KESKUSTANUORTEN 18 TEESIÄ
UNELMIEN MAAKUNTAAN

18 teesiä, 18 maakuntaa

Unelmien maakunta

1

KANSANVALTAISET MAAKUNNAT
Maakuntauudistuksen ydin on siinä, että valta tulee lähemmäksi
ihmistä. Maakunnan asukkaat ovat oman elämänsä ja
elinympäristönsä parhaita asiantuntijoita, ja siksi maakunta saa
jatkossa entistä enemmän päättää omista asioistaan.

2

MAAKUNNALLINEN YHTEISÖLLISYYS
Haluamme vahvistaa maakunnan yhteishenkeä. Olimme sitten savolaisia, pohjalaisia tai uusmaalaisia, maakunta on meidän yhteinen
projektimme.

3

15-VUOTIAAT PÄÄTTÄMÄÄN MAAKUNNASSA
15-vuotiaalla on Suomessa rikosoikeudellinen vastuu ja verovelvollisuus. Jos joudut noudattamaan sääntöjä ja maksamaan järjestelmästä,
on myös perusteltua että saat vaikuttaa siihen. Tulevaisuudessa myös
maakunnissa on 15-vuotiaan saatava äänestää ja asettua ehdolle.

4

NUORISOVALTUUSTOILLE VAHVA ASEMA
Nuorisovaltuuston asemaa maakunnan päätöksenteossa on vahvistettava. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettava puhe- ja
läsnäolo-oikeus jokaiseen maakunnalliseen toimielimeen sekä oma
budjetti, jolla toteuttaa nuorille tärkeitä hankkeita ja vahvistaa
nuorten osallisuutta maakunnassa.

5

LAUTAKUNTIA, EI VALIOKUNTIA
Maakuntauudistuksen valmistelussa on ollut esillä kaksi erilaista
hallintomallia: valtuutetuista koostuvat valiokunnat ja laajemmalla
pohjalla olevat lautakunnat. Keskustanuoret kannattaa lautakuntiin
perustuvaa hallintoa, jotta maakunnan päätöksenteko ei jää vain
harvojen käsiin.

Sote ja pelastuspalvelut

6

HOITOON PÄÄSEE
Sote-uudistuksen keskiössä on oltava ihminen. Jokaisen asukkaan on
saatava tarvitsemiaan palveluita vaivattomasti, nopeasti ja läheltä.

7

REILU SOTE
Valinnanvapautta on johdettava maakunnassa siten, että palveluita
pääsevät tuottamaan myös pienet yritykset, osuuskunnat ja järjestöt,
eivätkä vain monikansalliset veroparatiisijätit.

8

JULKISTAKIN PALVELUNTUOTANTOA KEHITETTÄVÄ
Valinnanvapaus ei saa tarkoittaa sitä, että palveluita kehitetään vain
yksityiseen palveluntuotantoon nojaten. Julkista palvelua on myös
kehitettävä voimakkaasti, sillä viime kädessä yhdenvertaiset palvelut
ovat riippuvaisia julkisesta toiminnasta.

9

MIELENTERVEYSPALVELUT KUNTOON
Sote-palveluissa erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Palveluita on oltava tarjolla
riittävästi, ja kynnystä hakea hoitoa pitää aktiivisesti madaltaa.
Mielenterveyspalveluita pitää olla tarjolla yhdenvertaisesti kaikille,
ei vain opiskeleville nuorille.

10

MAKSUTON EHKÄISY ALLE 25-VUOTIAILLE
Maakunnat tarjoavat maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille
nuorille. Maksuttomalla ehkäisyllä voidaan vähentää ei-toivottuja raskauksia, abortteja sekä sukupuolitautitartuntoja. Abortit ja sukupuolitautien hoitaminen maksavat rahaa, joten maksuttoman ehkäisyn
tarjoaminen voi jopa säästää maakunnan varoja.

11
YHDENVERTAISET VASTEAJAT
Kun ambulanssia tarvitaan, voi ihmisen henki olla minuuteista kiinni.
Maakunnan on puututtava vasteaikojen eriarvoisuuteen
koko alueellaan.

12

VAPAAEHTOISTOIMINNAN JA JÄRJESTÖJEN ROOLI
Vapaaehtoistoiminta ja järjestöjen tuottamat palvelut täydentävät
maakunnan omaa palvelutarjontaa merkittävästi. Esimerkiksi vapaaehtoisen palokuntien, SPR:n, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja
Meripelastusseuran tuottamat palvelut on huomioitava maakunnan
palvelurakenteessa ja niille on annettava niiden ansaitsema arvostus.

Maakunta on muutakin
kuin sotea

13

NUORILLE TÖITÄ!
Maakunnan on panostettava erityisesti nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn tarjoamalla tehokasta ja helppoa apua työllistymiseen yhden
luukun periaatteella. Maakunnan on myös näytettävä esimerkkiä
tarjoamalla mahdollisimman monelle nuorelle kesätöitä.

14

TRAINEE-OHJELMAT MAAKUNNILLE
Maakuntien tulee luoda omat trainee-ohjelmat, joilla tarjotaan harjoittelupaikkoja maakunnan opiskelijoille esimerkiksi hallintoon, viestintään
ja palveluiden tuottamiseen. Maakuntastrategiassa tulee huomioida
nuorten osaamisen hyödyntäminen.

15
PIENYRITTÄJYYDEN KEHTO
Maakunnan tehtäväksi tulee myös paikallisen elinkeinoelämän ja työllisyyden edistäminen. Maakuntien tulee tukea paikallista pienyrittäjyyttä
esimerkiksi erilaisten projektien kautta. Myös nuoria on tuettava
kevytyrittäjyyteen esimerkiksi kesäkuukausien ajaksi.

16
KATTAVA JOUKKOLIIKENNE
Joukkoliikennettä on kehitettävä maakunnassa kokonaisvaltaisesti ja
kattavasti, myös syrjäseudulla asuvat nuoret huomioon ottaen.

17

MAAKUNNALLINEN PYÖRÄTIEVERKKO
Maakuntakaavojen valmistelussa on huomioitava ratkaisujen vaikutukset kannustimiin käyttää erilaisia liikennemuotoja. Kansanterveyden ja
ilmaston kannalta on ensiarvoisen tärkeää kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn
osuutta ihmisten tekemistä matkoista. Maakunnan on voimakkaasti
edistettävä maakunnallisen pyörätieverkon rakentamista.

18

HIILINEUTRAALIT MAAKUNNAT NYT
Maakuntien on toimintansa alusta alkaen asetettava tavoitteeksi aidosti
hiilineutraali toiminta, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä.
Tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia, joten lähtökohta on
hiilineutraalius heti.

