
Kutilainen

lisäys

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen pohjalta on mahdollistettava
suorat, sitovat kansanäänestykset.

896 Reino
Lampinen

poisto

poistetaan koko kohta 1 (ks. perustelut alla)

898 Kimmo
lisäys
Östman
899 Jouni
korvaus
Vauhkonen

MEP:eillä ei ole sellaista lainvalmistelukoneistoa
käytettävissä kuin komissiolla.
EU:n talouarvio on aivan liian pieni (noin 1 %
BKTL:sta), jotta sen avulla voitaisiin toteuttaa
kunnollista Euroopan tasoista politiikkaa.

On loogista vaatia kansanäänestyksiä myös
eurooppalaisella tasolla, jos niitä vaaditaan
kotimaassa ja puhutaan eurooppalaisen demokratian
lisäämisestä.
EKP:n alaisen pankkivalvontaviraston toiminta alkaa
ensi marraskuussa!

hyl
hyv

hyl

MUUT: Poistetaan 1. lause ja
muutetaan seuraava kuulumaan:
"Pankkivalvonnan tehtäviin tulee
kuulua…"
hyv

907 Risto
Karinkanta

poisto

Rivin jälkeen lisäselitys: Jos pankkeja tuetaan, tuen vastineeksi tulee
saada tuettavien pankkien osakkeita.
Poistetaan: "Eurooopan keskuspankin…" Tilalle: "Laajennettaan
Euroopan keskuspankin valtaoikeuksia siten, että se voi toimia
normaalin keskuspankin tapaan."
Poistetaan: "6. Otetaan käyttöön rahoitussektoriin kohdistuvia veroja.
Pyritään siihen, että Suomi kannattaa esitettyjä veroja
rahoitussektorille (mm. pankkivero) ja toimii aktiivisesti
kansainvälisen transaktioveron edistämiseksi. Ennen kuin globaali
transaktiovero saadaan voimaan, voidaan vero toteuttaa myös
pienemmän maaryhmän laajuisesti."

907 Risto AntWuorinen
908 Teo
Gebhard

poisto

Poistetaan koko kohta 6 kokonaisuudessaan.

hyl (sama kuin yllä)

korvaus

Muutetaan kohta muotoon: "Väliaikainen pankkivero muutetaan
pysyväksi, ja Suomi pyrkii edistämään sen käyttöönottoa koko
EU:ssa. Lyhytaikaiselle osake- ja johdannaiskaupalle säädetään
erillisvero spekulatiivisen kaupankäynnin vähentämiseksi."

hyl

919 Anja Malm

lisäys

920 Anja Malm

poisto

924 Anja Malm

korvaus

LISÄYS: Sanan kehitysmaiden jälkeen lisätään sana
"alkuperäiskansojen", jolloin kohta kuuluu: Kehitysmaiden,
alkuperäiskansojen ja kansalaisyhteiskunnan
osallistumismahdollisuuksia kansainvälisten organisaatioiden
toiminnassa parannetaan.
Suomen ja EU:n on edistettävä demokraattisesti valitun, kansalaisia
edustavan YK:n parlamentin syntyä.
MUUTETAAN MUOTOON: Suomi tukee kiertävän
turvaneuvostopaikan myöntämistä pysyvästi - - -

Keskuspankkien tehtävä ei ole suoraan miettiä
kokonaiskysyntää tai tukea työllisyyttä.

hyl

Tavoitteessa 6.1. puolue pyrkii helpottamaan
rahoituksen joustavuutta ja pankkien lainanantokykyä
yrityksille. Esitetty rahoitussektorin vero on
epätehokas pistevero, joka heikentää rahoitussektorin
joustavuutta ja lainanantokykyä. Haluttaessa
kasvattaa yritysten verotusta voidaan verotus
kohdentaa tehokkaammin koko yksityissektoriin
esimerkiksi yhteisöverotuksen korotusten kautta.

hyl

Alkuperäiskansoilla on oltava kanavat osallistumiseen, hyv
koska valtiot, joiden alueilla ne asuvat, eivät
useinkaan kuule niiden ääntä.

