
SDP:n 43 puoluekokous vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvalla tiellä.  
 

 
 
SDP:n puoluejohto 2012- 2014. 
Puheenjohtaja Jutta Urpilainen, 1 vrphj. Krista Kiuru, 2 vrphj. Antti Lindtman, 3 vrphj. EeroVainio. 
puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Viitanen. Puoluesihteeri Reijo Paananen. 
Taustalla tohtori Pentti Arajärvi yksi kokouksen puheenjohtajista. 
 
SDP:n 43 puoluekokous Helsingissä pidettiin 24.- 26.5.2012 
Puoluejohdon täydellinen vaihtuminen puheenjohtajaa lukuun ottamatta antoi vahvan signaalin puolueen 
halusta uudistaa toimintatapojaan ja vahvan tulevaisuuteen uskovan latauksen puoluekokousväelle. 
SDP ei ole muutosvastainen auringonlaskun puolue vaan pikemminkin auringonnousun puolue. 
Nuoret ehdokkaat Antti Lindtman ja Eero Vainio saivat runsaasti kannatusta myös varttuneemmalta 
väeltä. 
Nuorten marssi kajahti salissa spontaanisti puheenjohtajan aloitteesta. 
 
Puheenjohtajan linjapuheessa käsiteltiin mm. nuorten yhteiskuntatakuuta, vanhusten aseman turvaamista 
esimerkillisesti vanhuspalvelulailla sekä kuntauudistuksen tärkeyttä( ilman pakkoliitoksia yhdessä 
sopien)ja peruspalvelujen saatavuutta kaikille kansalaisille lompakon paksuudesta huolimatta.  
Palkansaajaliikettä pitää kuulla työelämää ja työeläkkeitä koskevissa asioissa – samoin kuin työnantajia. 
Yhdessä sopiminen on SDP:lle tärkeää. 
EU- politiikan pitää ilmentää kansalaisten tuntoja eli Kreikan lisälainalle edellyttämämme vakuudet 
turvaavat jatkossa veronmaksajien saatavia. Huoli yhtenäisestä euroopasta ja eurokriisistä on yhteinen 
kaikissa EU- maissa. Jutta Urpilainen sanoi että ero eurosta ei ole Kreikan valtion eikä kansalaisten etu. 
 
Puoluesihteerivalintaa varjosti Markku Jääskeläisen vetäytyminen kisasta puoluekokouksen ensimmäisenä 
aamuna. Julkisuudessa on spekuloitu monen moista kuten Jutta Urpilaisen ilmoittaneen puhelinsoitolla 
kannattavansa Reijo Paanasta puoluesihteeriksi.  
Puoluekokouksessa levisikin laajasti edustajien keskuudessa ajatus puoluesihteerin valinnasta 
puoluehallituksessa puheenjohtajan toiveiden mukaisesti jotta vältyttäisi turhilta ehdokkaiden 
maakuntamatkoilta ja pitkiltä kiertueilta. 
Reijo Paanasen valintaa ei kukaan kritisoinut ja hänen katsottiin sopivan tehtävään erinomaisesti. 



 
Aloitteita oli tehty puoluekokoukselle 222 kpl ja kaikkien päätösmuutosesitysten käsittely salissa ilman 
valiokunnissa tapahtuvaa esikäsittelyä oli epäonnistunut kokeilu. 
Puoluekokousedustajien yleisin toive oli että seuraavassa puoluekokouksessa valiokuntatyöskentelyyn 
palattaisi aloitteiden osalta. 
Kokouksen keskeyttäminen klo.19.30 oli oikea toimenpide kun suuri osa puoluekokousväestä oli joutunut 
lähtemään kotimatkalle varaamiensa matkajärjestelyjen vuoksi kokouksen ilmoitetun 
päättymisajankohdan oltua klo.16.00 
Käsittelemättä jääneiden n. sadan aloitteen päätösmuutosesitykset viedään puoluehallitukseen ja sen 
jälkeen edustajien sähköiseen äänestykseen ja lopulta puoluevaltuustoon päätettäväksi syksyllä. 
Kokouksen päättymisajankohtana oli käsiteltävänä aloite kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan. 
Aloite kirvoitti kiivaan keskustelun puolesta ja vastaan.  
Nuorempi sukupolvi arveli 100 vuotta sitten Forssan kokouksessa päätetystä asiasta olevan jo riittävä aika 
jotta päätös voitaisiin tehdä vaikka pienelläkin porukalla. 
Voidaan tosin kysyä kannattavatko he monia muita 100 vuotta sitten tehtyjä päätöksiä yhtä innokkaasti. 
Päätöksen kokonaisvaltainen selvittäminen ja tuominen uudestaan päätettäväksi seuraavaan 
puoluekokoukseen on ainoa järkevä päätös näin tärkeässä ja monelle jäsenelle henkilökohtaisessa asiassa. 
 
Puoluekokoukselle valmistellut Demokratia, - ja Eurooppa- asiakirjat todettiin siinä määrin puutteellisiksi 
että niistä haluttiin tehdä keskusteluasiakirjoja jotka lähetetään puolueosastoihin jäsenten 
kommentoitavaksi ja muutosesityksien tekemiseksi. 
Näin haluttiin saada asiakirjoista selkeämpiä ja kaikkien puolueen jäsenten helpommin omaksuttavia. 
 
 

 
 
Puoluekokouksen anti oli voimaannuttava ja tulevaisuuden uskoa luova. Kuntavaaleihin on hyvä jatkaa. 
Puheenjohtajan vahva asema on kiistaton. 
 
 
 
 
Puoluekokousedustaja 
Tarja Eklund 


