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Alkusanat
SDP Helsingin strategiatyön ytimessä oli alustan tarjoaminen piirimme jäsenille, sillä strategian pitää
muodostua osallistumisesta, yhteistyöstä, oivaltamisesta ja uusien ratkaisuiden kehittämisestä
yhdessä eikä pelkästään piirin johdon näkemyksistä. Tämä strategia sisältää yhdessä tehtyjä
ratkaisuja niin SDP Helsingin poliittisiin linjoihin, järjestölliseen kehittämiseen kuin vaalityöhönkin –
asioihin, jotka yhdessä tunnistimme toimintamme keskeisimmiksi kehittämisen kysymyksiksi. Nämä
ovat asioita, jotka jäsenemme kokevat tärkeiksi.
Helsingin piirin strategiatyö alkoi vuonna 2017, jolloin lähdimme toimintamme keskeisimmistä
periaatteista ja kehityskohteista. Vuonna 2018 aloitimme strategian sisällöllisen tekemisen
jäsentemme kanssa. Järjestimme Helsingin alueella useita Tulevaisuusiltoja, joissa pääosassa olivat
jäsenemme. Näistä tilaisuuksista syntyi strategian runko, jota täydennettiin kommenttikierroksella,
lähetekeskustelulla ja puolueosastojen puheenjohtajatapaamisen työskentelyllä.
Strategia on jaoteltu kolmeen osaan: politiikan sisällöt, organisaatio ja vaalityö. Jokaisen osan alussa
on lyhyt johdanto, joka kuvaa sen keskeisimpiä ongelmia ja nykytilannetta. Johdannon jälkeen on
listattu strategiailloista ja jatkotyöstöstä syntyneitä ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin ongelmiin.
Olemme rakentaneet yhdessä jäsenistön kanssa sekä Helsingin kaupungille että SDP Helsingille
vision ja keinot, joilla sinne päästään.
SDP Helsinki on jäsenistönsä osaamisen, tekemisen ja motivaation summa. Meidän
menestymisemme riippuu siitä, mitä me yhteistyöllä teemme. Tämä yhdessä tehty strategia
osoittaa, että menestystä on saavutettavissa, siis työhön.
SDP Helsingin strategiatyöryhmän jäsenet 13.2. Helsingissä
Pentti Arajärvi
Eero Kiuru
Pirjo Kivistö
Maria Loima
Iiris Niinikoski
Tiina Rytky
Matti Sadeniemi
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SDP HELSINGIN VISIO
Helsinki on maailman paras kaupunki asua, tehdä työtä ja opiskella sekä kasvattaa lapsia ja elää
vanhuuttaan. Se tunnetaan kulttuurista ja koulutuksesta. Kaupunki toimii YK:n kestävän kehityksen
strategian mukaisesti. Helsinki on kaupunki, johon kaikilla on varaa. Helsinki tekee laajaa yhteistyötä
niin naapuriensa kuin kansainvälisen yhteisön kanssa. Helsinkiläinen sosialidemokratia elää ajassa ja
