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1. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ammatillisen koulutuksen 
resurssipula korjattava 
  
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että ammatillisen koulutuksen 
resurssipulaan puututtaisiin nostamalla lähiopetuksen määrää. Lähiopetus on tärkeässä 
roolissa ammatillisen kasvun kannalta, sillä se luo pohjan työelämässä toimimiseen. 
Panostaminen lähiopetukseen vie paineen pois työpaikoilta ja helpottaa täten 
harjoittelupaikkojen saantia sekä oppimista myös aidoissa työoloissa. Meidän tulee 
turvata kaikille mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen, joka antaa avaimet elämässä 
menestymiseen.   
 
 Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. 

 
Keskustanuoret on huolissaan ammatillisen koulutuksen resurssipulasta. Koulutukseen 
tehdyt leikkaukset ovat erityisesti näkyneet ammatillisessa koulutuksessa. Jokaisella on 
oikeus laadukkaaseen opetukseen myös toisella asteella ja siksi nyt pitää panostaa 
ammatilliseen koulutukseen: tarvitaan lisää taloudellisia panostuksia ja 
henkilöresursseja. On tärkeää, että nuorille opiskelijoille tarjotaan lähiopetusta sen 
sijaan, että he opiskelisivat itsenäisesti kotona. 
  
Resurssipulaan vastaus ei kuitenkaan ole lähiopetuksen määrän lisääminen, vaan 
henkilöresurssin lisääminen, jonka myötä myös lähiopetusta pystytään lisäämään. 
Katso myös vastaus aloitteeseen numero 2.   
 
 
 
2.Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Panostuksia ammatilliseen 
koulutukseen 
 
Koko Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa. Tämä mahdollistetaan vain panostamalla 
ammatilliseen koulutukseen! 
 
Varsinais-Suomen Keskustanuoret ovat huolestuneena seuranneet, kuinka ammatillisen 
koulutuksen lähiopetuksen määrä on ajettu minimiin. 15-vuoden iässä on jokaisella 
meistä oikeus saada vielä asianmukaista ohjausta ja aikuisen huolenpitoa, jota 
pedagogisesti koulutetut opettajamme kykenevät tarjoamaan. 
Ammatillisen koulutuksen uudistusten johdosta oppimista yrityksissä on merkittävästi 
haluttu lisätä. Konkreettisia toimia ammattikoulussa opiskelevien opiskelijoiden hyväksi 
on tehtävä! 
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Ehkäistäksemme nuorten syrjäytymistä ja pitääksemme kaikki opiskelijat mukana 
toivomme, että lähiopetustunteja lisätään. Opinto-ohjaukseen ja jokaisen nuoren 
henkilökohtaisen opintopolun suunnitteluun on laitettava huomattavasti lisää resursseja.  
 
 Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. 
 
Katso vastaus aloitteeseen 1. Ammatillinen koulutus tarvitsee nyt panostuksia. Koulutus 
on koko Suomen menestyksen selkäranka ja siinä ammatillisella koulutuksella on iso 
rooli. Koulutusleikkausten myötä lähiopetuksen määrä ammatillisessa koulutuksessa on 
vähentynyt, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Ammatillinen koulutus tarvitsee lisää 
resursseja, jotta lähiopetuksen määrää voidaan kasvattaa. 
  
Keskustanuoret suhtautuu myönteisesti oppisopimuskoulutukseen, mutta sitä on 
kehitettävä nykyisestä. Opinto-ohjauksen on oltava nykyistä vahvemmin mukana 
oppisopimuskoulutuksella opiskelevan opinnoissa. Kuten aloitteessa ansiokkaasti 
todetaan, toisella asteella opiskelevalla nuorella on oikeus saada aikuisen ohjausta ja 
huolenpitoa.  
 
 
3. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Lisää resursseja 
varhaiskasvatukseen  
 
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että varhaiskasvatuksen resurssipulaan 
puututtaisiin lisäämällä henkilöstön määrää. Nykyisillä henkilöstömäärillä emme pysty 
tarjoamaan laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta lapsillemme. Henkilöstömäärien 
lisääminen poistaisi työntekijöiden vaihtuvuutta sekä täten myös työn kuormittavuutta. 
Tämä tarjoaisi lapsille mahdollisuuden turvattuun kasvuympäristöön.  

 
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. 
 

Keskustanuoret ei voi tällaisenaan yhtyä aloitteen sisältöön. Aloite kattaa ajatukseltaan 
yhdyttävän ajatuksen, mutta sisältää suoria oletuksia nykyisesti järjestettävän 
varhaiskasvatuksen turvattomuudesta, joihin Keskustanuoret ei voi yhtyä.  
 
Keskustanuoret on linjannut perhepoliittisessa ohjelmassaan, että varhaiskasvatuksen 
ryhmäkokoja ei saa nostaa nykyisestä.  
 
