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Aloitteet vastauksineen  

 

1. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Alkuperämerkinnät näkyviin elintarvikkeisiin 

 

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten mielestä elintarvikkeissa on yhä harhaanjohtavia merkintöjä 

elintarvikkeen alkuperästä. Kesällä astui voimaan asetus, jonka mukaan kuluttajapakkausten 

tuoteselosteessa on ilmoitettava tuotteessa käytetyn lihan ja maidon alkuperämaa. Olisi hyvä, että 

alkuperämaa ilmoitettaisiin selkeästi ja näkyvästi pakkauksessa.  

 

Tällä hetkellä merkintä on monissa pakkauksissa pienellä ja epäselvästi merkittynä. Lisäksi 

alkuperämaamerkinnät pitäisi olla selkeästi myös muissa elintarvikkeissa kuin maidossa ja lihassa. Etelä-

Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että elintarvikepakkauksissa pitää olla alkuperämaa selkeästi 

merkittynä. 

 

 



Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskusta on tehnyt kovan työn alkuperämaamerkintöjen saamiseksi elintarvikepakkauksiin. 

Pakkausmerkinnät ko. tuotteisiin saimme, mutta monessa elintarvikepakkauksessa se on piilossa tai 

epämääräisesti merkitty. Todella monessa tuontielintarvikkeessa lukee esimerkiksi valmistusmaana EU tai 

EU:n ulkopuolelta. Miten Suomessa voidaan tänä päivänä sallia elintarvike, jonka alkuperästä ei ole 

minkäänlaista tietoa. Keskustanuoret huomauttaa myös, että EU ei ole valtio, vaan pakkauksessa tulee 

selvästi lukea maa mistä tuote tulee ja merkintä tulee olla helposti nähtävissä. Keskusta on myös jättänyt 

Pohjoismaiden neuvostolle kirjallisen kysymyksen aiheesta. 

 

2. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Missä kaasuautot? 

 

Suomen valtio tukee täyssähköautojen hankintaa ja kaasuautojen muutostöitä yhteensä 6:lla miljoonalla 

vuosien 2018-2021 aikana. Lisäksi valtio tukee 4:llä miljoonalla sähkön lataus- ja jakeluverkon rakentamista 

sekä taajamalogistiikan sähköistämistä. Tässä jätetään vähemmälle huomiolle biokaasu, vaikka se on 

kotimaista ja puhdasta sekä olisi paremmin kansalaisten saatavissa, jos biokaasulaitoksia olisi enemmän.   

 

Biokaasu voidaan tehdä esim. biojätteestä tai eläinten lannasta. Tällä tavoin saadaan vapautuva metaani 

hyötykäyttöön. Metaanin elinaika ilmakehässä on noin 12 vuotta. Metaani on toisiksi suurin syy ilmaston 

lämpenemiseen, joten tämän takia olisi hyvä saada metaani hyötykäyttöön. Biokaasuautolla ajattaessa 

hiilidioksidipäästöjä syntyy 20 000 km vuosiajolla 3318 kg vähemmän kuin bensa-autolla ajettaessa. Vuoden 

päästövähennyksellä voisi lämmittää kesämökkiä peruslämmöllä 13 kuukauden ajan.  

 

Kaasuautot ovat sähköautoja edullisempia hankkia, esteenä yleistymiselle kuitenkin on jakeluverkoston 

puute. Suomen Keskustanuorilla on biokaasulla toimiva kenubiili. Suomen Keskustanuorten tulee nostaa 

biokaasun mahdollisuuksia enemmän esiin ja viedä asiaa eteenpäin päättäville tahoille, jotta Suomeen 

saadaan kattavampi biokaasujakeluverkosto.  

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Kestävä kehitys on yksi Keskustanuorten neljästä johtavasta arvosta. Ilmastonmuutos on yksi aikamme 

suurista haasteista, johon on kyettävä tarttumaan kaikilla politiikan osa-alueilla. Merkittävimpiä osa-

alueita ovat energia ja liikenne. Suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa oleellista on panostaa 

yksityisen liikenteen, niin henkilö- kuin raskaiden ajoneuvojen polttoaineisiin, jotta maamme aiheuttamaa 

hiilijalanjälkeä voidaan tehokkaasti pienentää.  

Keskustanuoret on avoin kaikille uusille, ympäristöystävällisille polttoainevaihtoehdoille - kaikkia työkaluja 

tarvitaan. Sähköautot ovat kiistämättä osa tulevaisuuden isoa kuvaa, mutta koko liikennejärjestelmän 

ratkaisuksi niistä ei tule vielä moneen vuoteen olemaan. Biokaasu on teknologiana pidemmällä, se vaatii 

pienempiä muutoksia nykyiseen ajoneuvokantaan ja sen jakelu- ja varastointijärjestelmät ovat 

kehittyneempiä. Siksi biokaasu on oleellinen osa tulevien vuosien liikennejärjestelmän muutosta kohti 



ympäristöystävällisyyttä. Biokaasu on myös kotimainen, joten se vähentää Suomen riippuvuutta 

ulkomaisesta öljystä.  

Keskustanuoret haluaa panostaa voimakkaasti biokaasun jakeluverkoston kehittämiseen sekä kannustaa 

kuluttajia valitsemaan kaasuautoilu esimerkiksi veroteknisin kannustimin. 

 

3. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Monikuntalaisuudesta maakuntalaisuuteen 

 

Monikuntalaisuus mahdollistaa liikkuvuuden parin kunnan välillä, mutta maakuntalaisuus koko maakunnan 

alueella. Maakuntauudistuksen kynnyksellä olisi luonnollista siirtyä maakuntalaisuuteen. 

 

Maakuntauudistuksen ongelmana on ollut verotuksen toteuttaminen uudella tavalla, mutta 

maakuntalaisuudessa voitaisiin jakaa verotulot koko maakunnan kesken kunnan asukasmäärän mukaan. 

 

Maakuntalaisuus auttaisi myös keskuskaupungin ja reunakuntien vastakkainasettelun purkamisessa, kun 

varat olisi jaettu kaikille tasavertaisesti. Vastakkainasettelun poistaminen lisäisi koko maakunnan yhteen 

hiileen puhaltamista ja näin tekisi koko maakunnasta elinvoimaisen sekä kilpailukykyisen. 

 

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että monikuntalaisuus laajennetaan maakuntalaisuudeksi. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Monikuntalaisuus tarkoittaa Keskustanuorille sitä, että ihmiset voivat olla useamman kunnan jäseniä ja 

käyttää palveluita joustavasti. Monikuntalaisuus on vastaus monien suomalaisten arjen 

monipaikkaisuuteen. Monikuntalaisuus ja maakuntalaisuus eivät ole toisiaan poissulkevia. Maakuntalaisuus 

on kuitenkin ajatuksena hyvä, kun tarkastellaan maakuntaidentiteettiä ja kulttuuria. Maakuntien sisäisen 

vastakkainasettelun purkaminen on tärkeää ja Keskustanuoret voivat edistää sitä maakuntavaalien 

yhteydessä. 

 

4. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ruokakasvatusta laajennettava kotitalouden oppitunneilla 

 

Kotitalouden oppitunneilla opiskellaan ympäri Suomen kodin ja arjen hallinnan taitoja. Nämä taidot antavat 

pohjan oppilaalle tulevaan oman talouden ylläpitoon ja muistojälki oppitunneista kulkee mukana koko 

elämän. 

 



Oppitunneilla käsitellään muun muassa ruoanlaittoa, siivousta, juhlakulttuuria, terveellisiä elämäntapoja ja 

kuluttamista opetussuunnitelman mukaisesti. Tästä tärkeästä joukosta puuttuu kuitenkin kasvatus 

kotimaisesta ruoasta. 

 

Kotimainen ruoka ansaitsee huomion nuortemme ruokakasvatuksessa. Kun nuori tunnistaa kotimaisuuden 

puolesta puhuvat perusseikat, hän myös ottaa nämä huomioon paremmin omassa toiminnassaan. 

Nuortemme ruokakasvatuksessa on huomioitava yhteiskunnallinen ulottuvuus yhä paremmin ja 

varmistettava, että tulevaisuuden nuoret pitävät kotimaan puolta arjen valinnoillaan. 