luo kaupunkilaisten kanssa yhteisistä tavoitteista politiikkaa kaupungin, kaupunkilaisten ja
laajemminkin ihmisten parhaaksi.
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ARVOT
Helsinkiläinen sosialidemokratia nojautuu työssään ja toiminnassaan Suomen sosialidemokraattisen
puolueen periaateohjelman arvoihin. Ihmisoikeuksista ja humanismista kumpuava arvomaailma on
toimintamme keskeisin ajuri ja ohjenuora, perusta, jolta politiikkamme ponnistaa.
Sosialidemokratian päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden sivistysyhteiskunta, joka
toteuttaa oikeudenmukaisuutta. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen
hyvinvoinnin puolesta.
Kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöä koskevan kehityksen tavoitteiden mukaisesti
luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä sekä kulttuuriperinnöstä pidetään huolta. Sosiaaliseen
kestävyyteen kuuluu, ettei kukaan jää heitteille, vaan voi elää täyden, arvokkaan ja säällisen elämän.
Jokaisen on saatava kasvaa henkisesti ja sosiaalisesti täyteen mittaansa. Taloudessa on luotava
edellytykset kehitykselle.
Oikeuksien ja vastuun tasapaino on olennainen asia. Se voi toteutua vain vapauden yhteiskunnassa,
jossa vallitsee demokratia ja solidaarisuus. Ihmisten on koettava yhteiskunta turvalliseksi ja sen on
oltava luottamuksen arvoinen. Erilaiset kulttuurit tai yhteiskuntien kehitysvaiheet eivät muuta
sosialidemokratian ihmisarvosta nousevia tavoitteita.
Sosialidemokratian ihanteet ja tavoitteet koskevat kaikkia. Tunnemme globaalin vastuun
heikommista ja ajamme rohkeasti laajaa oikeudenmukaisuutta. Ajatuksena on itsenäinen kansa ja
yhteistyön maailma.
Ihanteenamme on yhteiskunta, jossa yksilön vapaus voittaa alistamisen, humaanisuus
suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden. Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta
muuttavat todellisuutta ihanteitamme kohti. Tavoitteet ovat mahdollisuuksia korkeammat. Vapaus,
tasa-arvo, solidaarisuus ja rauha kuuluvat jokaiselle, kaikkialla maailmassa.
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POLITIIKAN SISÄLLÖT
SDP Helsingin on tarjottava politiikan sisältöjä, jotka vastaavat aikamme suurimpiin ongelmiin, mutta
jotka kumpuavat myös tavallisten ihmisten arjesta. Politiikan sisältöjen tulee olla yhdessä
valmisteltuja, tietoon ja tutkimukseen perustuvia, vaikuttavia ratkaisuja.

