Motion 1.
Etiska krav på produkter

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:
att
att
att
att
att
att

att informationen om produkters beståndsdelar och deras ursprung ska förbättras
öka medvetenheten för etisk konsumtion i samhället
partiet föregår med gott exempel och gör etiskt medvetna beslut när produkter
införskaffas
EU-standard för etiska produkter införs
utökade krav på produktmärkning när det gäller produktionssätt och etiska
förhållanden införs.
gemensamma hållbarhetsstandarder införs för den offentliga upphandlingen inom
EU.

Motion 2.
Inför en modell för negativ inkomstbeskattning i Finland

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för:
att

SFP tar initiativ till ett nytt skattesystem som motarbetar flitfällor och svartjobb,
främjar sysselsättningen och stärker de finska företagens konkurrenskraft.

Motion 3.
Jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering verkar för:
att

lagstiftning som innebär att minst 40 procent av vartdera könet ska vara
representerat i börsbolagens styrelse införs under en övergångsperiod ifall en
könsbalans på minst 40-60 inte uppnås på frivillig basis före år 2018.

Motion 4.
Handikappservicelagen bör garantera alla gravt handikappade samma rättigheter

Partidagen beslöt:
att

Svenska folkpartiets företrädare i riksdag och regering arbetar för att Lagen om
service och stöd på grund av handikapp ändras så, att meningen i § 8 c moment 2
”För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har
resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den” stryks.

Motion 5.
Avskaffa ”kassettavgiften.”

Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för:
att
att

nya sätt att garantera att upphovsmän får ersättning för sina alster då konsumenternas
medievanor utvecklas.
privatkopieringsersättningen avskaffas

Motion 6.
Varven i Finland, speciellt STX-varvet, Åbo

Partidagen beslöt
att

SFP:s företrädare i riksdag och regering verkar för att den inhemska industrins
verksamhetsförutsättningar bevaras genom arbetsmarknads- och skattepolitiska åtgärder

Motion 7.
Revision av vattenlagen

Partidagen beslöt:
att
att
att

SFP vidtar åtgärder för att ändra vattenlagen så att den som dikar också skall åläggas
ansvar och deltagande i avledning av vatten ut till sjö eller hav.
SFP arbetar för stödjandet av skyddsåtgärder mot översvämningar i enlighet med
riskhanteringsplanerna för områden med betydande översvämningsrisk
SFP verkar för att staten fortfarande har övergripande ansvar gällande ersättning för
översvämningsskador

Motion 8.
Bevara de nuvarande församlingsgränserna

Partidagen beslöt att SFP arbetar för
att

frikoppla gränserna och göra det möjligt för kyrkan att självständigt bestämma på vilket
geografiskt område församlingarna/samfälligheterna verkar.

Motion 9.
Reseersättning för förtroendevalda

Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering skall arbeta för
att

reseersättning till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, lagstadgade nämnder
eller andra förvaltningsorgans ledamöter som studerar, fullgör värnplikt eller
civiltjänst på annan ort skrivs in i kommunallagen

samt att SFP:s förtroendevalda i kommunerna skall arbeta för
att

i kommunernas stadga införa reseersättning till kommunfullmäktige,
kommunstyrelsens, lagstadgade nämnders eller andra förvaltningsorgans ledamöter
som studerar eller fullgör värnplikt eller civiltjänst på annan ort.

Motion 10.
Presidentens rätt att benåda fångar ska slopas
Partidagen beslöt
att

motionen är besvarad med partistyrelsens utredning

Motion 11.
Ett mera flexibelt sätt att lära sig finska eller svenska
Partidagen beslöt

att

SFP:s aktivister inom olika verksamhetsfält fortsätter att medverka till att arenor
skapas där offentliga och privata sektorn möts för att möjliggöra samverkan

att

SFP:s representanter i kommunerna uppmärksammar behovet av språkkunskaper i
integrationsprocessen

att

SFP:s representanter
integrationsspråk

påtalar

rättigheten

att

välja

svenska

som

första

Motion 12.
Mångfald i föreningslivet

Partidagen beslöt uppmana alla aktörer inom den tredje sektorn
att

utveckla sina institutioner till öppenhet som välkomnar medlemskap på bred basis

att

alla svenskspråkiga institutioner och föreningar i Finland uppmuntras att aktivt
inkludera personer med invandrarbakgrund i sin verksamhet

att

svenskspråkiga institutioner och föreningar i Finland uppmuntras att anta en
mångfaldspolicy med speciell hänvisning till inkluderande av nyfinlandssvenskar.