YK-parlamentti ei ole realistinen tavoite.

hyl

Parempi sanoa asia suoraan ja selkeästi.

hyv

930 Anja Malm

korvaus

930 Anja Malm

korvaus

932 Merja
Kähkönen
934 Anna
Koppanen
937 Sarianna
Mankki

poisto

SIIRTO: siirretään kappaleen loppuun riville 949: Suomi ja kaikki
Euroopan maat sitoutuvat käyttämään vähintään YK:n määrittelemät
0,7 - - MUUTETAAN MUOTOON: Suomi ja kaikki Euroopan maat täyttävät
sitoumuksensa käyttää vähintään YK:ssa yhdessä määritellyt 0,7
prosenttia
Poistetaan kohta.

korvaus

"ilmastotavoitteiden" -> "ilmastotoimien"

lisäys

(Uusi kohta 4.) Jotta kehitys- ja ilmastorahoitus voidaan nostaa
Suomen kansainvälisten sitoumusten määräämälle tasolle, Suomi
edistää uusien kehitysrahoitusmuotojen käyttöönottoa, kuten
lentämisen ja merenkulun maksuja ja päästöveroja.
Päästöhuutokauppatulot osoitetaan jatkossakin kehitys- ja
ilmastorahoitukseen.

937 Merja
lisäys
Kähkönen
937 Virpi Kauko lisäys
942 Anja Malm

poisto

942 Vili Niinikivi korvaus
943 Anja Malm

poisto

944 Anja Malm

poisto

946 Lukas
korvaus
Korpelainen

946 Anja Malm

korvaus

946 Kimmo
Östman

korvaus

Suomi ja EU painottavat....
luonnon ja ympäristön suojelua

0,7 % on keino tavoitteiden saavuttamiseksi, ei tavoite hyl
itsessään.
Sitoumus on tehty jo vuosikymmeniä sitten, toteutus
uupuu!

hyv

Päällekkäinen kohdan 4. kanssa.

hyl

On kyseenalaista tuleeko vähiten kehittyneillä mailla
edes olla sitovia ilmastotavoitteita.

hyv
hyv

2. ja 4. ovat päällekkäisiä. Kohdassa 2. ei mainita
lainkaan köyhyyden vähentämistä.
Tärkeä vihreä periaate kehityspolitiikassakin.

hyl
hyl

POISTETAAN LAUSE: Tyttöjen ympärileikkaukset kielletään
kaikkialla maailmassa.

Lause menee turhan yksityiskohtaiselle tasolle muuten hyl
yleisellä tasolla kulkevassa tekstissä. On paljon
muitakin haitallisia perinnäistapoja ja julmia käytäntöjä.

Korvataan sana "ympärileikkaukset" sanoilla "sukupuolielinten
silpomiset"
POISTETAAN LAUSE: Lisätään maltillisesti budjettituen osuutta
kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä silloin kun hallinto on todettu
riittävän luotettavaksi.
POISTETAAN lauseesta "Suomi kiinnittää huomiota kehitysyhteistyön
laatuun ja varojen käytön seurantaan." loppuosa ja varojen käytön
seurantaan
Tehdään riveistä 946-948 oma keinonsa ja siirretään se Tavoite 6:n
alle uudeksi keinoksi, joka on muotoa: "X. Pitkällä aikavälillä
maataloustukien määrää sekä erityisesti vientitukia vähennetään
hallitusti" sekä alle perustelu: "Teollisuusmaiden tuettu maatalous
tekee kolmansien maiden heikossa asemassa olevasta
ruuantuotannosta yhä huonommin kannattavaa."

Ympärileikkaus on vähättelevä termi.

hyv

Budjettitukimaininta pois kokonaan, koska se on vain
yksi tukimuoto.

hyl

Varojen seuranta pois, sillä kehy-varojen käyttöä
seurataan suurennuslasilla jo nyt.

hyl

Pohjassa asia on laitettu outoon paikkaan, ja asia
ansaitsee muutenkin oman kohtansa.

hyv

Sopii sisällöllisesti paremmin ehdotettuun kohtaan,
jossa puhutaan maatalouden tuista.

hyl

keinossa 4 puhutaan "muiden politiikan alojen"
johdonmukaisuudesta suhteessa kehityspolitiikkaan.

hyl

SIIRTO: Pitkällä aikavälillä maataloustukien määrää sekä erityisesti
vientitukia pitää hallitusti vähentää, sillä teollisuusmaiden tuettu
maatalous tekee kolmansien maiden heikossa asemassa olevasta
ruuantuotannosta yhä huonommin kannattavaa. siirretään alkamaan
rivilta 164.
Siirretään rivin 942 jälkeen.