Arvojen mukainen politiikka
SDP Helsingin politiikan tulee olla arvoihin perustuvaa ja johdonmukaista. Meidän on tehtävä töitä
sen eteen, että tekemämme politiikka ei synnytä toisistaan poikkeavia tulkintoja tai
väärinymmärryksiä. SDP:n valtuustoryhmän tulee pyrkiä yhdenmukaiseen politiikkaan ja seistä
selkeästi SDP:n arvojen mukaisen päätöksenteon takana. Valtuustoryhmän linjauksia, aloitteita ja
päätöksiä tulee avata SDP Helsingin aktiiveille, jäsenille ja äänestäjille mahdollisimman matalalla
kynnyksellä ja mahdollisimman aktiivisesti. Helsinkiläinen sosialidemokratia arvostaa yhdessä
rakennettua ja yhdessä omistettavaa kunnallista julkista infraa ja haluamme sitä edelleen kehittää.
Tavoitteemme on, että helsinkiläinen sosialidemokratia on linjakas, uskottava ja luotettava
kaupunkipolitiikan toimijana.

Asuntopolitiikka
Segregaatio eli kaupunginosien eriytyminen on SDP Helsingin keskeinen ratkaistava teema. Tärkein
työ kaupunginosien eriytymisen ja eriarvoistumisen estämiseksi tehdään parantamalla
mahdollisuuksia riittävään toimeentuloon ja kaventamalla tuloeroja.
Asumisen hintaa tulee madaltaa ja kohtuuhintaista asumista edistää. Tähän vaikuttavat esimerkiksi
kaavoittaminen ja korkean rakentamisen esteiden purkaminen.
Asuinalueiden suunnittelussa pitää varmistaa, että ne ovat sosiaalisesti monipuolisia. Huolehditaan
asuinalueiden monimuotoisuudesta sijoittamalla omistus-, vuokra- ja erityisryhmien asumista
samoille alueille. Lisätään monipuolista vuokra-asuntotuotantoa rakentamisen, kaavoituksen ja
tonttipolitiikan avulla. Vähennetään asunnottomuutta toteuttamalla asunto ensin -periaatetta.
Asumisen tulee olla kohtuuhintaista ja kaikilla tulee olla varaa asuntoon.
Monimuotoisen asuntopolitiikan onnistumista tukevat toimivat lähipalvelut. Esimerkiksi oikeus
lähikouluihin ja lähipäiväkoteihin, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja maksuton varhaiskasvatus ovat
SDP Helsingin keskeisiä teemoja. Varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita ja helposti
saavutettavia. Huomioidaan väestörakenne palvelujen ja koulutuksen resursoinnissa. Ohjataan
riittävästi resursseja kouluihin, joissa maahanmuuttajataustaisen tai muuten erityistä tukea
tarvitsevien lasten osuus on korkeampi.
Tavoite: Helsingissä ei ole asunnottomuutta.
Tavoite: Asumisen kustannukset Helsingissä laskevat.
Tavoite: Helsingin asuinalueet ovat sosiaalisesti monimuotoisia.
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Energia-, ympäristö- ja ilmastopolitiikka
Energia- ja ilmastopolitiikka on valtavien haasteiden edessä. Ilmastonmuutosta on torjuttava, ja
samalla meidän on turvattava riittävä energiantuotanto, mahdollistettava kestävien ratkaisujen
käyttöönottoa sekä pidettävä huolta muutosten lieveilmiöiden tasapainottamisessa.
Ilmastonmuutoksen torjumisen tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukaista.
SDP Helsingin tulee tähdätä hiilineutraaliin Helsinkiin vuoteen 2035 mennessä. Päästöttömien
energiamuotojen käyttöönottoa tulee nopeuttaa ja edistää siten, että riittävä energiantuotanto
turvataan kasvavaankin tarpeeseen. Energiantuotannon uudistaminen ei saa haitata kohtuuttomasti
asukkaiden arkea rakennus- tai tuotantovaiheissa.
SDP Helsingin tulee huolehtia, että kaikki Helsingin kaupungin hankinnat ovat ekologisesti,
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, sekä kannustettava helsinkiläisiä yksityisiä ja kunnallisia
toimijoita kestävään toimintaan. Lisäksi jokaiselle helsinkiläiselle on mahdollistettava esimerkiksi
kierrättäminen, uusiutuvien energiamuotojen suosiminen sekä hiilivapaa julkinen liikenne. Helsingin
keskusta-alueelle tulee harkita ruuhkamaksuja tai muita tapoja edistää autottoman keskustan
syntymistä liityntäpysäköinnin ja maanalaisen pysäköintitilan hyödyntämisellä.
SDP Helsingin tulee edistää eläintensuojeluun liittyviä teemoja politiikassaan.
SDP Helsingin on oltava etujoukoissa edistämässä Itämeren suojelua ja turvaamista.
Tavoite: Helsingillä on luotettava, kustannustehokas ja päästötön energiajärjestelmä, johon
kaikilla on varaa.
Tavoite: Ympäristöpolitiikan kärjessä ovat kiertotalous, ilmanlaatu ja viihtyisä elinympäristö.
Tavoite: Päästöt saadaan laskuun. Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan ilmastovaikutukset.