Keskustanuoret näkee, että varhaiskasvatuksen opettajan ammatti ei houkuttele 
riittävän monia matalan palkkatason ja vaativan työn takia. 
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Koulutuksen parantamisella voisimme vastata varhaiskasvatuksen laatuun positiivisella 
tavalla. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutuksesta on linjattu myös 
perhepoliittisessa ohjelmassa, jonka mukaan varhaiskasvatuksen opettajien 
pedagogisia valmiuksia tulee kehittää panostamalla koulutukseen.  
 
Uuden varhaiskasvatuslain mukaan myös sosionomien koulutukseen on panostettava, 
jotta tähän tutkintoon valmistuvat henkilöt voivat työskennellä ammattimaisesti.  
 
Yhdeksi ammatin houkuttelevuutta nostavaksi tekijäksi on nähty yleisen palkkatason 
nostaminen vastaamaan työn vaatimustasoa, johon myöskin perhepoliittisessa 
ohjelmassa on linjattu.   
 
 
 
4. Etelä-Savon Keskustanuoret: Ilotulituslainsäädäntöä uudistettava 
  
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii ilotulituslainsäädännön uudistamista. Ehdotamme, 
että jatkossa rakettien ampuminen rajattaisiin taajamien ja kaupunkien ulkopuolelle. 
Yksityishenkilöillä ei ole välttämättä tarvittavaa turvallisuusosaamista, joka tekee 
tiuhaan asutetulla alueella rakettien ampumisesta vaarallista. Raketit kuormittavat 
ympäristöä, sillä suuri osa niiden aiheuttamasta roskasta jää luontoon. Kasvavan 
ympäristötietoisuuden aikana on outoa, että ilotulitekulttuuria pidetään edelleen 
hengissä. Lisäksi kaupungit käyttävät suuria summia rahaa ilotulituksiin. Kaupungin 
ilotulitukset voitaisiin korvata esimerkiksi jonkinlaisella laser-esityksellä, jota voitaisiin 
hyödyntää useina vuosina. Näin säästyisi sekä ympäristö että kunnan talous.   
 

Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen.  
 
Keskustanuoret tiedostaa ilotulitteisiin liittyvät turvallisuusriskit ja ympäristöhaitat, ja 
näkee niiden käyttöön liittyvän asenneilmapiirin muutoksen positiivisena. 
 
Turvallisuuteen liittyvät riskit pystyttäisiin minimoimaan ja ympäristöhaitat keskittämään 
hallittaviksi mikäli ilotulitulitusten järjestäminen siirrettäisiin ammattilaisten vastuulle. 
Tiedostamme kuitenkin alueelliset eroavaisuudet ja näemme, että ilotulitteiden käytön 
täyskiellosta tai ammattilaisvaatimuksesta tulisi voida päättää paikallisemmalla tasolla, 
kuin valtion tasolla.  
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5. Hämeen Keskustanuoret: Keskustanuorille omaa 
metropolipolitiikkaa! 
  
Suomen Keskustan ja Keskustanuorten liiton linjaukset Helsingin seudun metropolin 
kehittämiseksi ovat monin paikoin epäselviä. Pääkaupunkiseutu on alueena 
maassamme ainutlaatuinen: siellä asuu yli viidesosa väestöstä ja seudun merkitys 
maan elinkeinoelämälle on valtava. Helsingin metropolialueen kehitys vaikuttaa laajasti 
myös ympäröiviin seutuihin ja jopa maakuntiin: työssäkäyntitilastojen mukaan jopa 
Jyväskylästä pendelöi ihmisiä metropolialueelle. 
 
Keskustanuorten on tuotava omat vaihtoehtonsa keskusteluun metropolialueen 
kehittämisestä. Helsingin seudun kehittäminen ei lähtökohtaisesti ole muilta seuduilta 
pois – pikemminkin oikeanlainen kehitys tuo myös elinvoimaa maaseudulle. Kehitys voi 
toki kulkea myös erilaiseen suuntaan – ja siksi nuorkeskustan on otettava aktiivisesti 
kantaa seudun kehitykseen liiton tasolta metropolin ulottuessa usean piirin alueelle. 
Hämeen Keskustanuoret vaativat, että Keskustanuoret sekä laatii linjapaperin 
metropolipolitiikasta että ottaa aktiivisesti kantaa metropolialueen kehitykseen. 
Mahdollisuuksien mukaan jäsenistöä on osallistettava linjapaperin suunnitteluun. 
Metropolipolitiikasta olisi myös hyvä linjata liiton tavoiteohjelmassa, jonka liittohallitus 
laatii liittokokouksen 2017 päätöksen mukaisesti.   
 

Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen.  
 
Keskustanuoret kokee nuorisojärjestön ja puolueen tulevaisuuden kannalta 
äärimmäisen tärkeänä, että puolue onnistuu puhuttelemaan metropolialueiden väkeä. 
Mielestämme on kuitenkin haitallista ajatella, että Helsinki olisi – tai sen tulisi olla – 
Suomen ainoa metropoli. Myöntyminen siihen, että Helsinki on Suomen ainoa 
kehittymiskykyinen metropolialue, johtaa siihen, että alun perin kuvitellusta tilanteesta 
tulee oikeasti totta. 
 