Motion 13.
Möjligheter med Invandrings- och integrationspolitik

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiets företrädare arbetar för
att

en invandrings- och integrationspolitik som fokuserar i ännu större grad på de
möjligheter invandringen ger

att

det i de lokala integrationsprogrammen klart lyfts fram migration också som en
kulturell, ekonomisk och dynamisk tillgång i kommunerna

att

behovet av förnyelse, både i attityd och handling, i invandrings och
integrationspolitiken lyfts fram

att

Finland aktivt arbetar med att avskaffa de byråkratiska hinder och trösklar som
försvårar integrationsprocessen och dämpar arbetskratsinvandringen

Motion 14.
Rätten till dagvårdsplats på svenska för invandrare

Partidagen beslöt
att

partiets företrädare ute i kommunerna arbetar för att kommunen i sina linjedragningar
inom dagvård och utbildning beaktar de behov som integreringen medför

att

kommunala förtroendevalda i berörda kommuner arbetar för en omskrivning i reglerna
för språkkriterierna för deltagande i språkbad så att även barn med ett annat modersmål
kan delta.

att

SFP i riksdag och regering arbetar för att det i den nya lagen för småbarnsfostran skrivs in
att barn med annat modersmål än finska eller svenska har rätt att välja finska eller svenska
som dagvårdsspråk.

Motion 15.
Ge inte upp på Millenniemålen!

Partidagen beslöt att SFP arbetar för
att

Millenniemålen uppnås innan utgången av 2015

att

påverka nästa regeringsprogram så att biståndets nivå höjs till 0,7% av BNP

att

information om Millenniemålen sprids

att

bekämpa den globala ungdomsarbetslösheten

att

de ungas rättigheter sätts i fokus vid utarbetandet av SDG:s (Sustainable
Develompent Goals) och att unga involveras i processen

Motion 16.
Fördelningen av inmatningsavgifter för förnybar energi bör omprövas

Partidagen beslöt
att

SFP verkar för att utbyggandet av vindkraft baserar sig på god planläggningskultur, så
att känslig natur och invånarnas och markägarnas behov beaktas. I skärgården bör
fågellivet och den marina faunan ägnas särskild uppmärksamhet

att

SFP verkar för att inmatningsavgifterna kanaliseras till att öka användningen av
förnybar energi som vindkraft, biogas, skogsflis eller trädbränsle, vars produktion
generar lokala arbetstillfällen. Åland har mycket goda vindförhållanden och bör
snarast möjligt få rätt till inmatningstariffer för vindkraft

att

SFP verkar för att man i utbygganden av vindkraft använder ersättningsmodeller,
som beaktar vindupptagningsområden och beaktar markägarna på ett rättvist sätt.

Motion 17.
Rening av avfallsvatten från läkemedelsrester och hormonstörande ämnen.

Partistyrelsen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för
att
att
att
att
att

förbättra reningen av avloppsvattnet i syfte att ta bort läkemedelsrester, i första hand
antibiotika
samarbetet med läkemedelsfabriker, som kan delta i finansieringen av
reningskostnaderna inleds
förbjuda utsläpp av hormonstörande ämnen i avloppsvattnet i EU, på sikt även globalt
kräva entydig och lättfattlig innehållsdeklaration, så att konsumenterna kan göra ett
aktivt och rätt val, lättare än i dag
öka forskningen kring toxisk samverkan mellan olika
kemikalier