Joukkoliikenne
Julkisen liikenteen tulee palvella esteettömästi ja tasa-arvoisesti kaikkia kaupunkilaisia. Helsingin
väkiluvun kasvaessa on huomiota kiinnitettävä entistä enemmän kohtuuhintaiseen, kaikkien
kaupunkilaisten saatavilla olevaan sujuvaan ja turvalliseen julkiseen liikenteeseen. SDP Helsinki ottaa
vahvan roolin pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön kehittämisessä sujuvan julkisen liikenteen ja
toimivan infrastruktuurin varmistamiseksi. Julkisen liikenteen tulee olla vetovoimaista ja aito
vaihtoehto.
Suunniteltaessa uusia ja kehitettäessä nykyisiä asuinalueita tulee huomioida palvelujen
saavutettavuus, liikkumisen sujuvuus sekä ympäristön viihtyisyys. Julkisen liikenteen tulee toimia
kaikkialla Helsingissä luotettavasti. Joukkoliikenteen lippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja
erityisryhmien tarpeet huomioitava. Lisätään poikittaisliikennettä. Toteutetaan kokeiluja
maksuttomasta joukkoliikenteestä, tavoitteena pysyvästi maksuton joukkoliikenne. Julkisen
liikenteen tulee olla turvallista käyttäjilleen. Siksi SDP Helsingin tulee kehittää julkisen liikenteen
turvallisuutta ja keksittävä keinoja, joilla kaikkien helsinkiläisten on turvallista matkustaa julkisilla
liikennevälineillä joutumatta syrjinnän, rasismin tai kaltoinkohtelun uhriksi.
Julkisen liikenteen kehittäminen tapahtuu koko metropolialueen näkökulmasta. Huolehditaan
sujuvasta poikittaisliikenteestä metropolialueella. Huolehditaan toimivista liitäntäyhteyksistä.
Tavoite: Julkinen liikenne on saavutettavaa, sujuvaa ja luotettavaa
Tavoite: Julkista liikennettä kehitetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa
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Julkiset palvelut
Jokaiselle helsinkiläiselle taataan laadukkaat ja helposti saavutettavat julkiset palvelut
varallisuudesta riippumatta. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan verovaroin,
valtionosuuksilla ja mahdollisimman pienillä, helsinkiläisten tulot huomioon ottavilla
asiakasmaksuilla. Terveyskeskuskäynnit ovat maksuttomia myös jatkossa.
Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä. Helsingin ensisijainen tavoite
tulee olla kuntalaisten hyvinvointierojen kaventaminen ja terveyden edistäminen laadukkailla
julkisilla palveluilla. Onnistuakseen se vaatii tiivistä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden sekä
kolmannen sektorin kanssa. Laadukkailla hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla voidaan
lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia. Tämä edellyttää toimenpiteitä myös koulutus-, työllisyys-,
asunto-, liikunta- ja kulttuuripolitiikassa.
Helsingin tulee hyödyntää entistä systemaattisemmin kolmas sektori erityisesti ennaltaehkäisevässä
työssä. Positiivinen erityiskohtelu tulee ulottaa kaikkiin palveluihin.
Palveluista esille nousevat ennen kaikkea kasvatus ja koulutus. Esimerkiksi oikeus lähikouluihin ja
lähipäiväkoteihin, subjektiivinen päivähoito-oikeus, maksuton varhaiskasvatus ja maksuton toinen
aste ovat teemoja, joista SDP Helsingin tulee huolehtia. Varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita
ja helposti saavutettavia. Huomioidaan väestörakenne palvelujen ja koulutuksen resursoinnissa.
Ohjataan riittävästi resursseja kouluihin, joissa maahanmuuttajataustaisen tai muuten erityistä tukea
tarvitsevien lasten osuus on korkeampi.
Tavoite: Helsinki kaventaa hyvinvointieroja ja edistää kaupunkilaisten terveyttä
Tavoite: Laadukkaat ja helposti saavutettavat julkiset palvelut kaikille helsinkiläisille
Tavoite: Positiivista diskriminaatiota on jatkettava ja kehitettävä.
Tavoite: Jokainen helsinkiläinen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Ammatillisen
koulutuksen laadusta on huolehdittava riittävällä opettajamitoituksella, opintojen tukipalveluilla
sekä muilla hyviksi havaituilla keinoilla.

Maahanmuuttopolitikka
SDP Helsingin maahanmuuttolinjauksen tulee perustua puolueen linjauksille Helsingin erityispiirteet
huomioiden. Valtaosa Helsingin väestönkasvusta tulee maahanmuutosta, joten meidän tulee olla
linjoissamme selkeitä kaikissa maahanmuuttoon liittyvissä poliittisissa kysymyksissä.
Tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa ja meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota
kaikkien maahanmuuttajaryhmien kotouttamiseen. Helsingin tulee myös ottaa vastaan turvaa
tarvitsevia pakolaisia ja tarjota heille välttämättömät palvelut.
Tavoite: Helsinki on edelläkävijä toimivissa kotouttamisprosesseissa.