 

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että kotitalouden opetukseen lisätään tietoutta ruuan 

alkuperästä. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Vuodelta 2014 peräisin olevissa opetussuunnitelman perusteissa todetaan kotitalouden opetuksen sisällöstä 

muun muassa, että erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja 

tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, 

taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. 

Näiden osa-alueiden voidaan katsoa esimerkiksi ruokaturvallisuuden ja eettisyyden näkökulmasta 

sisältävän myös kotimaisen ruoan etujen käsittelemistä. Myös ruokaketju on usein helpommin 

hahmotettavissa kotimaisessa ruoassa. Keskustanuorten mielestä onkin siis kiinnitettävä huomiota siihen, 

että opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja asioita myös oikeasti käsitellään osana kotitalouden 

opetusta kattavasti ja tosiasioihin pohjautuen, jotta nuori voi tehdä tietoisia valintoja myös ruoan suhteen. 

 

5. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Opintotukiuudistuksen vaikutuksia tarkasteltava tasa-arvon 

näkökulmasta 

 

Opintotukiuudistus tuli voimaan 1.8.2017. Uudistuksen suurin konkreettinen muutos koskee opiskelijoiden 

siirtymistä yleisen asumistuen piiriin. Käytännössä muutos tarkoittaa, että asumistukea haettaessa koko 

ruokakunnan tulot vaikuttavat opiskelijan saaman asumistuen määrään. 

 

Uudistuksen jälkeen on nähty paljon kirjoituksia nuorilta naisilta, jotka asuvat avoliitossa ja ovat 

menettäneet asumistukensa avopuolison tulojen takia. Tämä on voinut tarkoittaa usean sadan euron 

tiputusta opiskelijan tuloissa. Keskustelussa on esitetty paljon näkökantoja siihen, miten avopuolisoilla 

katsotaan olevan vastuu toistensa elämisen ylläpidosta ja miten näiden naisten tulee hyväksyä tilanne ja 

nostaa opintolainaa. 

 

Tilanne vaatii selvää tasa-arvotarkastelua. Ei voi olla oikein, että iso uudistus kurittaa erityisesti nuoria 

naisia, jotka usein seurustelevat vanhemman henkilön kanssa, joka on jo siirtynyt työelämään ja näin ollen 



tulot ovat nousseet. Kun avopari on seurustellut vasta vähän aikaa, ei voida olettaa, että naisten on tällöin 

luotettava suoraan töissäkäyvän puolison huolehtivan, että katto pysyy pään päällä. Etelä-Pohjanmaan 

Keskustanuoret esittää, että rakkautta ja taloudenhoitoa ei sekoiteta 2010-luvulla. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret tunnustaa aiheen olevan kipeä, mutta kokee aloitteen kuitenkin ongelmalliseksi. Jotta 

aloitteeseen voidaan yhtyä, pitäisi ensin päättää, millaista perhekäsitystä halutaan ylläpitää. Onko 

tarkoituksenmukaista, että on mahdollista olla saman katon alla pariskuntana, mutta kuitenkin olla eri 

taloutta, vaikka yhteistä ruokaa syödessä kuluu ruokaan vähemmän rahaa per pää? ’ 

Yleiseen asumistukeen siirryttyä samat säännöt - myös pariskunta ruokakuntana- ovat alkaneet koskea 

kaikkia asumistuen nostajia, mukaanlukien opiskelijoita. Onko oikein eriarvoistaa saman tuen nostajia 

keskenään?  

Asumistukiuudistus on tuonut monta muutakin ongelmaa, mm. kämppäkavereiden ruokakuntaistaminen, 

vaikka he eivät välttämättä ole tunteneet toisiaan juuri lainkaan ennen “yhteenmuuttoa”. Keskustanuoret 

kannattaa esimerkiksi soluasumistukijärjestelmän selvittämistä, jotta esimerkiksi korkeakoulukaupunkien 

opiskelija-asunnot eivät jää vajaakäytölle ja ole näin kuluerä.  

Keskustanuorten mielestä opintotukiuudistuksen vaikutuksia tasa-arvoon on tutkittava hyvinkin kriittisesti, 

koska yhdenvertaisuus on yksi toimintamme pääarvoista. Vaikka aloitteeseen ei yhdytä, sitä pidetään 

hyvähenkisenä ja tasa-arvo-ongelmiin puuttumisen tärkeänä työnä.  

 

6. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Uusiin maakuntiin on luotava trainee-ohjelmat ja kesätyöpaikkoja 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä 210 000 suomalaisen työnantaja muuttuu ja 350 organisaatiota 

poistuu Suomesta. Henkilöstövaikutukset kohdistuvat mittavasti myös nuoriin, sillä samalla esimerkiksi 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusopimukset purkautuvat. Maakuntahallintoa rakentaessa 

tarvitaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja maakunnan rakentamiseen tulee saada nuoret mukaan. 

 

Maakuntien tulee luoda omat trainee-ohjelmat, joilla tarjotaan harjoittelupaikkoja maakunnan 

korkeakouluopiskelijoille esimerkiksi hallintoon, viestintään ja palveluiden tuottamiseen. Maakuntien tulisi 

myös tarjota laaja määrä kesätyöpaikkoja ja jo maakuntastrategiassa tulisi huomioida nuorten osaamisen 

hyödyntäminen. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret näkee, että tulevien maakuntien, sekä seutukuntayhtymien ja konsernihallintojen tulee 

luoda omat trainee-ohjelmat. Trainee-ohjelmat mahdollistavat harjoittelupaikkoja vastavalmistuneille tai 

lähes valmistuneille opiskelijoille eri organisaation tasoilla. Keskustanuoret tunnistavat kestävien trainee-



ohjelmien rakentamisen haasteellisuuden julkisella sektorilla. Kannustamme viranhaltijoita ja päättäjiä 

käyttämään luovuutta ja mielikuvitusta trainee-ohjelmien toteutuksen suunnittelussa. 

 

7. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Soveltuvuuskokeiden painoarvoa lisättävä 

 

Pääsykokeiden soveltuvuuskoeosioon kuuluu useita eri tyyppisiä testejä ja psykologin haastattelu. Niillä 

pyritään selvittämään hakijan sopivuutta hakemalleen alalle. pystytään tarjoamaan opiskelupaikka 

soveltuvimmille. Soveltuvuuskokeissa huomataan muun muassa empatiakyvyn puute ja mahdollisetuneet 

tai melkein valmistuneet täytyy nähdä positiivisena voimavarana, joiden innokkuus ja tuore ammattitaito 

osaltaan kehittää julkisen hallinnon tasoja. Maakuntien, seutukuntayhtymien ja konsernihallinnon 

mahdollistamat trainee-ohjelmat tukevat osaltaan mahdollisuutta rakentaa elämää  psyykkiset häiriöt. 

Alalle sopimaton henkilö voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Kokkolan liittokokouksessa hyväksyttiin aloite 56 

“ Soveltuvuuskokeet takaisin osaksi pääsykokeita.” Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret vaativat 

Keskustanuorten liittoa ryhdistäytymään ja edistämään soveltuvuuskokeiden painoarvon lisäämistä. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret on ollut edustettuna sekä puolueen että valtakunnan tason koulutuspoliittisissa ryhmissä ja 

vienyt eteenpäin myös kantaamme soveltuvuuskokeista. Tätä työtä tulee jatkaa vahvemmin ja useammilla 

foorumeilla. 

 

Korkeakoulut päättävät itse omista pääsykokeistaan, joten kannustamme myös Keskustanuorten paikallisia 

toimijoita ottamaan kantaa soveltuvuuskokeiden puolesta. 

Valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa ammatillisen koulutuksen reformi hallitsi koulutuspoliittista 

keskustelua pitkälle kevääseen saakka. Huhtikuussa hallituksen puolivälitarkastelussa ilmoitettiin, että vielä 

tällä hallituskaudella toteutetaan lukiouudistus, joka koskee myös korkeakoulujen pääsykokeita. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan pitkää valmentautumista vaativista pääsykokeista tullaan 

luopumaan jo ensi keväänä, ja näistä uusista valintaperusteista korkeakoulut tiedottavat tänä syksynä. 