Keskustanuoret on kuitenkin sitä mieltä, että liiton on ryhdistäydyttävä 
kaupunkipolitiikassaan. Meidän on otettava entistä enemmän kantaa suurten 
kaupunkien asioihin eikä jättää niitä pelkästään piirien huoleksi. Tästä huolimatta uusien 
linjapaperien tekeminen on sen verran työllistävää, että koemme mielekkäämmäksi 
Keskustanuorten nykyisen kaupunkipoliittisen ohjelman täysimääräisen hyödyntämisen 
ja päivittämisen. 
 
Liittohallitus käy läpi kaupunkipoliittisen ohjelman kriittisin silmin, ja tarvittaessa esittää 
sen päivittämistä nykytilanteeseen sopivaksi liittokokouksessa. Kaupunkipoliittisessa 
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ohjelmassa on painotettava entistä enemmän sekä nykyisille että nouseville 
metropolialueille tärkeitä teemoja. Valmistelemme vuoden 2021 kuntavaaleja varten 
myös aluerakennepaperin, jolla viitoitetaan Suomen jokaiselle alueelle tulevaisuuden 
kehityssuuntia – huomioimalla kaikenkokoiset kunnat ja kaupungit – sekä myös 
metropolit.  
 
 
 
6. Pirkanmaan Keskustanuoret: Keskustanuorten on sitouduttava 
matalampaan hakkuutavoitteeseen 
 
Hakkuiden lisäämistä perustellaan sillä, että Suomen metsät kasvavat enemmän kuin 
niitä hakataan. Luonnonvarakeskuksen 12. metsäinventoinnissa on laskettu Suomen 
metsien vuotuiseksi kasvuksi 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Luken mukaan 
puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumäärä, jolla Suomen metsävarat eivät kasva 
eivätkä vähene, on tällä hetkellä 84,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Keskusta on 
esittänyt tavoitteeksi hakata jopa 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ilmastollisesti 
kestävä hakkuumäärä on kuitenkin pienempi kuin Luken ilmoittama korkein mahdollinen 
määrä. 
 
Hakkuumäärien pienentämiseksi tasaikäiskasvatusta tulisi välttää, ja sen sijaan tulisi 
pyrkiä jatkuvaan kasvatukseen. Se parantaa metsien kannattavuutta seuraaville 
sukupolville. Päätehakattu ja uudestaan istutettu metsä on suuri taloudellinen investointi 
metsänomistajalle verrattuna siihen, että jatkuvassa kasvatuksessa voidaan hyödyntää 
metsän luontaista uudistumista. Päätehakkuun jälkeen taimikko on ehkä istutettava 
uudelleen, jos ensimmäiset taimet eivät lähdekään kasvamaan.  Lisäksi avohakkuu 
pienentää metsän hiilinielua useiksi vuosiksi eteenpäin. 
 
Poliitikot eivät päätä hakkuista, mutta tavoite kestävästä hakkuutasosta on tärkeä viesti 
metsänomistajille, metsäteollisuudelle ja huolestuneille ihmisille. Keskustanuorten on 
oltava rohkea ja pyrittävä uudistamaan nykyisiä metsänkasvatusmenetelmiä sellaisiksi, 
että meidän sukupolvemme hyötyy metsistä yhtä paljon kuin vanhemmat sukupolvet. 
Pirkanmaan Keskustanuoret vaativat, että Keskustanuoret sitoutuvat selvästi 
matalampaan hakkuutavoitteeseen kuin 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.   
 

Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. 
 

Keskustanuoret tiedostaa metsänkäytön roolin hiilinielujen kasvussa. Suomen 
metsävarannot ja hiilinielut ovat kasvaneet vuosikymmenten ajan kestävän 
metsänkäytön ja maailman kärkiluokan metsänhoidon osaamisen ansiosta. Metsätalous 
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on aina ollut meille merkittävä vientitulojen lähde, minkä johdosta toiminnassa on aina 
pyritty puuraaka-aineen mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon. Mitä enemmän 
metsävaranto kasvaa, sitä enemmän se sitoo hiiltä. 

 
Kaikki hakkuumuodot eivät vaikuta käsiteltävän alan hiilensidontakykyyn samoilla 
tavoin. Esimerkiksi oikea-aikaiset harvennushakkuut ovat edellytys metsän tehokkaalle 
kasvulle, kasvu taas on edellytys hiiltä varastoivien puutuotteiden raaka-aineiden 
saatavuudelle. Harvennushakkuista saatava kuitupuu puolestaan on biotalouden raaka-
aine, jolla voidaan korvata muun muassa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.  