Talous- ja elinkeinopolitiikka
Helsingissä tulee ylläpitää ja edistää monipuolista elinkeinorakennetta. Helsingin tulee tehdä
poliittisia ratkaisuja, jotka houkuttelevat kaiken kokoisia yrityksiä sekä investointeja. Helsingin ei tule
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olla vain palveluiden pääkaupunki, vaan myös opiskelun, hallinnon, kulttuurin, matkailun ja terveen
teollisuuden paikka.
Helsingin talous on hyvällä tolalla ja SDP Helsingin pitää varmistaa, että kasvun hedelmät tukevat
kaupungin monipuolista kehittämistä. Sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ekologisesti
oikeudenmukainen tulevaisuus edellyttää tulevaisuusinvestointeja, eli panostamista julkisiin
palveluihin.
Tavoite: Helsinki on taloudellisesti hyvinvoiva kaupunki, jonka kasvun hedelmät jakautuvat
kaikille.
Tavoite: Helsinki on Itämeren alueen houkuttelevin alue yrittämiselle ja investoinneille.

Tulevaisuuden työ
SDP Helsingin tulee huolehtia paitsi tulevaisuuden työelämän tasa-arvoisuudesta, myös tukea
työllisyyden ja talouskasvun edellytyksistä. Siksi meidän pitää edistää esimerkiksi yrittäjyyttä ja
uusien työpaikkojen syntymistä Helsinkiin kestävästi.
Helsingin kaupungin on oltava esimerkin näyttäjä vastuullisessa työnantajapolitiikassa ja edistettävä
naisvaltaisten alojen sekä maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa. Helsingin kaupungin tulee olla
maailman paras työnantaja. Helsingissä korkeat elämisen ja asumisen kustannukset ovat haaste
erityisesti pienituloisille helsinkiläisille, jotka usein työskentelevät julkisella sektorilla. Siksi erityisesti
Helsingissä tulee kiinnittää huomiota siihen, että palkka riittää elämiseen.
Osaaminen on talouskasvun ja työllisyyden tärkein edellytys. SDP Helsingin tulee huolehtia siitä, että
jokainen helsinkiläinen pääsee kiinni työelämässä tarvittavaan osaamiseen.
Helsinkiläinen startup-toiminta on itseohjautuva ekosysteemi, jonka toimintaedellytyksiä tulee
jatkossakin tukea.
Helsingin tulee kokeilla uusia keinoja kotouttamiseen ja työhön integroimiseen ottamalla käyttöön
esimerkiksi kulttuuriluotsit ja anonyymi rekrytointi.
Tavoite: Helsingin kaupungin on oltava esimerkin näyttäjä vastuullisessa työnantajapolitiikassa ja
edistettävä naisvaltaisten alojen sekä maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa.
Tavoite: Kiihdyttämöitä tulee luoda lisää ja tuoda niiden yhteyteen muitakin yrittäjyyteen liittyviä
palveluita, kuten sosiaaliturva- ja lakineuvontaa.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus
SDP Helsingin tulee edistää sitä, että Helsinki on myös maailman turvallisin kaupunki.
Turvallisuudesta huolehtiminen on laaja-alainen kokonaisuus, jonka kaikki osat täytyy huomioida –
aina poliisien toiminnasta katuvalaistukseen, nuorisotiloista julkiseen liikenteeseen ja ihmisten
toimeentulosta sosiaalisiin suhteisiin.
Yhdenvertaisuutta vahvistaa osallisuus, ja siksi SDP Helsingin tulee ajaa helsinkiläisten osallisuuden
edistämistä ja kehitettävä uusia osallistumismahdollisuuksia. Meidän tulee ottaa käyttöön eri
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toimialojen budjettien laatimisen yhteydessä osallistavan budjetoinnin malleja erityisesti lähiöissä,
mutta myös kaikkia kaupunkilaisia ajatellen.
SDP Helsingin tulee jatkaa positiivisen diskriminaatiorahan jakamisen kehittämistä ja myöntämistä
yhdenvertaisuuden edistämiseksi kouluissa ja muiden julkisten palveluiden piirissä. Tätä kautta
voimme ehkäistä syrjäytymistä, eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta, ja siten edistää turvallisuuden
säilymistä.
Helsingin tulee budjetointia tehdessään ottaa vakiintuneeksi käytänteeksi budjetin lapsivaikutusten
arviointi valtuuston päätöksen mukaisesti.
Helsingin kaupungin palveluiden tulee olla esteettömiä, kaikkien saatavilla ja laadukkaasti
toteutettuja.
Tavoite: Helsinki on maailman yhdenvertaisin kaupunki
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ORGANISAATIO
SDP Helsinki on vaikuttava organisaatio. Meillä on toimiva osastorakenne, aktiivinen valtuustoryhmä
sekä osaavia luottamushenkilöitä yhdistystoiminnan mahdollistajina. Jäsenemme tunnistivat omaa
organisaationsa ongelmiksi jäsenistön ikärakenteen, toiminnan kankeuden, tapahtumien
houkuttelemattomuuden sekä vieraskielisten ja vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksien
puutteen. Organisaation kehittämistyöstä vastaavat piirihallitus ja osastot, ja toteutumista seurataan
vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen avutta. Organisaatiota lähdemme tulevalla
strategiakaudella kehittämään seuraavin keinoin:

Ajankohtaisten teemojen ympärille kokoontuvat verkostot
Puoluetoimintaan osallistuminen voi olla paljon muutakin kuin perinteistä yhdistystoimintaa. Piiri voi
synnyttää erilaisia verkostoja ajankohtaisten teemojen äärelle. Nämä verkostot voivat olla pysyviä tai
väliaikaisia aiheen luonteesta riippuen. Ne eivät ole yhdistyksiä, jolloin yhdistyksen toimintaan
liittyvä byrokratia ei rasita verkoston toimintaa.
Verkostoihin liittymistä tarjotaan jo heti alussa, kun uusi jäsen on liittymässä puolueeseen. Näin
jäsen voi valita esimerkiksi oman kaupunginosayhdistyksensä rinnalle itseään kiinnostavan
teemaverkoston, jossa voi edistää itseään kiinnostavia asioita.
Verkostoja voi koota esimerkiksi lautakuntien teemojen mukaan: koulutus, asuminen, liikenne jne.
Ne voivat olla myös adhoc-verkostoja (Tahdon-kampanja) tai poikkitieteellisiä (ilmastonmuutos).
Verkostot voivat toimia yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa.
Kuka tahansa voi ehdottaa uutta verkostoa. Ne asettaa piirihallitus ja antaa niille toimeksiantoja.
Verkostoille nimetään vastuuhenkilöt, ja ne käyvät vuoropuhelua piirihallituksen, valtuustoryhmän ja
eduskuntaryhmän helsinkiläisten edustajien kanssa.

Jäsenmäärän kasvattaminen
Piirin jäsenmäärä on saatava nousuun. Jäsenhankinta on piirihallituksen vastuulla, jonka tulee
rohkaista puolueosastoja ja yhdistyksiä mukaan jäsenhankintaan. Seuraavat toimenpiteet otetaan
käyttöön välittömästi:
-

Kaikissa tilaisuuksissa on vakiona SDP:n jäsenhakemuskaavakkeita. Jäseniä koulutetaan
jäsenhankintaan ja siitä palkitaan.
Piirihallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan jäsenmäärän kehittymistä ja määrittää itselleen
vuosittaisen jäsenkasvutavoitteet
Tehdään suunnitelma uusien jäsenten rekrytoimiseksi
Tehdään suunnitelma uusien jäsenten mukaan ottamiseksi: miten henkilö löytää helposti
paikkansa puolueessa
Kiinnitetään erityistä huomiota jäsenistön monimuotoisuuden lisäämiseen ja erilaisten
vähemmistöjen mukaan saamiseen