Motion 18.
Finlands behov av kolsänkor

Partistyrelsen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för
att
att

att Finlands existerande kolsänkor kartläggs
nyplantering av skog och skogsvård betonas som ett led i att öka de nuvarande
kolsänkorna

Motion 19.
Äldreråden

Partidagen beslöt
att
att

att

SFP: representanter i kommunernas beslutande organ aktivt verkar för en uppföljning
av äldrerådens uppgifter
SFP:s representanter i kommunernas beslutande organ verkar för att Äldreråden också
bevakar den språkliga jämlikheten mellan befolkningsgrupperna och att kommunen
ansvarar för att stadgandena i 8 § också i praktiken efterföljs
SFP arbetar för att Äldreråden tilldelas tillräckligt personella och ekonomiska resurser
för att kunna fullfölja de uppgifter som tilldelats dem i äldreomsorgslagens 11 §

Motion 20.
Höj anslagen för mentalvård

Partidagen beslöt att representanter i riksdag och regering arbetar för
att
att
att
att
att
att
att

höja anslagen för mentalvården i Finland
yrkeshögskolestuderande ska få använda SHVS tjänster från och med år 2015 med syfte
att garantera likvärdig hälsovård åt alla högskolestuderande
högskolorna regelbundet följer upp orsaker till avbrutna studier och informerar
studerandena om olika hjälpformer de är berättigade till och vid behov erbjuder stöd
rehabilitering erbjuds för patienter som lider av mentala problem
medicinering av minderåriga alltid skall kompletteras med rehabilitering/terapi och att en
uppföljning av medicineringens inverkan görs.
det grundas ett kunskaps- och resurscentrum för psykiatri och mentalvård på svenska
yrkeshögskolorna ges resurser att arrangera specialiseringskurser i psykiatrisk vård och
främjande av psykisk hälsa inom social och hälsovårdsutbildningen.

Motion 21.
Otillräcklig identifiering av människohandel oroar

Partidagen beslöt
att

våra representanter i riksdagen och regeringen följer med utredningen kring behovet av en
nationell koordinator mot människohandel och stödjer arbetet vid instiftandet av en sådan.

Motion 22.
Alkolås

Partidagen beslöt
att
att

SFP i riksdag och regering arbetar för en ökad användning av alkolås för att öka
trafiksäkerheten
SFP arbetar för att alkolås blir obligatoriska för personer som dömts för rattfylleri

Motion 23.
Åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet
Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i riksdag och regering arbetar för
att

Finland omgående ska ratificera Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.
Det är avgörande att Finland har en hög ambitionsnivå i tillämpningen av konventionen
och visar vägen för övriga Europa.

att

skyddshemsverksamheten görs lagstadgad och att det fattas beslut om hur
skyddshemstjänsterna ska finansieras.
övriga tjänster avsedda för att stöda och hjälpa våldets tre parter tilldelas tillräckliga resurser
av staten. Även barn och unga bör erbjudas stöd (t.ex. enligt Trappan-modellen) då de
upplevt våld inom familjen.
i nästa budgetförhandling lyfta upp finansieringsfrågan och arbeta för att det
tväradministrativa åtgärdsprogrammet för att minska våld mot kvinnor ska verkställas
personal som jobbar inom bland annat social- och hälsovård, småbarnsfostran och skolor
ska få fortbildning/utbildning och stöd i att identifiera våld inom familjen och i nära
relationer och veta hur man bör gå till väga då våld uppdagats.
våld även mot äldre uppmärksammas

att

att
att

att

Motion 24.
Beaktande av könsperspektivet i samhällsplaneringen
Partidagen beslöt att SFP:s företrädare i kommunerna verkar för
att
att

alla kommuner och landskapsförbund undertecknar den Europeiska deklarationen om
jämställdhet mellan kvinnor och män
jämställdhetsperspektiv tas i beaktande i kommunala säkerhetsfrågor och integreras i
samhällsplaneringen.