 
Täystiheä talousmetsä kasvaa tehokkaimmin 20-60 ikävuoden kohdalla. Tuona aikana 
se myös sitoo eniten hiiltä. Markkinataloudessa metsänomistaja pyrkii lähtökohtaisesti 
mahdollisimman tehokkaaseen metsän hyödyntämiseen, jolloin metsänomistajan ja 
ilmaston intressit kohtaavat. 

 
Keskustanuoret ei näe metsänkäytön rajoittamista järkevänä keinona hiilinielun 
turvaamiseksi, pahimmillaan se voisi olla jopa ilmastovelanottoa tulevaisuuden 
kustannuksella ja siirtää hakkuita valtioihin joissa metsänhoito ei ole yhtä kestävällä 
tasolla. Sen sijaan tähtäimenä tulisi olla metsälain mukaiseen kestävään 
metsänkäyttöön kannustaminen esimerkiksi neuvonnallisin ja suunnittelullisin keinoin.  
 
 
 

 
 
7.Pirkanmaan Keskustanuoret: Suomessa toteutettava kokeilu metsien 
hiilensidonnan korvausjärjestelmästä 
 
Pirkanmaan Keskustanuoret näkevät, että metsien hiilensidontaa on kasvatettava 
kannustimilla.  
 
Uusien kasvatusmenetelmien kuten jatkuvan kasvatuksen käyttöönotto ei yksinään riitä. 
Jatkuvassa kasvatuksessa metsään sitoutuu enemmän hiiltä kuin 
tasaikäiskasvatuksessa, mutta jatkuvan kasvatuksen tarkoitus ei ole kasvattaa puista 
mahdollisimman paljon hiiltä sitovia, vaan tehdä taloudellisesti kannattavia harvennuksia 
oikealla hetkellä. Metsänomistajia on erikseen kannustettava viivästyttämään 
harvennuksia ja kasvattamaan puiden keskiläpimittaa. 
 
Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret vaativat Suomessa 
toteutettavaa kokeilua metsien hiilensidonnan korvausjärjestelmästä. Korvaus voi olla 
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esimerkiksi vuosittainen ja se maksettaisiin metsänomistajalle päästökaupan mukaisella 
hinnalla metsään sitoutunutta hiilidioksiditonnia kohti.  
 
 Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. 
 
Hakkuiden vähentäminen tai viivästyttäminen ei tarkoita automaattisesti hiilinielujen 
kestävää kehitystä. (Kts. vastaus aloitteeseen 6) 
 
Tehokkaimman hyödyntämisen piirissä olevat metsät sitovat tehokkaimmin hiiltä, joten 
hiilensidonnasta maksettava korvaus kohdistuisi metsänomistajille jotka jo nyt saavat 
parhaan tuoton toiminnastaan. Hedelmällisempää olisi jos korvauksen sijaan varoja 
kohdistettaisiin esimerkiksi neuvontaan ja suunnitteluun, jolla kannustettaisiin 
vajaakäytöllä olevan metsävarallisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen.  
 
 
 
 
8.Pirkanmaan Keskustanuoret: Kansanedustajien määrä on nostettava 
300 edustajaan! 
  
Maailma on muuttunut suuresti viimeisen sadan vuoden aikana. Myös 
päätöksentekijöiden työ on vaikeutunut ja asiat ovat monimutkaistuneet. Pirkanmaan 
Keskustanuoret esittävätkin, että kansanedustajien määrää on nostettava 200:sta 
300:aan seuraavien vaalikausien aikana 
  
Edustuksellinen demokratia ei saa elitisoitua. Suurempi määrä kansanedustajia kuvastaa 
paremmin todellisia poliittisia voimasuhteita ja näkemyksiä. Ihmisillä olisi 
todennäköisemmin kansanedustaja lähellään ja nuorilla, tulevan päättäjäpolven 
ehdokkailla olisi paremmat mahdollisuudet päästä läpi. 
  
Pirkanmaan Keskustanuoret haluavatkin avata keskustelun suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja eduskuntalaitoksen todellisesta edustuksellisuudesta. 
  
200‐paikkainen eduskunta luotiin silloin, kun Suomen väkiluku oli noin puolet vähemmän. 
Yhtä kansanedustajaa kohden oli noin 14 000 kansalaista. Nykyään tämä suhde on noin 
1/28 000. Tämä suhde on nykyään aivan liian suuri. Puhetta on toki ollut myös edustajien 
määrän puolittamisesta. Sata kansanedustajaa elitisoisi politiikkaa entisestään, ja se olisi 
kuolinisku etenkin nuorten ehdokkaiden mahdollisuuksille päästä läpi eduskuntaan. 
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Nuoret ovat nykyisessä eduskunnassa aliedustettuina. Alle 25-vuotias ehdokas menee 
harvoin eduskuntavaaleissa läpi, jolloin nuorten näkökulma päätöksenteossa kärsii. 
Suomen päätöksenteossa saataisiin tehtyä parempia ja kunnianhimoisempia päätöksiä, 
jos nuorempi sukupolvi olisi myös mukana päätöksenteossa. 
  
Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä suomalaista yhteiskuntaa ja päätöksentekoa 
onkin rohkeasti uudistettava, ja nuoret on otettava tähän uudistukseen mukaan!   
 
 Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. 
 
Keskustanuoret ei halua entisestään hidastaa eduskunnan päätöksentekoa paisuttamalla 
kansanedustajien määrää. Suomen kansanedustajien ja kansalaisten määrän suhdeluku 
kestää kriittisen tarkastelun muihin edustuksellista demokratiaa hyödyntäviin 
verrokkimaihin kuten Ruotsiin ja Tanskaan. 
 
Nykyään suomalaisilla on monenlaisia mahdollisuuksia olla osallisena päätöksenteossa. 
Kansalaisaloitteet, nuorisovaltuustot ja sähköposti ovat hyviä 
vaikuttamismahdollisuuksia. On syytä muistaa myös poliittisten järjestöjen, erityisesti 
poliittisten nuorisojärjestöjen, asema päätöksenteossa. Poliittista päätöksentekoa 
voidaan tuoda lähemmäksi suomalaisia esimerkiksi maakuntahallinnon avulla. 
 
Parhaat keinot edistää nuorten edustusta eduskunnassa on asettaa nuoria ehdolle, 
äänestää nuorta ehdokasta ja saada nuoret äänestämään. 
 
9.Kainuun Keskustanuoret: Ajokortti saatava henkilöllisyys- 
todistukseen 
 
Kainuun keskustanuoret tahtoo, että ajokortti yhdistettäisiin nykyiseen kuvalliseen 
henkilökorttiin tai passin yhteyteen. Vaikkei ajokortti missään vaiheessa ole ollut virallinen 
henkilöllisyystodistus, sillä on tähän asti voinut hoitaa “oikean” henkilöllisyystodistuksen 
tehtäviä, ja sen etuihin on kuulunut mm. se, ettei sitä ajoluvan saannin jälkeen ole 
erikseen tarvinnut hankkia. 
 
Ajokortin kelpoisuus henkilöllisyystodistuksena esimerkiksi äänestettäessä päättyi 
hiljattain, minkä vuoksi moni suomalainen on paraikaa ilman virallisessa asioinnissa 
kelpaavaa henkilöllisyystodistusta. Kainuun keskustanuortenkin korviin on kantautunut 
terveisiä siitä, että jopa äänestäminen jätetään välistä henkilöllisyystodistuksen 
puuttumisen vuoksi.  
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Monen perusteena on ollut rahakysymys - mikäli matkustaminen ei ole oma juttu, eikä 
voimassaolevaa passia ole mieltä hankkia, on ajokortti ollut ainoa henkilöllisyyttä 
todistava asiakirja. Tästä näkökulmasta uuden hankkiminen rahalla on nostanut 
kynnystä. 
 
Vastaisuuden varalle Kainuun keskustanuoret näkee, että ajokortin tiedot (lähinnä 
ajoneuvojen kuljetusoikeudet) merkittäisiin suoraan henkilöllisyystodistukseen, kuten 
tällä hetkellä esimerkiksi Kela-kortin kanssa tehdään. Muutos ei sinänsä ole iso, mutta 
kokoaan olennaisempi. Tämäntyyppinen vastaan tuleminen asiassa olisi tärkeää, sillä 
tähän asti ajokortti - passi - henkilökortti - on ollut “pyhä kolminaisuus” henkilöllisyyden 
todistamisessa, ja muutos tuli monelle yllättäen.   
 
 Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. 
 
Eduskuntavaaleissa 2019 ajokortti kävi vielä henkilöllisyyden todistamiseen 
äänestettäessä, vaikka suuntaus onkin ollut, ettei ajokortti enää jatkossa olisi kelvollinen 
henkilöllisyyden todistamiseen. 
  
Ajatus aloitteessa on erittäin kannatettava, sillä turhaa byrokratiaa on purettava ja 
erillisistä korteista on syytä päästä eroon. Samalla on syytä tarkastella passien ja 
henkilökorttien korkeita hintoja. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus osoittaa oma 
henkilöllisyytensä ja tämä on korkeiden käsittelymaksujen vuoksi vaarassa.    
 
  
 
 
10.Kainuun Keskustanuoret: Seuraavien kuntavaalien äänestysikäraja 
16 vuoteen 
  
Useampien vuosien ajan Suomessa on käyty kiivastakin keskustelua äänestysikärajan 
laskemisesta 18 vuodesta 16 vuoteen. Kuitenkaan äänestysikärajaa ei olla saatu 
laskettua edes vielä kuntavaaleissa, vaikka asiasta ollaan keskusteltu jo kauan. Nykyään 
nuorille mahdollistetaan politiikassa toimiminen aktiivisesti jo 15-vuotiaasta lähtien, mutta 
äänestää saa vasta 18-vuotiaana. 
  