 

8. Etelä-Pohjanmaan keskustanuoret: Pääsykokeet pidettävä 

 

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten mielestä pääsykokeet on pidettävä ennallaan, koska niistä luopumalla 

ei saavuteta haluttuja hyötyjä. Pääsykokeista luopuminen ei välttämättä poista valmennuskurssibisnestä 

eikä kevennä abien taakkaa. Nykyjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden opintoihin mikäli myöhemmin 

innostuu opiskelusta.  Pääsykoejärjestelmässä huomioidaan hyvin kaikki toisen asteen opiskelijat. Etelä-

Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että pääsykokeet on pidettävä. 

 

 



Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret näkevät, että pääsykokeet ovat tärkeä osa oppilaitosten valintamenettelyä ja 

mahdollistavat erilaisten opiskelijoiden soveltuvuuden mittaamisen. Keskustanuoret eivät kuitenkaan ole 

täysin tyytyväisiä pääsykokeiden nykymuotoihin, jonka vuoksi täysin ennallaan kokeita ei voi pitää.  

Pääsykokeita tulisi kehittää kaikilla koulutusasteilla alalle soveltuvuutta paremmin mittaaviksi. 

Pääsykokeisiin käytetystä ajasta tulisi myös aina olla selkeää hyötyä itse opintoihin valmentautumiseen ja 

alan tuntemukseen. Tämä tavoite ei nykymalleilla toteudu aina tyydyttävästi. Aloitteen henkeen 

oppilaitosten pääsykokeiden säilyttämisestä merkittävimpänä osana opiskelijavalintoja yhdytään, mutta 

muutoksia pääsykokeiden muotoihin ja toteuttamiseen tulee saada. Toisella asteella on useasti perusteltua 

hyödyntää päättötodistuksia pääsykokeita enemmän, sillä toisen asteen opiskelupaikat voivat olla tällä 

tavalla nuorille paremmin saavutettavissa. Sen sijaan etenkin korkea-asteella pääsykokeilla on tärkeä osa 

alalle soveltuvuuden mittaamisessa. 

 

9. Etelä-Pohjanmaan keskustanuoret: Suomessa helleraja laskettava 20 asteeseen 

 

Suomessa helleraja tulee laskea 20 asteeseen, jotta meillä olisi tilastollisesti enemmän hellepäiviä 

vuodessa. Tämä vaikuttaa mm. ihmisten hyvinvointiin, sillä ihmiset liikkuvat ja ovat iloisempia hellepäivinä. 

Nykyään Suomessa helleraja on 25 astetta. Tänä vuonna Suomessa oli kylmä kesä ja heinäkuussa 

hellepäiviä oli vain 10. Kesä 2017 jäi kansalle mieleen synkkänä sekä helteettömänä. Jos helleraja olisi ollut 

20 asteessa olisimme saaneet enemmän positiivisia uutisia ja näin ihmisille olisi jäänyt mieleen paljon 

lämpöisempi kesä. 

Etelä-Pohjanmaan keskustanuoret esittää, että Suomessa helleraja on laskettava 20 asteeseen. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret katsoo, että nykyinen helleraja Suomessa on perusteltu ja sopiva. Helle ei ole Suomen 

kesissä jatkuva ilmiö, vaan poikkeava ilmiö lämpötilan ylittäessä 25 astetta. Myös esimerkiksi Ruotsissa ja 

Tanskassa on käytössä 25 asteen raja puhuttaessa lämpöaallosta. Pohjoismaisen yhteistyön ja 

vertailtavuuden nimissä onkin loogista, että myös lämpörajat ovat yhtenevät. 

Lisäksi Suomen verrattain viileähköt kesät voivat olla tulevaisuudessa merkittävä valttikortti esimerkiksi 

matkailussa, kun muualla maailmassa tukahduttavat helteet piiskaavat kansaa. Näin ollen Suomen ilmasto-

olosuhteista tulisi enemmänkin olla ylpeitä ja hyödyntää niitä kilpailuetuna mielikuvien keinotekoisen 

muokkaamisen sijaan. 

On myös huomioitava, että helle ei ole kaikille suomalaisillekaan yksiselitteisesti positiivinen tai kaivattu 

asia. Työn tekeminen maltillisemmissa lämpötiloissa on mieluisampaa ja liian korkea kuumuus voi jo 

ajatuksena tuntua ahdistavalta. Vaikka hellepäivien muisteleminen ja laskeminen voikin nostaa yksittäisten 

ihmisten mielialaa, kokonaisuutta katsoen hellerajan muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista tai 

hyödyllistä. 



10. Keski-Pohjanmaan keskustanuoret: Yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet toisella asteella. 

 

Keski-Pohjanmaan keskustanuoret on huolissaan toisen asteen opiskelijoiden eriarvoisuudesta. Pelastakaa 

lapset ry kansalaisaloite nostaa esiin toisen asteen opiskelusta syntyvät kulut opiskelijoille. Välineitä 

kalliimpia on kuitenkin eläminen varsinkin, jos opintojen perässä täytyy muuttaa jo 16 vuotiaana toiselle 

paikkakunnalle. Nuoret, joita eivät vanhemmat pysty tukemaan rahallisesti, ovat täysin eriarvoisessa 

asemassa niihin nuoriin verrattuna, joiden vanhemmat pystyvät auttamaan elämisen kuluissa kuten ruuassa 

ja puhelinliittymän maksussa, joka on tänä päivänä välttämätön. Suomella ei ole varaa päästää nuoria 

putoamaan pois koulutuksesta. Keski-Pohjanmaan keskustanuoret esittää, että peruskoulussa opinto-

ohjauksen osana, kun haetaan kouluun tarkasteltaisiin myös talousasioita, mistä nuori voi hakea tukea ja 

mihin kaikkeen on mahdollista hakea tukea, jotta jokaisella nuorella olisi mahdollista tavoitella 

haluamaansa opiskelupaikkaa. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Toisen asteen jälkeen nuoret ovat uuden elämänvaiheen edessä ja moni muuttaa asumaan omilleen. On 

hyvä, että opinto-ohjauksen yhteydessä kerrotaan nuoren oikeudesta taloudelliseen tukeen. Samassa 

yhteydessä on hyvä kertoa myös nuorten työllistymismahdollisuuksista. Keskustanuoret näkee hyvänä, että 

toisen asteen opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada opinto-ohjausta myös koulun päättymisen jälkeen 

omasta oppilaitoksestaan, kunnes pääsee jatko-opintoihin.  

 

11. Alajärven Keskustanuoret: Ovatko tulevat ammattilaiset oikeasti ammattilaisia? 

 

Alajärven Keskustanuoret on huolissaan ammatillisen koulutuksen tulevista muutoksista. Leikkauspaineissa 

täytyy taata opiskelijalle riittävä lähiopetusmäärä. Jos opiskelija ei saa riittävästi lähiopetusta, hänellä ei ole 

vaadittavaa tietoa ja osaamista alan termistöstä, laitteista ja käytänteistä. Työpaikan resurssit eivät riitä 

opettamaan alan perusteita opiskelijalle. Ovatko tulevat ammattilaiset oikeasti ammattilaisia? Suomen 

Keskustanuorten on syytä perehtyä tähän huolestuttavaan asiaan. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret näkevät että aloitteessa esitetty huoli on aiheellinen, sillä ammatillisen koulutuksen 

lähiopetustunnit ovat vähentyneet jo useamman vuoden. Kuitenkin tällä hallituskaudella asiaan on jo 

puututtu ja on tehty ammatillisen opetuksen uudistus eli ns. Amisreformi. Reformin myötä paikalliset 

yritykset otetaan mukaan ammatillisen koulutuksen järjestelyihin tarjoamalla opiskelijoille enemmän 

käytännön harjoittelua työelämässä. 

Opiskelijoille luodaan henkilökohtainen opintopolku, jota voidaan täydentää opiskelujen aikana, niiltä osin 

missä opiskelija tarvitsee täydennystä. Uudistus on myös herättänyt huolta rahoituksen osalta, sillä osa 

rahoituksesta tulisi valtiolta ja osa yrityksiltä. Tähän eduskunta kuitenkin on antanut lausuntonsa 

seurantavelvollisuudesta. 



