
sut ovat kuitenkin pienentyneet, osin jopa poistuneet ja vähitellen 
ne poistunevat kokonaan. Näin ollen niitten merkitys kaupankäyn
nissä on vähäinen. Tullilaitoksen keräämistä maksuista liikevaihto
vero on merkittävä tuloerä. Tullilaitoksessa on havaittu, että lain
säädäntömme aukot ovat antaneet mahdollisuuksia liikevaihtove
ron niin sanottuun "laill iseen" kiertämiseen. 

Kun Suomesta myydään ja kuljetetaan kauppatavaraa ulkomaille, 
siitä poistuu liikevaihtovero. Tästä ovat kekseliäät kauppamiehet 
löytäneet keinon liikevaihtoveron kiertämiseen. Suomesta myyty ja 
viety tavara ostetaan ja tuodaan takaisin Suomeen siten, että ulko
mainen luotettava liikekumppani kirjoittaa tavarasta kauppalaskun, 
joka on pienempi kuin tavaran todellinen arvo. Kauppalaskuun pe
rustuu liikevaihtovero, joten tässä vaiheessa pääsee tapahtumaan 
liikevaihtoveron kiertäminen. Tullilaitos on takavarikoinut tällai
seen "kaupankäyntiin" perustuvia tavaraeriä ja niitä kuljettavia kul
kuneuvoja. Tullilaitoksen toimet ovat perustuneet lainsäädäntöön, 
jonka mukaan tullimaksuja kiertäen maahan tuotu tavara ja sitä kul
jettanut kulkuneuvo voidaan tuomita valtiolle menetetyksi. Rikosla
kiin vedoten tuomioistuimet ovat kuitenkin vapauttaneet syytetyt ja 
määränneet valtion maksamaan oikeudenkäyntikulut. Samalla val
tio on tietysti menettänyt lopullisesti kierretyt liikevaihtoverotulon-
sa. 

Koska maamme rikoslaki on vanhentunut eikä se tunne nykyajan 
monisäikeisten taloudellisten rikosten vyyhtien ilmenemismuotoja, 
esitämme, 

että Suomen Sosialidemokraattinen Puolue kiirehtii rikos
lain uusimistoimia, jotta yhteiskunnassamme ilmenevät mo
nimuotoiset taloudelliset rikokset voidaan saattaa rangaista
viksi teoiksi. 

Puoluetoimikunnan lausunto: 

Puoluetoimikunta yhtyy aloitteeseen. 

75. SEKSUAALINEN TASAVERTAISUUS 

Opiskelijoiden Sos.-dem. Yhdistys/OSY r.y-.n aloite 

Työväenliikkeen historiallinen tehtävä on ajaa tasa-arvoa ja vapaut
ta. Haluamme maailman missä on tilaa monenlaisille ihmisille. Ha
luamme poistaa syrjinnän ja luoda kullekin aineelliset ja henkiset 
edellytykset elää onnellisena. 

Eräs yhteiskunnassa syrjitty ryhmä ovat seksuaalisiin vähemmistöi
hin kuuluvat henkilöt. Esimerkiksi tunnustautuminen homoseksu
aaliksi on yhteiskunnassamme yhä mitä vaikeinta, usealle se on 
mahdotonta. Tilanteen korjaaminen vaatii paljon. Se vaatii homo
seksuaaleilta rohkeutta, meiltä kaikilta se vaatii syvällistä muutosta 
asenteellisella tasolla. Myös lainsäädännöllisillä toimenpiteillä voi-
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daan tilanteeseen vaikuttaa. Räikeimmät puutteet tulee korjata mitä 
pikimmin. 

Tärkeä kysymys on nk. kehotuspykälän poistaminen lainsäädän
nöstä. Tämä pykälä kieltää kehottamisen homoseksuaaliseen suh
teeseen ja sen nojalla on mm. sensuroitu radio- ja TV-ohjelmia, jot
ka ovat olleet luonteeltaan tietoajakavia tai valistavia. Edelleen lain
säädäntömme kieltää homoseksuaalisen suhteen alle 18-vuotiailta, 
kun heteroseksuaalisissa suhteissa vastaava suojaikäraja on 16 
vuotta. Tätä on pidettävä syrjintänä. 

Tilanteesta huolestuneena Opiskelijoiden Sos.dem. yhdistys eh
dottaa puoluekokouksen päätökseksi seuraavaa: 

1. SDP puoluekokouksen päätöksellä ilmoittaa takaavansa 
toverillisen kunnioituksen toiminnassaan tovereille kaikista 
"seksuaalisista suuntauksista". Kaikenlaatuinen syrjintä ol
koon ehdottomasti kiellettyä. Näin rakennamme keskuu
teemme ilmapiirin, jossa kukin voi tunnustaa todelliset tun
teensa. 

2. SDP toimii kaikin keinoin kehotuskiellon ja suojaikärajo-
jen erilaisuuden poistamiseksi lainsäädännöstä. 

3. SDP ja ammattiyhdistysliike pyrkivät yhteistyöhön löy
tääkseen lainsäädännöllisiä ja sopimuspohjaisia menetel
miä työelämän syrjinnän poistamiseksi. 

4. Koulujen seksuaalivalistuksen resursseja tulee lisätä ja 
sen sisällön suhteen on tehtävä tarpeelliset korjaukset. 

5. Ylevänä periaatteena olkoon: kaikki mikä ei vahingoita toi
sia olkoon hyväksyttävää! 

Puoluetoimikunnan lausunto: 

Puoluetoimikunta yhtyy aloitteessa olevaan näkemykseen, 
että ihmistä ei tule syrjiä, ei sukupuolen eikä sukupuolisuu
den perusteella, ei liioin iän perusteella. Rikoslain kokonais
uudistuksen ja yhteispohjoismaiselta tasolta lainsäädännön 
yhtenäistämistä koskevien valmistelujen yhteydessä keho-
tuskieltopykälä tulee asianmukaiseen käsittelyyn. Ns. suo-
jaikärajat olisi yhdenmukaistettava tämän hetken tutkimuk
sellisen tiedon perusteella. Työelämässä syrjinnästä tulee 
päästä eroon joko sopimus- tai lainsäädäntöteitse. Koulu
jen sukupuolivalistuksen on oltava asiallista ja tutkimukseen 
perustuvaa, jossa ihmissuhteen sisällyksellisiin puoliin kiin
nitetään erityinen paino. 

76. MANTTAALIKUNTA- JA JAKOKUNTALAIN 
KUMOAMINEN 

Kinahmon Työväenyhdistys r.y:n aloite 
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