948 Anja Malm

lisäys

949 Anja Malm

lisäys

951 Atte
Harjanne
954 Jussi
Airaksinen
959 Jussi
Airaksinen

poisto
korvaus
lisäys

959 Kimmo
Östman

lisäys

963 Eve Rämö

korvaus

LISÄYS: Sekä virallisessa kehitysavussa että suomalaisten
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä noudatetaan kansainvälisiä
sopimuksia ja linjauksia, joita on tehty kehitysavun laadun ja
vaikuttavuuden parantamiseksi.
LISÄYS: Uusi kohta 6. Ilmastonmuutos on lisännyt ja tulee edelleen
lisäämään kriisi- ja katastrofiavun tarvetta.
Poistetaan otsikosta sanat "suhteessa kehitysmaihin"

Kansainvälisesti on nähty paljon vaivaa
kehitysyhteistyön laadun ja vaikuttavuuden
parantamiseksi.

Tämä on merkittävä muutos, joka näkyy jo
kehitysmaissa.
Tavoite 6 kattaa kansainvälisen kv-kauppapolitiikan
laajemminkin.
EU:n jäsenmaiden on mitätöitävät kehitysmaiden epäoikeutetut velat. Sama asia helpommin luettavasti, vaikkakin vähän
epätäsmälisempi.
Kansainvälisissä kauppasopimuksissa on hyväksyttävä
varovaisuusperiaate niin, että valtiot saavat kieltää vaaralliseksi tai
epäeettiseksi arvioitujen tuotteiden maahantuonnin.

hyv

hyl
hyv
hyl
hyl

967 Jouni
korvaus
Vauhkonen

"...estetään ympäristönsuojelua, työoloja ja sosiaalisia oikeuksia
koskevan lainsäädännön kehittämistä estävien
investointisuojalausekkeiden käyttöönotto."
Muutetaan muotoon: Perustetaan mekanismi, jolla suomalaiset
yritykset velvoitetaan maksamaan korvauksia aiheuttamiensa
ihmisoikeuslouksien uhreille.
Muutetaan otsikko muotoon: Toteutetaan valikoiva asevelvollisuus
kustannustehokkaasti

969 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan otsikko muotoon: Siirrytään selkeästi valikoivaan
asevelvollisuuteen

hyl

969 Mikkulainen korvaus

Sana "valikoivaan" korvataan sanalla "vapaaehtoiseen".

hyl

969 Nadja
Kiiskinen

Muutetaan riveillä 969-972 oleva teksti kuulumaan seuraavasti:
"1. Suomessa siirrytään vapaaehtoiseen ja sukupuolineutraaliin
asepalvelukseen.

korvaus

Tuo lisää tarpeellista kontekstia sille, mistä asiassa on hyv
kyse.
Kohta nykyisellään epäselvä

hyv

Tämä ja seuraavat Vauhkosen armeijalinjauksia
koskevat muutosesitykset perustuvat puolueen
asevelvollisuutta koskeneeseen linjapaperiin.

hyl

Suomeen tarvitaan toimintakykyinen armeija, joka
hyv
koostuu motivoituneista, hyvin koulutetuista ja hyvin
varustetuista reserviläisistä. Vapaaehtoisten
palvelusajan lyhentäminen ei tähän tavoitteeseen sovi.

Vapaaehtoinen asepalvelus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa
sekä tukee kansantaloutta vapauttamalla osan nuorista nopeammin
työmarkkinoille."
969 Tuomas
korvaus
Gaben
969 Virpi Kauko korvaus

Muutetaan otsikko muotoon: "Suomessa siirrytään
sukupuolineutraaliin kansalaisvelvollisuuteen"
Kolme ekaa virkettä korvataan seuraavalla: "Suomessa siirrytään
sukupuolineutraaliin maanpuolustukseen. Ihmisoikeus- ja tasaarvonäkökulmien perusteella on syytä siirtyä joko vapaaehtoiseen ja
sukupuolineutraaliin asepalvelukseen tai yleiseen
maanpuolustusvelvollisuuteen, joka koskee kaikkia sukupuolesta,
asuinpaikasta ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta ja jonka
voi suorittaa ase- tai siviilipalveluna."

hyl
Pohjateksti on ristiriitainen: ei voi olla yht’aikaa
hyl
vapaaehtoista asepalvelua ja asevelvollisuutta. Esitys
pitää molemmat vaihtoehdot avoinna. On epäselvää,
mitä “valikoiva asevelvollisuus” tarkoittaa. Asepalvelua
ei pidä lyhentää 6kk lyhyemmäksi, kun tavoitteena on
vähentää suorittajien lukumäärää ja lisätä heidän
osaamistasoaan.