12. Etelä-Savon Keskustanuoret: Neuvoloista kannustusta rokotteiden ottamiseen 

 

Etelä-Savon Keskustanuoret on huolissaan nykyisestä tilanteesta, jossa yhä useampi vanhempi jättää 

lapsensa rokottamatta kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Ehdotamme, että neuvoloissa panostetaan 

valistamiseen rokottamatta jättämisen haitoista ja vaaroista, sekä kannustetaan esimerkiksi rahallisesti tai 

etusetelin avulla vanhempia rokottamaan lapsensa.  

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Suomalaisen rokotusohjelman kattavuus on yhä erinomainen, mutta kehityssuunta on huolestuttava. Lisäksi 

rokotuskattavuudessa on alueellisia eroja. Laumaimmuniteettia on pidettävä yllä. On huomattava, että eri 

taudeissa laumaimmuniteetin muodostava rokotuskattavuuden taso vaihtelee. 

Keskustanuoret katsoo, että korkeaa rokotuskattavuutta täytyy pitää yllä nimenomaan kannusteiden 

avulla. Tämän lisäksi tutkitulla tiedolla ja valistuksella on merkittävä rooli rokotuskattavuuden 

edistämisessä, ja tässä neuvoloiden rooli tiedonvälittäjänä on suuri.  

 

13. Etelä-Savon Keskustanuoret: Lukioihin itsenäisen opiskelun kurssi 

 

Alati muuttuva työelämä ja opiskelu vaativat paljon itsenäistä työskentelyä ja erilaisten itsenäisten 

opiskelutapojen hallintaa. Etelä-Savon Keskustanuoret haluavat, että lukio-opiskelijoille tarjotaan työkaluja 

tulevia korkeakouluopintoja ja työelämää varten. Lukion tulisi valmentaa yhä paremmin itsenäisten 

opiskelutaitojen ja erilaisten oppimistyylien tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen. 

 

Etelä-Savon Keskustanuoret ehdottaa lukioihin itsenäisesti suoritettavaa kurssia, jossa opettajan 

avustuksella ja tuella opiskelija voi harjaannuttaa itsenäisesti opiskelua ja löytää itselleen sopivat 

opiskelutyylit. Opiskelija voi itse valita minkä kurssin suorittaa itsenäisesti, mutta vähintään yksi kurssi olisi 

kaikkien hyvä suorittaa itsenäisesti, jolloin opiskelijat saisivat tähän tukea sekä ohjausta koululta.  

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret yhtyy aloitteen ajatukseen siitä, että lukion opetussuunnitelmaan pitää sisällyttää ajatus 

itsenäiseen opiskeluun kasvattamisesta. Ajatus yhdestä pakollisesta itseopiskelun kurssista tuntuu jäykältä, 

koska lukiokeskustelussa puhutaan jatkuvasti oppiaineiden lisäämisestä, mutta Keskustanuoret kannattaa 

itsenäisen opiskelun taitojen harjoittelua toisen asteen koulutuksessa.  

Pakollisten kurssien lisäämisen sijaan kurssien itsenäiseen suorittamiseen voisi kannustaa esimerkiksi 

selkeästi tarjoamalla itseopiskelun vaihtoehtoa. Tätä käytetään ainakin osassa lukioita. Lukiossa on jo 

olemassa myös opiskelijanohjauskurssi, jota voidaan kehittää myös itsenäisen opiskelun taitojen 

parantamiseen ja sopivien opiskelutapojen löytämiseen.  



Pakollisia kursseja ei voi olla määräänsä enempää ilman, että joitain nykyisistä pakollisista aineista otetaan 

pois. Jos kurssi on vapaaehtoinen, voi sen hyöty suhteessa panostukseen jäädä pieneksi, kun joko kurssia ei 

tentitä ollenkaan, tai sitten tentitään vain todella helppoja kursseja, jolloin opiskelutaidot eivät välttämättä 

kehity. Kurssin pakollisuus sen sijaan pirstaloi opintoja vielä lisää. Opiskelutaitojen kehittäminen pitäisi olla 

integroituna koko opiskeluun, ei vain yhteen kurssiin.  

Valtakunnallinen linjaus pakollisen kurssin lisäämisestä ei todennäköisesti ole hedelmällistä, mutta 

kunnallisella tasolla voisi tällainen kurssi olla tarjolla. Tämä siksi, että kunnat voivat vaikuttaa lukioidensa 

syventävään kurssitarjontaan.  

Itsenäistä opiskelua voisi myös harjoittaa yhteistyöllä muiden oppilaitosten, kuten korkeakoulujen kanssa, 

jolloin esimerkiksi viiden opintopisteen kurssi voisi olla kolme ylimääräistä kurssia lukion 

päättötodistuksessa. Tällaista ylimääräistä opiskelua voisi helpottaa, sillä luomalla portin esimerkiksi 

korkeakouluopiskelun testaamiseen siirtyminen aivan uuteen opiskeluympäristöön ei välttämättä enää 

shokeeraa niin kovasti.  

 

14. Pirkanmaan keskustanuoret: Edustuksellisen demokratian päivitys 

 

Suomi on nyt satavuotias tasavalta ja demokratia. Toki demokratiamme juontuu jo autonomian ajalle ja 

eduskuntauudistukseen 1906. Ensimmäiset eduskuntavaalit käytiin 1907. Suomi täyttää pyöreitä, samoin 

kuin eduskuntakin, 110 vuotta.  

 

Suomessa on totuttu vallitsevaan tilaan edustuksellisessa demokratiassa; kansanedustajia on 200, eikä 

tavallisella kansalaisella välttämättä ole parhaat mahdollisuudet saada yhteyttä kiireisiin edustajiin. Hyvä 

uudistus aikanaan oli avustajien palkkaminen edustajille. Mutta tämä yksin ei riitä. 

 

Kansanedustajien määrää tuleekin nostaa. Keskustanuorten tulee aktiivisesti ajaa edustuksellisen 

demokratian päivitystä. Virkamiesvallan ja lobbareiden vallan kasvaessa on tärkeää että edustuksellisen 

demokratian vaikuttavuutta lisätään. Eräs parhaista konkreettisista keinoista tähän on kansanedustajien 

määrän kasvattaminen. 1907 valittiin 200 kansanedustajaa edustamaan  reilua kahta ja puolta miljoonaa 

suomalaista. Nyt meitä on kolme miljoonaa enemmän. Eikö siis olisi luontevaa että kansanedustajiakin olisi 

enemmän? Monet eri väestöryhmätkin yhä heterogeenisemmassa maassa saisivat ensimmäistä kertaa 

edustajansa ja moni nuorikin pääsisi helpommin eduskuntaan puhumaan nuoren polven ja tulevaisuuden 

aikuisten äänellä. Moniäänisyyttä tarvitaan moniäänisessä maailmassa. Siksi keskustanuorten tuleekin 

aktiivisesti edistää laajempaa edustuksellisuutta demokratiassamme!  

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret ymmärtää aloitteen huolen kansanedustuslaitoksen valumisesta kauemmas kansalaisista 

kansan kasvaessa, vaikka kansanedustajien lukumäärä pysyy samana. Keskustanuoret pitää tärkeänä, että 

kansanedustajat pysyvät riittävän lähellä kansalaisia, sekä eduskunta kokonaisuudessaan moniäänisenä.  



Keskustanuoret ei kuitenkaan halua kasvattaa valtiollisen tason merkitystä, vaan pikemminkin vahvistaa 

alueellista ja paikallista demokratiaa. Tuleva maakuntauudistus vaaleilla valittuine 

maakuntavaltuutettuineen paikkaa eduskunnan koon synnyttämää edustusvajetta. Keskustanuoret haluaa 

vahvistaa maakuntien ja kuntien asemaa sekä laajentaa näiden päätäntävaltaa. Subsidiariteettiperiaatetta 

tulee toteuttaa EU:n lisäksi oman lisäksi oman valtiomme sisällä. Tulevaisuus on vahvojen maakuntien ja 

kuntien. 