Kainuun keskustanuoret kokee, että äänestysikärajan laskemista voitaisiin hyödyntää 
kouluissa, ja että se tukisi osaltaan myös nykyistä opetussuunnitelmaa, joka luo pohjaa 
vaikuttamiselle jo alakouluissa. Äänestysikärajan laskeminen mahdollistaisi osallisuuden 
opintojen syventämistä jo yläasteen yhteiskuntaopin tunneilla. Täten nuoren 
ensimmäinen äänestyskokemus voisi tapahtua koulussa, mikä tukisi nuoren 
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“äänestysperinteen” syntymistä. Äänestysikärajan laskeminen mahdollistaisi nuorten 
pääsyn nopeammin mukaan politiikkaan niin kunta- kuin valtiotasollakin, sekä 
todennäköisesti aktivoisi nuoria äänestämään. 
  
Keskustanuorten Kainuun piiri vaatii, että äänestysikäraja tullaan laskemaan 16-vuoteen 
ensimmäisenä seuraaviin kuntavaaleihin 2021, minkä jälkeen pidemmässä tähtäimessä 
muihinkin vaaleihin. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee nuorten ääntä nyt ja 
tulevaisuudessa.   
 
 Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen.  
 
Keskustanuoret on linjannut mm. eduskuntavaalitavoitteissaan tavoitteeksi laskea 
äänestysikärajan 15 ikävuoteen. Äänestysikärajan laskeminen on yksi konkreettinen 
tapa parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia.  Suomen perustuslain ja nuorisolain 
mukaisesti kansanvaltaan kuuluu yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa oman 
elinympäristönsä kehittämiseen.  Päätökset, joita nyt tehdään, vaikuttavat erityisesti 
nuorten tulevaisuuteen. Nuorten on saatava osallistua päätöksentekoon tasavertaisina 
kansalaisina, kantaahan Suomessa 15-vuotias myös rikosoikeudellisen vastuun.  
 
Kuten aloitteessa todetaan, äänestysikärajan lasku tukisi kouluissa tapahtuvaa 
demokratiakasvatusta. Osallistuminen paikalliseen päätöksentekoon jo 
peruskouluikäisenä tukee lähiympäristöön kiinnittymistä. Keskustanuoret yhtyy aloitteen 
ajatuksiin laajasti, mutta kannattaa jo olemassa olevaa 15 vuoden tavoitetta.   
Realistisempi aikataulu on vaatia äänioikeusiän laskua vuoden 2025 kuntavaaleihin 
mennessä. 
 
 
 
11. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Merimetso- ja hyljekantaa 
rajoitettava 
 
Merimetsot aiheuttavat ammattikalastukselle sekä vakituiselle ja vapaa-ajan asutukselle 
haittaa. Toimet kannan rajoittamiseksi ovat saariston asukkaiden ja ammatinharjoittajien 
näkökulmasta täysin riittämättömät. Häirinnän seurauksena lintukannat vain siirtyvät 
aiheuttamaan haittaa muualle, mutta kanta ei katoa. Samoin hyljekannan kasvu aiheuttaa 
kiistatonta haittaa ammattikalastukselle. 
 
Merimetso- ja hyljekantaongelma ratkaiseminen on oleellinen kysymys saariston 
elinvoimalle. Viranomaisten tulisi saaristolain hengen mukaan olla luomassa edellytyksiä 
saariston elinvoiman säilymiseksi. Saaristossa yrittämisen ja asumisen kannalta on 
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tärkeää, että kantoja levittävistä toimenpiteistä siirrytään viipymättä kantoja rajoittaviin 
toimenpiteisiin.  
 
 Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen.  
 
Merimetsokannat ovat kasvaneet 20 vuodessa valtavasti, mutta kasvutahdissa on ollut 
havaittavissa hiipumisen merkkejä, kun merimetsokannat asettuvat luonnon kantokyvyn 
mukaiselle tasolle. Tutkimuksissa merimetsojen ei ole havaittu aiheuttavan merkittävää 
haittaa ammattikalastukselle, vaikka se paikallisesti voi aiheuttaa monia muita haittoja 
esimerkiksi joillekin kalakannoille ja luodoille. 
 
Hyljekannassa on huomioitava harmaahylkeen ja itämerennorpan erilaiset piirteet. 
Harmaahyljekannan aiheuttamien haittojen tehokkain ratkaisukeino on toteutuneiden 
pyyntimäärien nostaminen kansallisen hoitosuunnitelman tasolle. Siihen keinoina voi olla 
esimerkiksi hyljetuotteiden kaupallisen hyödyntämisen salliminen, mihin tarvitaan EU:n 
päätös. Nykyisellään pyynti ei ole kannattavaa, koska saaliseläimiä ei voi hyödyntää 
kaupallisesti. 
 
12. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Sudet eivät kuulu piha-alueille 
 
On sanomattakin selvää, että susi kuuluu Suomen luontoon, muttei ihmisten pihoille tai 
suurkaupunkeihin. 
 
Länsi-Suomessa elää tällä hetkellä 70 % Suomen susista. On tärkeää, että päivitetyssä 
hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon varsinkin läntisen Suomen susiongelmat. Sudet 
aiheuttavat vahinkoa kotieläimille, kuten karjaeläimille ja koirille. Kotieläimet ovat helppoja 
saaliita. 
 
Sudet ovat tulleet läntiseen Suomeen ruoan perässä. Hirvi, valkohäntäpeura ja 
metsäkauris ovat sudelle tärkeitä saaliseläimiä, joita Länsi-Suomesta löytyy. Jos sudet 
pysyisivätkin näissä saaliseläimissä, eikä veisi viattomia koiria tai kotieläimiä, ongelmaa 
ei olisi. 
 
Kannanhoitosuunnitelman avulla eläinkannoista huolehditaan pitkäjänteisesti ja 
tavoitteellisesti. Metsästys ei saa sanana olla mörkö vaan metsästys on osa luonnon- ja 
riistanhoitoa. Tavoite on säilyttää suurpedot osana Suomen luontoa, mutta kuitenkin niin 
ettei ihmisille ja muille eläimille aiheudu kohtuuttomasti harmia. Hoitosuunnitelmien 
tekemisessä on otettava huomioon kansalaisten huoli susien määrästä lähellä asutusta.  
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Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen.   
 
Susi kuuluu ja on aina kuulunut Suomen luontoon, mutta ei koskaan ihmisten pihoille. 
Kansalaisten huoli susista on otettava vakavasti. Tämä on Keskustanuorten kanta. 
 
Yhdymme huoleen siitä, että sudet liikkuvat yhä lähempänä ihmisasutusta ja aiheuttavat 
pelkoa ja vahinkoja, joten häiriöyksilöitä täytyy pystyä poistamaan jatkossa helpommin 
poikkeuslupien kautta. Keskustanuoret esittää myös huolensa koirasusien määrän 
lisääntymisestä, susien geneettisen perimän muuttumisen myötä. Koirasusi on Suomen 
luonnossa vieraslaji ja täytyy täten poistaa sieltä, sillä ne myös hakeutuvat aktiivisemmin 
ihmisasutuksen lähelle. 
 
Keskustanuoret myös näkee, että susikannan pitkäjänteinen hoito vaatii 
kannanhoidollista metstästystä ja että kannanhoitosuunnitelma olisi hyvä tapa ohjata 
kannan kehitystä. Sudet on kuitenkin listattu EU:n luontodirektiivin tasolle 4, joten tällä 
hetkellä kannanhoidollinen metsästys on kielletty koko unionin alueella. Susipolitiikkaan 
tarvitaankin jäntevää poliittista työtä ja muutosta EU:ssa. Kansallisella tasolla susien 
hoitosuunnitelma täytyy myös uudistaa, sillä se on vuodelta 2015.   
 
13.Helsingin Keskustanuoret: Lähipäivähoito kaikille 
  
Kaikille lapsille on taattava päivähoitopaikka kohtuullisen ajan päässä kotoa. Kunnat on 
velvoitettava järjestämään varhaiskasvatuspalvelut lähellä käyttäjiä. 
Varhaiskasvatuslaissa on määriteltävä nykyistä tarkemmat kriteerit sille, mikä on 
kohtuullinen aika matkalle kotoa päivähoitoon. 
  
Päivähoitopaikka lähellä kotia on yksi keino rakentaa lapsiystävällistä Suomea. Kaikille 
lapsille on taattava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen ja 
vanhemmille tasavertaiset mahdollisuudet käydä töissä. Kun matka päivähoitoon ei kestä 
kohtuuttoman pitkään, perheille jää enemmän aikaa yhdessäoloon.    
 
 Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen.  
 
Keskustanuoret tahtoo tehdä kaikkensa perheiden tukemiseksi ja lapsiystävällisen 
Suomen rakentamiseksi. Perheiden arjen sujuvuuden kannalta on välttämätöntä, että 
riittävät ja laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut ovat tarvittaessa saatavilla. Kuntien ja 
kaupunkien tärkein tehtävä on tarjota asukkailleen peruspalvelut. Tämän tehtävän 
turvaamiseksi Keskusta on ajanut muun muassa lakisääteisen palvelulupauksen 
edistämistä.  
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Tällä hetkellä erityisesti suurissa kaupungeissa varhaiskasvatuksen saatavuus on 
laiminlyöty. Monien perheiden on täytynyt tinkiä arkensa sujuvuudesta, tehdä 
kompromisseja työelämän ja perheen välillä tai palkata lastenhoitaja omasta pussistaan. 
Tähän tarvitaan muutos! Siksi Keskustanuorten valtuuskunta näkee, että on tarpeen 
säätää tarkemmin perheiden ja lasten oikeudesta saavutettavaan päivähoitoon ja 
varhaiskasvatukseen. Säädökset voivat olla kuitenkin aloitteesta poiketen lain, asetuksen 
tai muun lainsäädännön muodossa. 
 