969 Touko
korvaus
Tanskanen

1. Suomessa siirrytään valikoivaan ja sukupuolineutraalimpaan
asevelvollisuuteen.

Valikoivuudeen lisääminen, eli reservin
hyl
pienentäminen, ja asepalveluksen lyhentäminen eivät
sovi yhteen. Asiantuntijat ovat todenneet, että
kuudessakin kuudaudessa on vaikea antaa tarvittavaa
koulutusta. Täydellinen sukupuolineutraalius on
utopistinen tavoite.

970 työryhmä

Sana "vapaaehtoiseen" muutetaan muotoon "valikoivaan"

Pohjassa oli sisäinen ristiriita, jonka työryhmä korjasi,
mutta hylkäsi kuitenkin muotoilun.

970 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Muutetaan 970 alkava lause ja seuraavan aluseen alku muotoon:
Sodankäynnin muutosten takia Suomessa on syytä siirtyä nykyistä
huomattavasti valikoivampaan asepalvelukseen. Maanpuolustus
tarvitsee massa-armeijan sijasta nopeasti liikkuvia tulivoimaisia
joukkoja, joiden sotilailla on paljon erityistaitoja. Myös ihmisoikeus- ja
tasa-arvonäkökohdat tukevat sitä, että aseistakieltäytyjiä ei enää
rangaista ja naisille luodaan nykyistä paremmat mahdollisuudet
sotilasuraan. Vähentynyt asepalvelus...

hyl

973 Sini Terävä poisto

Poistetaan kyseiset rivit kokonaan: "Asepalveluksen suorittavien
määrän pienenemisestä vapautuvia varoja ohjataan
materiaalihankintoihin ja kertausharjoitusten lisäämiseen
toimintakykyisen puolustusreservin
ylläpitämiseksi."

ÄÄNESTYKSEEN, JAA: pohja, EI:
muutos

975 Ville
lisäys
Hämäläinen

2. Lyhennetään siviilipaveluksen palvelusaikaa tuntuvasti ja tehdään
siviilipalveluksesta tasaveroinen vaihtoehto asepalvelukselle.
3. Luovutaan ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytymisen
vankeusrangaistuksesta.

Asevelvollisuuden epätasa-arvoon tulee puuttua
hyl
muillakin keinoin, jos valikoivaan asevelvollisuuteen ei
tulevalla eduskuntakaudella taivuta.

976 Tuomo
Liljenbäck

Kohta 2 kuuluisi seuraavasti:
2. Suomen turvallisuuspolitiikka nojaa aktiiviseen kansainväliseen
politiikaan osallistumiseen ja globaaliin verkostoitumiseen
Suomi edistää EU:n yhteisen kriisinhallinnan organisointia ja
toimintakykyä. Paras turva Suomelle on aktiivinen osallistuminen
kansainväliseen politiikkaan ja siten laaja-alainen verkostoituminen
globaalisti, Venäjän sekä muiden maiden tukeminen
demokratiakehityksessä ja ulkomaisten investointien saanti
Suomeen. Puolustusyhteistyötä kehitetään myös muiden
Pohjoismaiden kanssa. Natoon ei tule hakea ilman
kansanäänestyksen hyväksyntää.

Sotilaallinen liittoutuminen polarisoi maailmaa, joten
sitä ei tulisi suosia. Omasta turvallisuudesta on
kuitenkin pidettävä huoli. Mitä paremmin me olemme
verkostoituneet muun maailman kanssa, sitä
vähemmän houkuttavalta kohteelta Suomi näyttäytyy
kaikelle aggressiolle.

korvaus

hyl

hyl

976 Markus
Drake

korvaus

3-kohta korvataan tekstillä:
"3. Suomi osallistuu aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen
puolustuksen rakentamiseen
Vihreät pyrkivät tiivistettyyn puolustusyhteistyöhön muiden EUjäsenmaiden kanssa, alkaen muista liittoutumattomista EU-maista,
tavoitteena EU-pohjainen puolustusliitto. Keinot tähän ovat yhteiset
turvallisuuspoliittiset linjaukset energiaturvallisuuden ja yhteisen
ulkopolitiikan alueilla sekä yhteisesti päätetyt puolustusvoimien
operaatiot, eurooppalaisten toimintajoukkojen ja Euroopan
puolustusviraston vahvistaminen ja yhteisten pysyvien EU-joukkojen
rakentaminen."

https://www.facebook.com/notes/markus-drake/eihyl
vaaliteema-vaanhenkiinj%C3%A4%C3%A4miskysymys-uusiturvallisuuspoliittinen-tilanne-eur/10203282475376402

978 Sini Terävä poisto
981 Turkka
korvaus
Louekari

Poistetaan sana ”sotilaallisesti”.
Muutetaan 3-kohta muotoon:
"3. Nykytilanteessa Vihreät ei kannata Suomen NATO-jäsenyyttä.
Olennaisesti muuttuneessakin tilanteessa Suomen NATOjäsenyyshakemuksen jättämisestä tulee järjestää kansanäänestys."