 

15. Pirkanmaan keskustanuoret: Nuuskan myynti on vapautettava 

 

Pirkanmaan Keskustanuoret vaativat nuuskan myynnin vapauttamista Suomessa. Nuuska on kiellettyä tällä 

hetkellä Euroopan Unionin alueella, mutta sitä saa myydä ja valmistaa Ruotsissa. Ruotsi on neuvotellut 

erityisluvan nuuskan suhteen Euroopan Unionissa. Tämä aiheuttaa suuren ja erittäin huolestuttavan 

salakuljetuksen Suomeen. Nuuskaa tuodaan laillisesti Suomeen ruotsinlaivalta ja salakuljetetaan 

pohjoisessa Ruotsin ja Suomen välisen rajan yli.  

 

Nuuskan käyttö on yleistynyt rajusti samaan aikaan kun tupakointi on vähentynyt Suomessa. Monet ihmiset 

korvaavat tupakan nuuskalla, joka näyttää olevan yleinen trendi varsinkin nuorten kohdalla. Nuuskaaminen 

sinänsä ei ole terveellistä, mutta nykyisellä kieltolailla haitat jäävät Suomeen ja verotulot valuvat Ruotsiin. 

Päihdevalistus nuuskan osalta epäonnistunut totaalisesti, koska nuuskan käyttö kasvaa jatkuvasti. Suomen 

valtion olisi hyvä tässä vaiheessa alkaa itse keräämän verotuloja nuuskan myynnistä. Verotuloja voitaisiin 

ohjata ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja hyvin vaikuttavaan kampanjointiin nuuskan haitoista. Nuuskaa 

on nykyään todella helppo saada ja sillä käydään mittavaa kauppaa pimeillä markkinoilla. Tässä vaiheessa 

olisi hyvä tunnustaa tosiasiat ja lähestyä asiaa aivan eri näkökulmasta. Nuuskan myynnin vapauttaminen 

olisi oikea askel kohti reilumpaa ja avoimempaa yhteiskuntaa.   

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret näkee nuuskan terveyshaittoja ja voimakasta riippuvuutta aiheuttavana päihteenä. 

Nuorten nuuskankäyttäjien määrä on arvioiden mukaan kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Tilanne 

on hälyttävä. 

Keskustanuoret ei halua sallia nuuskan myyntiä Suomessa. Yhdymme kuitenkin aloitteen huoleen 

salakuljetuksen lisääntymisestä. Myynnin vapauttaminen tulisi lisäämään nuuskan käyttöä ja sitä kautta 

myös kansanterveydellisiä haittoja. 

Lisäksi Keskustanuoret esittää, että nuuskan tuontirajoituksia kiristettäisiin edelleen. Myös netin röyhkeä ja 

avoin nuuskakauppa on saatava padottua: Keskustanuoret esittää, että Poliisi ja Tulli tarttuisivat tosissaan 

laittomaan nuuskan välittämiseen. 

Mikään muu EU-maa ei ole saanut nuuskan myynnin poikkeuslupaa Ruotsia lukuun ottamatta. Lisäksi 

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla savuton maa vuoteen 2030 mennessä. Olisi nurinkurista, että 

sallisimme toisen nikotiinituotteen myynnin tilanteessa, jossa olemme pääsemässä tupakasta eroon. Kyse ei 

ole ainoastaan yksilönvapaudesta, vaan nikotiinituotteista aiheutuvat sairaudet lankeavat lopulta kaikkien 

maksettavaksi. 



16. Pirkanmaan Keskustanuoret: Kannabiksen käytön laillistaminen 

 

Pirkanmaan Keskustanuoret kyseenalaistavat huumausaineiden täyskiellon realistisuuden ja järkevyyden 

vaatien kannabiksen laillistamista Suomessa. YK:ta lähellä olevan elimen, Kansainvälisen huumausaineiden 

valvontalautakunnan (INCB) vuosiraportissakin todettiin 2.3.2016, että sota huumeita vastaan on ohi, ja 

tulevaisuudessa kansalaisten terveys ja hyvinvointi sekä ihmisoikeudet pitää asettaa etusijalle.  

 

Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa viihdekäyttöön kannabis laillistettiin maaliskuussa 2012. Laki 

laitettiin toimeen tammikuussa 2014. Kannabista saa kasvattaa, pitää hallussa ja myydä. Laillistamisen 

seurauksena rikollisuus väheni, vankilatuomiot vähenivät, mutta verotulot kasvoivat roimasti. Vuodesta 

2014 vuoden 2017 puoleenväliin mennessä on Colorado kerännyt kannabiksesta erinäisinä lisenssi- ja 

verotuloina yli 500 miljoona dollaria. Tästä leijonanosa tulee viihdekäyttöön tarkoitetusta kannabiksesta. 

500 miljoonaa dollaria on lähes yksi prosentti Suomen valtion vuoden 2017 budjetista.  

 

Jokainen kannabiksen myynnistä saatu dollari on pois järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja sen tukemiselta. 

Coloradossa asuu noin 5,35 miljoonaa ihmistä, joka vastaa lähestulkoon Suomen asukasmäärää. 

Kannabiksen viihdekäytöstä on tullut monille osavaltioille tärkeä asia ja viimeisimpänä osavaltiona 

laillistamisen kelkkaan hyppäsi Kalifornia. Pirkanmaan Keskustanuoret nyökkäilevät tälle hyväksyvästi. 

Yleiseksi ikärajaksi on muodostumassa 21-vuotta, jonka Pirkanmaan Keskustanuoret näkevät 

vastuuntuntoiseksi ikärajaksi. 

 

Suomessa kannabiksen käyttö on ollut jatkuvassa nousussa 2000-luvun alusta lähtien. Kannabiksen käytön 

kasvu on ollut vakaata ja varmaa. Nykyinen päihdevalistus ei ole pystynyt kitkemään käytön kasvua. Käytön 

kasvaessa tasaisesti, ei hoitoon ohjautuvien määrä ole kuitenkaan noussut, vaan pikemminkin laskenut. 

Kannabiksen laillistaminen estäisi Suomessakin lahjakkaita nuoria syrjäytymästä huumekokeilujen jälkeen 

huumausainemerkinnän saatuaan. Syrjäytynyt nuori on kallis ja hänen tulevaisuutensa vaikeutuu. Ihmiset 

pystyvät käyttämään päihteitä fiksusti kun asenneilmapiiri ohjaa siihen. Aikuisiin ihmisiin, joka on suurin 

kannabiksen vakituinen käyttäjäkunta (25-35 vuotiaat) on voitava luottaa. Aikuisen ihmisen tulee voida 

vapaasti valita, mikä päihde sopii hänelle parhaiten. Korostamme yksilönvapautta.  

 

Verotuloista kertyneitä tuloja voidaan kohdistaa päihdehuoltoon, sivistykseen, haittojen ennaltaehkäisyyn 

ja erityisesti nuorten valistamiseen. Säästyneet poliisin resurssit voidaan kohdistaa tehokkaammin kovien 

huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Mahdolliset mielenterveyshaitat käsiteltäisiin 

tapauskohtaisesti. Kyse on perustavanlaatuisesta yksilönvapaudesta ja valtavista verotuloista. Huumeeton 

maailma on utopiaa. Huumeita käyttävät joka yhteiskuntaluokasta olevat ihmiset aina toimitusjohtajista 

lähihoitajiin. Olisi siis syytä avata ajatukset ja silmät myös kannabiksen laillistamisen hyödyistä sekä pohtia 

asetuksia sääntöineen kannabiksen käytölle ja myynnille.  

 

 

 



Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Päihdepolitiikalla tulee pyrkiä siihen, että kynnys huumeiden käyttöön pysyy mahdollisimman korkealla. 

Tarjonnan lisäämisen on todettu kasvattavan kysynnän määrää. Huumeiden, kuten myös kannabiksen, on 

todettu aiheuttavan merkittäviä psyykkisiä oireita, eritoten jos siihen on olemassa geneettinen taipumus. 

Tätä taipumusta ei pystytä toteamaan etukäteen aukottomasti. 