Eri vaalien yhteydessä tehtävää koputtamiskampanjointia hyödynnetään rohkeasti jäsenmäärän
lisäämiseksi. Jokaisesta hankitusta jäsenestä voidaan palkita hankkinutta jäsentä.
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Jäsenhankinnan tueksi tehdään markkinointisuunnitelma, jossa on selkeät tavoitteet ja
kohderyhmät. Vuosittain tehdään digitaalisilla työkaluilla toteutettava jäsenhankintakampanja.

Vahvat ja elinvoimaiset puolueosastot
Puolueosasto on puolueen kasvot jäsenistöön päin. Sen tärkein tehtävä on tarjota mielekästä
toimintaa sekä vaikuttamisen kanava jäsenilleen, ja ne kaikki toimisivat ja viestisivät aktiivisesti
toiminnastaan.
Kannustamme erityisesti pieniä ja hiipuvia puolueosastoja fuusioitumaan suurempiin ja aktiivisin
osastoihin. Fuusion ei tarvitse tarkoittaa sitä, että omassa kaupunginosassa ei olisi enää toimintaa,
vaan kaupunginosayhdistykset voivat jatkaa toimintaansa verkostomaisesti.

Mielenkiintoiset ja kantaaottavat tapahtumat
Piirin tulee tukea ja kouluttaa osastoja, jotta heillä on valmiudet tuottaa mielenkiintoisia tapahtumia
ja hyödyntää tapahtumatuotannossa erilaisia työkaluja ja viestintäkanavia. Piiri kartoittaa
säännöllisesti osastokyselyn kautta osastojen koulutustarpeita ja ottaa osastojen toiveet osaksi
järjestökoulutusten sisältöjä. Järjestökoulutuksia tuotetaan yhdessä Uudenmaan piirin ja TSL:n
kanssa. Lisäksi jatketaan osastojen kannustamista yhteistyöhön ja yhteisiin tapahtumiin rahallisella
tuella. Tuesta muistutetaan säännöllisesti, ja lisäksi piiri viestii tapahtumista omissa kanavissaan.
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VAALITYÖ
Poliittista valtaa käyttävät ne, jotka onnistuvat puhuttelemaan äänestäjiä ja siten voittamaan vaalit.
Meidän tulee voittaa kaikki tulevat vaalit, jotta voimme tarjota helsinkiläisille sosialidemokraattien
vision mukaisen kaupungin. Menestys Helsingissä sekä helsinkiläisten kannatus on tärkeää SDP:lle
myös valtakunnallisesti sekä eduskunta että EU-vaalien osalta.

SDP Helsingin tulee tavoittaa monipuolisemmin eri ryhmiä
•
•
•
•
•

Rohkeus nostaa uusia eri ikäisiä kasvoja, myös nuoria
Oma, perusteltu linja
Omien arvojen tuominen selkeästi esiin
Kestävä sukupolvipolitiikka
Kaikkien toimijoiden sosiaalisen median läsnäolon vahvistaminen, markkinoinnin optimointi