Motion 25.
Reform av systemet för erkännande av faderskap

Partidagen beslöt
att SFP:s företrädare i regering och riksdag arbetar för att förenkla och modernisera systemet
med erkännande av faderskap

Motion 26.
Jämlikhet i lönerna
Partidagen beslöt
att

SFP:s företrädare i regering, riksdag och kommuner fortsätter att arbeta för att män och
kvinnor ska få samma lön för likvärdigt arbete.

att SFP:s företrädare i regering och riksdag arbetar för en jämnare fördelning av kostnaderna för
föräldraledigheter samt för införandet av 6+6+6 modellen.

Motion 27.
Skatteavdrag för barn

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdag och regering arbetar för
att

det riktas ekonomiskt stöd och riktade åtgärder till fattiga barnfamiljer

Motion 28.
Reflexväst i motorfordon
Partidagen beslöt
att
att

SFP i regeringen ska arbeta för att man i samband med revideringen av vägtrafiklagen
skall göra det obligatoriskt att ha reflexvästar tillgängliga i bilar
trafikskyddsorganisationerna uppmanas genomföra kampanjer för att befrämja
användandet av reflexvästar

Motion 29.
Sänkning av åldersgränsen för personbilskörkort

Partidagen beslöt
att

SFP fortsättningsvis arbetar med att trygga kommunikationerna på landsbygden.

Motion 30.
Metrons säkerhet

Partidagen beslöt
att

partiets representanter inom HST (Helsingfors stads trafikverk) och HRT
(Helsingforsregionens trafik) för fram att Trafiksäkerhetsverket ges i uppdrag att
övervaka säkerheten i huvudstadsregionens metronätverk.

Motion 31.
Förebygg ungdomsarbetslöshet

Partidagen beslöt att SFP arbetar för
att
att
att
att

skolelever som står inför yrkes- eller studieval kontinuerligt tillställs aktuell statistik om
framtidsutsikterna i arbetskraftsbehovet i de olika branscherna
ekonomiskunskap samt entreprenörskap betonas inom ramen för relevanta ämnen i
grundskolan
SFP i riksdag och regering arbetar för att ungdomsgarantin garanteras tillräckligt med
resurser
elever som riskerar bli utan avgångsbetyg från grundskolan bör erbjudas arbetsorienterad
studiegång, så kallad JOPO-verksamhet

Motion 32.
Satsa på läroavtalsutbildning
Partidagen beslöt
att motionen anses besvarad med denna utredning.

Motion 33.
Resurser för svensk undervisning
Partidagen beslöt att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering samt i
kommunerna arbetar för
att

trygga utbildningens resurser

samt att SFP i riksdag och regering arbetar för
att
att
att

den svenskspråkiga utbildningen på alla stadier har behöriga lärare
barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors tryggas
SFP i riksdag och regering arbetar för att tillgången på svenskspråkiga kuratorer,
psykologer och skolhälsovårdare ses över så att alla elever i våra svenska skolor har
möjlighet till elevvård på svenska

Motion 34.
Satsningar på undervisningen i finska
Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet verkar för:
att
att

att
att
att

utbildningen av språkbadslärare i samarbete mellan Åbo Akademi och Vasa
Universitet (Vaasan yliopisto) får finansiering
stärka elevers kommunikativa färdigheter i finska genom att systematiskt införa till
exempel språkbad, CLIL och språkdusch i småbarnsfostran och grundläggande
utbildning
kommunerna erbjuder fortbildning åt de lärare som ansvarar för den tidigarelagda
finskundervisningen
TANDEM undervisningsmetoden tas i bruk på andra stadiet samt medborgar- och
arbetarinstitut för stöd i det andra inhemska språket.
den planerade språkbadslärarutbildningen även skulle kunna stöda blivande lärares
beredskap att arbeta med förstärkt finskundervisning

Motion 35.
Försäkra jämlika påverkningsmöjligheter för yrkeshögskolestuderade – kårobligatorium

Partidagen beslöt
att

SFP i riksdag och regering arbetar för att ta fram en modell för att samla in en
försäkringsliknande avgift för hälsovård och för att trygga studerandekårernas
förutsättningar att utföra de lagstadgade uppgifter som i yrkeshögskolelagen dem har
getts