Huumeiden käytön rajaaminen niin sanottuun viihdekäyttöön voi olla joillekin ihmisille mahdollista, joskaan 

ei sekään täysin haitatonta. Huumekokeiluista voi kuitenkin seurata yksilöille koko loppuelämää 

merkittävästi haittaavia ongelmia. Ihmisen terveys ja elämänlaatu on liian suuri hinta 

maksettavaksi kannabiksen laillistamisesta. Keskustanuoret kuitenkin suhtautuu avoimesti 

lääkekannabiksen käytön lisäämiseen lääketieteellisen valvonnan alaisuudessa. 

 

 

17. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Mikromuovipäästöihin puututtava 

 

Maailman suuriin ympäristöongelmiin kuuluu mikromuovien kertyminen luontoon. Näiden pikkiriikkisten 

muovinpalojen arvioidaan voivan läpäistä vedenpuhdistamoja ja jopa solurakenteita. Niihin kertyviä ja 

niissä olevia myrkkyjä ja raskasmetalleja pidetään merkittävänä uhkana terveydelle. Niihin voi myös 

kiinnittyä taudinaiheuttajia. 

 

Mikromuovin lähteitä on useita tekstiileistä liikenteeseen ja yksinkertaisesti myös kappaleiden ja pintojen 

kulumiseen. Niiden määrän nopeaa vähentämistä ei yleisesti pidetä realistisena. Tehokkaita 

puhdistuskeinojakaan ei tunneta. Asiaan on siis vaikea puuttua, eikä ilmiötä tunneta läheskään tarpeeksi. 

Jotain helppojakin keinoja kuitenkin on, sillä mikromuovia tuotetaan myös osin tahallisesti. 

 

Yksi mikromuovin lähde on kosmetiikka ja erilaiset muut hoitoaineet. Mikromuovia lisätään useisiin 

tuotteisiin shampoista hammastahnoihin tarkoituksena saada esimerkiksi hiuksiin kiiltoa tai hampaisiin 

valkeutta. Tällainen tahallinen ympäristön kuormittaminen ulkonäkösyiden vuoksi on edesvastuutonta. 

 

Jostain on aloitettava, ja siksi tuleekin kieltää mikromuovien lisääminen kosmetiikkaan. Se on paitsi 

teknisesti, myös periaatteellisesti helpoiten toteutettavissa. Se ei ehkä ole iso muutos mikromuovien 

määrässä, mutta sitä tuleekin pitää alkuna isommalle muutokselle. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Mikromuovien kertyminen luontoon ja vesistöihin on todellinen ongelma. Tutkimustietoa ongelman 

laajuudesta on vielä rajatusti, mutta kuten aloitteessa mainitaan, jostain on aloitettava. 



Esimerkiksi vesistöissä on havaittu suuria määriä mikromuovia ja koska sitä ei voida poistaa, sen määrä 

tulee vain kasvamaan. Kosmetiikan mukana mikromuovit päätyvät jätevedenpuhdistamoiden lävitse 

vesistöihin ja alkavat sitoa itseensä haitallisia aineita, jotka pahimmassa tapauksessa päätyvät 

ruokapöytäämme merenelävien myötä. 

Joutsen-merkityissä kosmetiikkatuotteissa mikromuovien käyttö kiellettiin jo vuonna 2013. 

Kosmetiikkatuotteiden koostumuksen selvittämiseksi on myös kehitetty sovelluksia, joilla kuluttajat saavat 

lisää tietoa ostamistaan tuotteista. 

Keskustanuoret vaatii, että mikromuovien käyttäminen kosmetiikassa kielletään. 

 

18. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: HEVI-veroa kevennettävä! 

 

Varsinais-Suomen Keskustanuoret esittävät että Keskustanuoret alkaisivat ajaa hedelmien, vihannesten, 

kasvisten ja marjojen eli hevi-tuotteiden verotuksen keventämistä. Kaikkia ihmisiä tulisi kannustaa syömään 

enemmän hedelmiä, vihanneksia, kasviksia ja marjoja.  

 

Useissa tutkimuksissa on todistettu säännöllisen ateriarytmin ja täysjyväviljatuotteiden ja hevi-tuotteiden 

suosimisen ruokavaliossa suojaavan ihmisiä ylipainolta ja lihavuudelta. Täysviljatuotteet ovat suomalaisessa 

ruokavaliossa usein hyvin edustettuina, mutta hevi-tuotteet eivät.  

 

Kasviksista saadaan monia tärkeitä vitamiineja, kivennäisaineita, bioaktiivisia yhdisteitä, tärkeitä ja 

välttämättömiä rasvoja ja aminohappoja, hiilihydraatteja sekä ravintokuitua. Nämä kaikki edistävät 

terveyttä, ehkäisevät taudinaiheuttajia ja karsinogeeneja. Kasvisten syöminen edesauttaa fyysistä ja 

psyykkistä terveyttä. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja kuten sanonta kuuluu, terveessä ruumiissa 

terve mieli. Kasvisten syöminen ja terveellinen ruokavalio edistää siis myös paitsi fyysistä, myös psyykkistä 

hyvinvointia. 

 

Vuonna 2012 Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehty opinnäytetyö tutki kasvisten kulutusta ja 

ostotottumuksia Kaappaa kasvis! - teemaviikon avulla. Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että jos lapsilla 

oli saatavilla tarvittava määrä kasviksia, lapset myös söivät tarvittavan määrän kasviksia. Toinen tärkeä 

tulos tutkimuksessa oli, että tutkimukseen osallistujista 96 % uskoi kampanjan vaikuttavan positiivisesti 

lasten kasvisten käyttöön. Eli tästä voidaan tehdä seuraava johtopäätös: kun kasviksia on tarpeeksi 

saatavilla, niitä myös syödään riittävästi. 

 

Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan korkeamman sosioekonomisen taustan omaavat syövät 

todennäköisemmin hedelmiä ja kasviksia päivittäin, kuin alemman sosioekonomisen taustan omaavat. 

Korkeamman sosioekonomisen taustan omaavilla ovatkin hedelmät ja kasvikset paremmin saatavilla.  

 

Hevi-tuotteita on oltava riittävästi kaikkien saatavilla. Valtion on annettava kaikille aito mahdollisuus elää 

terveellisesti tulotasosta riippumatta. Varsinais-Suomen Keskustanuoret esittävät, että hedelmien, 



vihannesten, kasvisten ja marjojen verotusta kevennetään, jotta kaikilla on mahdollisuus syödä entistä 

terveellisempää ja kasvispainotteisempaa ruokaa. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen 

 

Keskustanuoret näkee, että arvonlisäveron tarkoituksena ei ole ohjata kuluttajan käyttäytymistä. Useat alv-

kannat lisäävät verottajan työtä ja yritysten kustannuksia. Arvolisäveron lasku olisi vaikea suunnata 

tiettyihin hevi-tuotteisiin niin, että esimerkiksi jatkojalosteet eivät olisi alennetun alvin piirissä. Lisäksi pienet 

veroalet eivät välttämättä leikkaa tuotteen hintaa yhtä paljon.  

Alennetun arvolisäveron sijasta Keskustanuoret tarjoaa hevi-tuotteiden kulutuksen lisäämiseksi EU:n 

sallimia valmisteveroja, esimerkiksi makeisveroa tai vaikkapa kohuttua mäkkäriveroa. Nämä verot 

tuottaisivat valtion kassaan tuloja ja ohjaisivat kulutusta normaalin verokannan tuotteisiin. 

Yhdymme aloitteen ajatukseen siitä, että hedelmien ja vihannesten tarjonnan lisäämisellä voitaisiin 

vaikuttaa niiden kulutukseen. Siksi tervehdimmekin ilolla esimerkiksi S-ryhmän kokeilua sijoittaa hevi-

tuotteita kassalinjojen läheisyyteen. 

 

19. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Keinotekoinen liha osaksi suomalaista ruuantuotantoa! 

 

Pohjois-Karjalan keskustanuorten piiri vaatii, että Suomessa keinotekoisen lihan tutkimukseen ja 

tuotantoon on panostettava. Suomalainen koulutus on korkeatasoista, joka tukee keinotekoisen lihan 

tutkimuksia. Kotimaisella tutkimuksella voidaan tukea ja tehostaa kotimaisen keinotekoisen lihan 

tuotantoa, jonka tulevaisuuden markkina-arvo on suuri. 