 
 
14.Helsingin Keskustanuoret: Suomeen matkailuministeri 
 
Suomi kiinnostaa entistä useampia matkailijoita. Suomessa riittää kaunista ja puhdasta 
luontoa sekä laadukkaita matkailupalveluita. Matkailualan kasvamista tulee tukea 
enemmän valtion taholta.  
 
Yksi hyvä keino matkailualan kasvun ja kehittämisen tukemiseen on luoda Suomeen oma 
salkku matkailuministerille. Suomen tulee pyrkiä aktiivisesti vastuulliseen matkailualan 
kehittämiseen, kasvun edistämiseen ja viemään viestiä maamme upeista 
matkailumahdollisuuksista maailmalle. Matkailualan kasvu ja kehittäminen tulee tapahtua 
ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Helsingin Keskustanuoret näkee, että 
matkailuministeri on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa.  
 
 Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. 
 
Matkailuministerin nimittäminen hallitukseen on eurooppalaisittain yleinen käytäntö. Tällä 
nimikkeellä toimiva ministeri löytyy muun muassa Kreikasta ja Ranskasta. Vaikka emme 
olisikaan näiden valtioiden kanssa samaa mieltä kaikista talous- ja elinkeinopolitiikan 
menettelytavoista, on meidän pakko myöntää, että matkailuministeri on itse asiassa ihan 
hyvä elinkeinopoliittinen idea. 
 
Niin alueellisen kulttuurin, ympäristön hyvinvoinnin kuin paikallisten hyvinvoinninkin 
kannalta on tärkeää, että turismia pystytään koordinoimaan. Matkailuala myös tuottaa 
Suomen kansantalouteen tuloja noin 2,6% bruttokansantuotteesta, eli kysymys ei 
todellakaan ole mistään nappikaupasta, jonka voisi jättää huomiotta. Elinkeinoministerin 
salkun ollessa nykyisellään hyvin kuormitettu, olisi mielestämme perusteltua siirtää 
vastuuta näinkin merkittävän alan koordinoinnista erikseen sitä varten nimetylle 
ministerille. Silloin matkailu saisi ansaitsemansa huomion. 
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15.Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Turvakotiverkostoa laajennettava 
pysyvästi 
 
Pohjois-Karjalan Keskustanuorten mielestä turvakotien määrä ei tällä hetkellä riitä 
turvaamaan jokaisen palveluita tarvitsevan asiakkaaksi pääsyä omalla alueellaan. 
Esitämme ratkaisuksi merkittävää ja pysyvää tasokorotusta turvakotien rahoitukselle. 
 
Tällä hetkellä turvakotien asiakasmäärien kasvu on huomattavasti turvakotipaikkojen 
määrän kasvua nopeampaa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan 2 miljoonan 
euron lisärahoitus vuodelle 2019 riittää yhden uuden turvakodin perustamiseen ja 16 
lisäperhepaikkaan olemassa oleviin turvakoteihin. Määrä jää auttamattomasti liian 
vähäiseksi, kun esimerkiksi tilanpuutteen takia muualle ohjattujen asiakkaiden määrä 
kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2017 yli viidellä sadalla asiakkaalla. 
 
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittävät lisärahoitusta eritysesti kohdennettavaksi 
maakuntiin, joissa asiakkaan välimatka lähimpään vapaaseen turvakotipaikkaan voi olla 
useita satoja kilometrejä.  
 
 Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. 
 
Nykyinen turvakotiverkosto on kestämättömän pieni, eikä kata edes puolta palvelun 
tarvitsevien tarpeesta. On surullista, että lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevat 
joutuvat matkustamaan turvaan äärimmäisen pitkän matkan päähän. Turvakotien 
kaukainen sijainti saattaa olla myös joissain tapauksissa este palvelun saamiselle. 
Turvakotiverkostoa tulisi laajentaa myös vastaamaan paremmin erilaisten ihmisten 
tarpeisiin. 
 
 
Turvakotiverkostoa on kehitettävä, ja sille on löydyttävä seuraavassa valtion 
talousarviossa lisää määrärahaa. Määrärahan lisäämisen ohella tulee ottaa huomioon 
alueellinen kattavuus sekä turvakotien kapasiteetti suhteessa tarpeeseen. Tulevaisuutta 
ajatellen Keskustanuoret haluaa keskittää lisää resursseja myös ennaltaehkäisevään 
työhön, jolloin ei tarvitsisi edetä turvakoti-asteelle, joka usein onkin viimeinen vaihe 
irtaantua lähisuhdeväkivallasta.  
 
 