981 Nadja
Kiiskinen

poisto

Poistetaan kohta 3. "Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä tulevalla
vaalikaudella." perusteluineen.

Kannan sitominen ehdottomaksi eiksi koko tulevaksi
hyl
vaalikaudeksi ei ole järkevää geopoliittisesti
tulenarassa tilanteessa. Olisi järkevää tehtävä
perusteellinen analyysi siitä, mitä se todella Suomelle
voisi tarkoittaa, eikä tiukan ei-kannan sitominen edistä
avointa keskustelua aiheesta. Kohta 2. perusteluineen
linjaa erinomaisesti, mihin suuntaan Suomen on
turvallisuuspolitiikassa pyrittävä.

981 Teemu
Hokkanen
981 Pertti
Toukomaa
981 Kimmo
Östman
981 Panu Laturi

poisto

3. Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä tulevalla vaalikaudella.

Vaikka tilanne nyt näyttäisikin siltä, että NATOon ei
kannata liittyä, on turha sitoa käsiä jo valmiiksi.

lisäys

Lisäys: "..., mikäli turvallisuuspoliittinen tilanne ei olennaisesti muutu."

poisto

Rivipoisto.

korvaus

Suomi ei nykytilanteessa hae Nato-jäsenyyttä

korvaus

Kohta 3 muutetaan muotoon

981 Lennart
Lang

3. Suomi valmistautuu turvallisuusympäristön muutoksiin
Vihreät arvioi liittoutumista ja NATO-jäsenyyttä jatkuvasti muuttuvan
turvallisuuspoliittisen tilanteen mukaan.
982 Toukomaa

poisto

positiivisten ja

Tarjoamani vaihtoehto antaa mahdollisuuden myös
NATO-jäsenyyden hakemiselle, mutta asettaa sille
tiukkoja ehtoja, eikä aseta sitä ensisijaiseksi.

hyl
ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

hyl
hyl

Poistetaan kannan lukitseminen koko vaalikauden
hyl
ajaksi.
Päätös seuraavasta vaalikaudesta on liian kategorinen. hyl
Kohta muutetaan NATO-myönteisemmäksi, jotta uusi
kanta ajaisi yli vanhasta sektorikohtaisesta
ohjelmasta. Pelkkä poisto pitäisi voimassa vanhan
NATO-kannan, jolloin puolueen ohjelma ei
tosiasiallisesti muuttuisi (vrt. Nadja Kiiskisen esitys
kohdan 3 poistosta)

hyl

hyl

982 Jouni
korvaus
Vauhkonen

Uusi muotoilu: Vihreät katsovat, että NATO-jäsenyydellä olisi sekä
positiivisia että negatiivisia vaikutuksia Suomen turvallisuuteen.
Nykytilanteessa NATO-jäsenyys kuitenkin toisi enemmän riskejä ja
kustannuksia kuin parempaa turvaa.

984 Sini Terävä lisäys

Lisätään uusi keino ”4. Suomen turvallisuuspolitiikassa varaudutaan
uudenlaisiin uhkiin”
Turvallisuuspolitiikan kannalta sotilaallisten uhkien lisäksi on
välttämätöntä varautua ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien,
kyberhyökkäysten ja muiden niiden kaltaisten, ei-sotilaallisten uhkien
mahdollisuuteen.

hyv

Tarja
Haaranen
ja LeaElina Nikkilä

2. Maataloudessa siirrytään EU:n nykyisestä tukipolitiikasta
maksamaan todellisista yhteiskunnallisista hyödyistä eli tilojen
tuottamista ekosysteemipalveluista. Nykyisen tukipolitiikan sijaan
maksetaan tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen
sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon
monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä ja
maisemasta. Nämä uudet ohjauskeinot parantavat samalla kestävän
luomutuotannon kannattavuutta.

hyl

NATO vaatii jäsenmailtaan suuremman BKT-osuuden
puolustukseen kuin mitä nyt käytämme ja siitäkin
voidaan vielä säästää valikoivan asevelvollisuuden
avulla. NATO-jäsenyyden kustannuspuolta ei
keskustelussa tuoda koskaan esiin.

ÄÄNESTYKSEEN: JAA: pohja, EI:
muutos