 

Keinotekoinen liha on ekologinen ja tehokas ratkaisu ruuantuotannossa, kun tämänhetkinen karjatuotanto 

ei riitä nykyisen väkiluvun ruokkimiseen ja tulevaisuudessa väkiluvun nousu tarkoittaisi jopa karjatuotannon 

moninkertaistamista. Karjatuotannon lisääminen lisää myös haitallisia kasvihuonepäästöjä. 

 

Keinotekoisen lihan tuottaminen on eettisempi ratkaisu kuin normaali karjatuotannon lisääminen. 

Kasvatusprosessi tarvitsee sopivan lämpötilan, energiaa ja tukialustan, jotta kantasoluista alkaa 

muodostumaan lihassäikeitä ilman eläimeen kohdistuvia kärsimyksiä tai geenimanipulointia. Lisäksi 

keinotekoiseen lihaan ei tarvitse käyttää hormoneja tai ylimääräisiä lääkkeitä, kuten normaalissa 

karjatuotannossa. 

 

Keinotekoinen liha on tulevaisuutta, johon Suomen on ryhdyttävä satsaamaan hyvissä ajoin. Suomalaista 

osaamista ja vahvaa koulutusta ei kannata jättää hyödyntämättä keinotekoisen lihan tuotannossa, mikä 

monipuolistaisi suomalaista omavaraisuutta ruuantuotannossa. 

 

 



Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Suomessa kannattaa tarttua rohkeasti erilaisiin ruokainnovaatioihin. Keinotekoinen liha alkaa pian olla 

hinnaltaan kilpailukykyistä. Keinoliha on yksi eettinen ja ekologinen vaihtoehto lihantuotannolle. Sen 

valmistukseen ei tarvita niin paljoa maa-alaa ja vettä.   

Keskustanuoret ei kuitenkaan voi allekirjoittaa aloitteessa esitettyjä väitteitä perinteisestä 

lihantuotannosta. Perinteisessäkään lihan tuotannossa ei tarvitse käyttää hormoneja tai ylimääräisiä 

lääkkeitä, jos toimitaan oikein ja eettisesti. Välttämätön lääkehoitokaan ei vaikuta lopputuotteen laatuun, 

jos riittäviä karensseja ja huolellisuutta käytetään. Keskustanuoret näkevät myös perinteisen 

lihantuotannon osana tulevaisuuden ruokaketjua, kunhan Suomessa pidetään kiinni riittävistä eettisistä 

standardeista ja kehitetään niitä edelleen. 

 

20. Pohjois-Savon Keskustanuoret: Heijastinpakko talvikuukausille 

 

Pohjois-Savon Keskustanuoret vaativat, että Suomessa heijastimien käyttö tulee olla pakollista pimeinä 

talvikuukausina. 

 

Turvallisuudesta keskustellaan joka talvi ja erityisesti heijastimen käyttöön kannustetaan vuosittain suurilla 

kampanjoilla. Pohjois-Savon Keskustanuoret kokevat, että kansalaiskasvattamisen kautta heijastimen 

käyttöä ja tietoisuutta turvallisuudesta on saatu lisättyä, mutta yksinään se ei riitä. Heijastinpakko pimeille 

talvikuukausille lisäisi huomattavasti turvallisuutta ja viimeisetkin heijastimen käyttöä vastustavat ryhmät 

saataisiin käyttämään pientä, mutta merkittävästi turvallisuutta lisäävää heijastinta.   

 

Heijastinpakko on verrattavissa kypäräpakkoon merkittävästi turvallisuutta lisäävänä lisävarusteena ja siksi 

myös Keskustanuorten tulee vaatia heijastimien käyttöä pakolliseksi.  

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret yhtyy aloitteen henkeen siitä, että pimeässä näkyminen on välttämätöntä henkilö- ja 

liikenneturvallisuuden vuoksi. Nykyinen lainsäädäntö suosittelee jo heijastimen käyttöä. Näemme 

heijastinpakon kuitenkin turhana säännöstelynä, joka on ristiriidassa normienpurkupyrkimysten kanssa. 

Heijastinpakko olisi rinnastettavissa pyöräilykypäräpakkoon, jonka valvontaa ei käytännössä tapahdu, 

koska siihen ei ole resursseja.  

 

 

 

 



21. Pohjois-Savon Keskustanuoret: Kivuton kuolema on ihmisoikeus 

 

Pohjois-Savon Keskustanuoret vaativat, että saattohoidossa oleva potilas saa tarvittavan kivunlievityksen. 

Nykyisessä tilanteessa ei ole tarpeeksi resursseja ja osaamista antaa saattohoidossa olevalle potilaalle 

tarvittavaa kivunlievitystä potilaan sietämättömään ja hallitsemattomaan fyysiseen tai psyykkiseen tuskaan.  

 

Kivutonta saattohoitoa ei saa tällä hetkellä kuin saattohoito-osastoilla tai syöpäosastoilla. Tällöin kyseessä 

on usein palliatiivinen sedaatio, jossa potilas tarkoituksellisesti rauhoitetaan ja hänen tajunnantasonsa 

heikennetään fyysisten oireiden ja henkisen kärsimyksen lieventämiseksi. Sedaatio on viimeinen keino 

lieventää ihmisen kärsimystä elämän viime hetkillä. Valtaosa saattohoidossa olevista potilaista on muissa 

yksiköissä tai jopa kotonaan, missä kivutonta saattohoitoa on tällä hetkellä melkein mahdoton saada. 

Lääkintähenkilökunta ei näissä tapauksissa usein anna tarvittavaa kivunlievitystä, kun kiputasoa ei 

tunnisteta tai kipulääkkeitten suurempien määrien käyttöä pelätään. 

 

Kivuton saattohoito varmistettaisiin jokaiselle saattohoidossa olevalle potilaalle kouluttamalla lääkäreitä ja 

hoitajia oikeanlaisen kivunlievityksen ja palliatiivisen sedaation -toimenpiteen antamiseen. Jokaisella tulisi 

olla oikeus kivuttomaan kuolemaan. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret näkee tärkeänä, että suomalaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet kivunlievitykseen 

kuoleman lähestyessä.  

Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön kärsimyksen lievittämiseen sekä ammattitaidon 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen. On keskeistä, että potilas kokee hoitonsa hyväksi ja että kivunlievitys on 

tarkoituksenmukaisella tasolla. 

Palliatiivinen hoito perustuu kärsimyksen ehkäisemiseen ja lievittämiseen sekä kivun ja muiden 

elämänlaatua heikentävien fyysisten, psykososiaalisten ja eksistentiaalisten ongelmien varhaiseen 

tunnistamiseen, ehkäisyyn, lievitykseen ja hoitoon. WHO on ennustanut, että palliatiivinen hoito tulee 

olemaan lähivuosina toiseksi suurin erikoislääketieteen ala, ja tämän tulisi näkyä meillä myös kansallisesti 

alan koulutukseen ja hoitoon resursoinnissa väestön ikääntyessä.  

Keskustanuoret haluaa, että jokaisella tulee olla oikeus ihmisarvoiseen saattohoitoon sisältäen niin oireiden 

lievityksen kuin läheisten tukemisen. 

 

22. Kymenlaakson Keskustanuoret: Poliittiset nimitykset historiaan 

 

Kymenlaakson Keskustanuoret vaatii Keskustanuorten julkisesti kehottavan kaikkia Suomen päättäviä 

elimiä valitsemaan virkoihin valittuja vain osoitettavien kykyjen eikä poliittisten ansioiden takia. Poliittiset 

nimitykset eivät toteuta meritokratiaa, jonka pitäisi olla yksi Suomen kantavista voimista. Puoluekirja ja -



uskollisuus eivät kerro mitään osaamisesta, joten niillä ei pidä olla painoarvoa rekrytointiprosessissa. 

Poliittiset valinnat estävät substanssiosaajien urakehityksen ja nostavat virkoihin osaamattomia poliitikkoja. 