Meidän on pidettävä huolta peruskannattajistamme ja oltava herkkiä sosiaaliekonomisissa
tilanteissa tapahtuviin muutoksiin. Eriarvoistuminen on pysäytettävä. Vaikuttavista teoista
huolimatta Helsingissä on edelleen asunnottomia. Me olemme se puolue, joka pitää huolta
vähäosaisista.
Ollaksemme suosituin puolue, meidän on saatava kannatuksemme nousemaan myös nuorten
keskuudessa. SDP Helsingin tulee rohkeasti nostaa ja kannustaa nuoria ja myös kaikkia uusia
osaajiaan, jotka hoitavat luottamustehtäviä. Nuorille ja uusille jäsenille tulee järjestää luontevia
tukiryhmiä, uusia jäseniä ei saa jättää yksin. Kaikille äänestäjille tulee tarjota samastuttavia
esimerkkejä ja heitä kiinnostavia ehdokkaita. Nuorten äänestäjien tavoittamiseksi tarvitaan
yhteistyötä demarinuorten ja -opiskelijoiden sekä Nuorten Kotkien kanssa. SDP Helsingin tulee
kiinnittää erityistä huomiota kestävään sukupolvipolitiikkaan ja luoda nuorille uskoa tulevaisuuteen.
Jokainen SDP Helsingin ehdokas saa tukea ja koulutusta tehokkaan sosiaalisen median kampanjan
toteuttamiseen. Perinteinen jalkatyö ei tavoita nuoria helsinkiläisiä eivätkä toritapahtumat yksinään
riitä vaalivoittoon. On myös tarpeen käyttää kaikkia uusia keinoja, koputtelusta kaikkiin mahdollisiin
mainoskanaviin.

Vaaliohjelman tekemisen jalkauttaminen olennaisille tahoille
SDP Helsingin tulevaisuuden menestys rakentuu sille, että muodostamme mielipiteemme ja
vaikuttamistyön kärkemme tutkittuun tietoon ja asiantuntijuuden varaan. Siihen päästäksemme
tulee meidän tehdä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen ja akateemisten
tutkijoiden kanssa. Politiikkamme kärkien tulee tarjota ratkaisuja oikeisiin ongelmiin. SDP Helsingin
vaikuttajien tekemien päätösten kuuluu perustua tutkittuun tietoon.
Siksi esimerkiksi opiskelijoita koskettavien linjausten valmistelu tulee tehdä yhdessä opiskelijoiden
kanssa ja vanhempia ja perheitä koskeva valmistelutyö tulee avata helsinkiläisille perheille ja
vanhemmille. Erilaisissa järjestöissä toimivat aktiivimme voivat toimia linkkeinä, jotta voimme
osallistaa järjestöjä ja yhdistyksiä SDP Helsingin politiikan valmisteluun. Siten tarjoamme aidosti
kuuntelevan tahon ja osaamme keskittyä vaikuttaviin ratkaisuihin. Jokaisella helsinkiläisellä pitää olla
tunne, että SDP:n kautta huolet tulevat kuulluksi ja asiat myös korjataan.
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Demokratian kunnianpalautus
SDP Helsingin tulee pyrkiä lisäämään erilaisia demokratian toteutumistapoja ja kasvattaa
äänestysaktiivisuutta. Demokratia on sosialidemokraattisen liikkeen keskeinen arvo ja se kaipaa
puolustajaansa myös tämän päivän yhteiskunnassa. SDP:n tulee yhdessä muiden puolueiden, omien
aktiiviensa, ehdokkaidensa ja olennaisten sidosryhmien kanssa pyrkiä kasvattamaan
demokraattiseen päätöksentekoon osallistumista, äänestysaktiivisuutta sekä lisäämään
yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kansalaisaktiivisuutta.

Kaupunginosademokratia
•
•

Päätöksenteko lähellä asukkaita
Kaupunginosien tasapuolinen kehittäminen

SDP Helsingin on oltava lähellä ihmisiä heidän arjessaan koko ajan, joka vuosi, ei vain vaalivuosina.
Yhdessä on mahdollista saada aikaan enemmän. SDP Helsingin tulee motivoida jäsenistöään
tulemaan mukaan esimerkiksi osallistavan budjetoinnin käytäntöihin tai muuhun kaupungin
kehittämistyöhön. Esimerkiksi piirin Tulevaisuusillat saivat hyvin ihmisiä liikkeelle.
Meidän tulee kehittää Helsinkiä myös alueellisesti ja olla läsnä alueilla. Hyvä esimerkki tästä on ns.
Myllypuro-ilmiö, jossa palveluita on kehitetty asukaslähtöisesti ja alueen yleisilmettä kirkastettu.
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