Tilanne haittaa kaikkia muita kuin poliittisia päättäjiä. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret kokee, että poliittiset nimitykset ovat ongelmallisia, eikä halua, että vain poliittisilla 

kontakteilla pääsee hyviin virkoihin. Virka tarkoittaa palvelussuhdetta julkisoikeudelliseen yhteisöön. Emme 

kuitenkaan voi yhtyä ajatukseen, ettei poliittisella kokemuksella olisi merkitystä esimerkiksi 

asiantuntijuuden ja osaamisen kannalta. Keskustanuoret näkee poliittiset ansiot arvokkaina. Puoluekirja ei 

myöskään saa olla este millekään viralle.  

 

23. Kymenlaakson Keskustanuoret: Ympärileikkaus vain lääketieteellisellä perusteella 

 

Suomessa ympärileikataan noin 400 poikaa ja tuntematon määrä tyttöjä vuosittain ilman lääketieteellistä 

syytä. Näihin lääketieteellisesti tarpeettomiin ympärileikkauksiin liittyy merkittäviä lääketieteellisiä riskejä 

ja haittoja. Ehkä sitäkin tärkeämpi syy niiden kieltämiselle on alaikäisten uhrien riippuvainen asema ja 

uskontokuntaan liittäminen vanhempien päättämän pakollisen silpomisen kautta. Tällaisia loppuelämän 

päätöksiä tulee tehdä vain täysi-ikäisen oman tahdon kautta. Kymenlaakson Keskustanuoret esittää, että 

Keskustanuoret tekevät kaikkensa, jotta alaikäisten poikien ja tyttöjen silpominen muun kuin 

lääketieteellisen syyn takia määritetään vakavaksi rikokseksi ja sen lopettamiseksi tehdään kaikki voitava. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen. Ilman lääketieteellistä perustetta tehtävät 

ympärileikkaukset rikkovat tätä periaatetta ja ne on siksi kiellettävä lailla. Etenkin naisten silpominen voi 

aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja ja myös psyykkisiä oireita. Täysi-ikäisten miesten tulee saada omasta 

tahdostaan ympärileikkauttaa itsensä edelleen myös uskonnollisten syiden perusteella.  

 

24. Kainuun keskustanuoret: Tyttöjen ympärileikkaus kriminalisoitava Suomessa 

 

Nykyisessä lainsäädännössä naisen sukuelinten silpominen on kiellettyä, mutta siitä kuitenkaan ei ole 

mainintaa Suomen rikoslaissa. Istanbulin sopimuksen 38 artikla vaatii, että ”Osapuolet toteuttavat 

tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, että – tahalliset menettelyt säädetään 

rangaistaviksi”. 

 

Suomi on Pohjoismaista ainoa, jossa tekoa ei ole kriminalisoitu. Vaikka asiasta ei ole mainintaa rikoslaissa, 

täyttää sukuelinten silpominen Suomen rikoslain mukaan pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn kriteerit. 



Asiaan on ottanut jo kantaa mm. perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä lapsiasiavaltuutettu 

Tuomas Kurttila. 

 

Näiden perustelujen nojalla Kainuun Keskustanuoret vaativat, että tyttöjen ympärileikkaus on Suomessa 

kriminalisoitava. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Katso vastaus aloitteeseen 23.  

 

25. Kymenlaakson Keskustanuoret: Uskonnollinen ohjelma pois kouluista 

 

Suomen koulujärjestelmässä uskonnolla on vielä nykyäänkin erikoisasema, mikä näkyy muun muassa 

uskonnollisina aamunavauksina, vierailuina jumalanpalveluksissa ja oman uskonnon opetuksena. 

Kasvatusjärjestelmän ei kuulu kasvattaa hyviä uskovaisia, vaan antaa kaikille sama uskonnosta riippumaton 

sisältö. 

 

Kymenlaakson Keskustanuoret edellyttää, että Keskustanuorten mukaan oman uskonnon kasvatus kuuluu 

vapaa ajalle ja uskonnollisille yhdyskunnille. Koulu opettaa kaikille samat asiat, eikä edistä kenenkään 

kasvua minkään uskonnon seuraajaksi. Samalla tulee liittää Suomesta löytyvät kuusi kristillistä koulua osaksi 

normaalia koulujärjestelmää.             

    

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

On tärkeää̈ ymmärtää̈ eri uskontoja. Samoin on tärkeää̈, että̈ uskontoa opetetaan perusopetuksessa eikä̈ 

viikonloppukouluissa suljettujen ovien takana. Uskonnon opetuksen tavoitteeksi pitää̈ ottaa ymmärryksen 

kasvattaminen. Uskonnon opetuksen sisältö̈ tulee päivittää̈ muotoon, jossa jokaisella on oikeus oman 

uskonnon opetukseen sekä̈ kaikille yhteiseen etiikkaan ja uskontotietoon. 

Uskonnon opetuksen opetussuunnitelmien sisältöjä̈ on jo muutettu yleissivistävämpään suuntaan. 

Opetussuunnitelman uskonnon opetuksen tehtävä̈ on jo nyt antaa oppilaalle laaja käsitys eri uskonnoista 

sekä̈ uskontojen monilukutaitoa. 

Suomalaista lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että kirkkoon kuuluvalla oppilaalla on oikeus valita 

elämänkatsomustieto uskonnonopetuksen sijaan. Keskustanuoret tunnistaa, että lapsilla ja nuorilla on halu 

keskustella ajankohtaisista tapahtumista. Uskontotuntien sisältöä tulisi kehittää niin, että niillä käsitellään 

ohjatusti enemmän ympäröivässä maailmassa tapahtuvia muutoksia. 

 

 



26. Lapin Keskustanuoret: 10 000 pakolaiskiintiö-aloitteesta luovuttava 

 

Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto nostivat heinäkuun 2017 puolivälissä yksissä tuumin otsikoihin 

nuorkeskustalaisten ihmisarvopamfletin, joka käsitteli kattavasti hallitukselta vaadittavia toimia 

ihmisoikeuksien edistämiseksi. Pamfletissa vaaditaan muun muassa sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, 

vammaisten koulutustakuun vahvistamista sekä translain kokonaisuudistusta. Edellämainitut ovat tärkeitä, 

ajankohtaisia kysymyksiä, joita nostettiin kiitettävän kärkkäästi esille ja voikin sanoa, että kaikkinensa 

pamfletti oli onnistunut. 

 

Kuitenkin kannanotto pakolaiskiintiön kasvattamisesta nykyisestä 750:stä 10 000:een on räikeää ja 

liioiteltua mediahuomion hakemista, jonka kaltaisiin avauksiin ei tulisi vaikeimpinakaan aikoina 

nuorkeskustalaisen liikkeen ajautua. Eittämättä valtava lisäys pakolaiskiintiöön on jaloa ja kaunista 

ajattelua, jolla koetettiin epätoivoisesti ostaa median ja vihervasemmiston hyväksyntää. Tällä kertaa se ei 

toiminut. 

 

Ainoa kestävä ja realistinen ratkaisu hallitsemattoman maahanmuuton hillintään on tarjota konkreettista 

apua itse lähtömaiden tilanteeseen. Sen sijaan korkeiden pakolaiskiintiöiden vähätteleminen ja 

normalisointi ei ole tervettä ajattelua ja sille tielle ei tulisi Keskustanuorten nyt eikä tulevaisuudessa 

suunnistaa.  

 

Negatiivisen mediahuomion ja kentältä nousevan vastustuksen seurauksena tämän kaltainen ulostulo on 

vedettävä pois ja asialla flirttailu on lopetettava. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuorten voimassa oleva maahanmuuttopoliittinen linjaus: 

 

“Keskustanuoret vieroksuu pakolaiskriisin laukaisemaa yhteiskunnallisen keskustelun vastakkainasettelua, j

ossa rajoja vaaditaan joko suljettaviksi tai avattaviksi apposelleen.“ 

 

“Keskustanuoret esittää, että suurin osa pakolaisista tulisi kriisin syttyessä, sijoittaa rajanaapurimaissa 

ylläpidettäville pakolaisleireille.” 

 

“Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että turvapaikkaa voi hakea vain kohdemaan maaperällä. Täten 

edellytetään, että he voivat hakea turvapaikkaa.  Tämä vaatimus luo kysynnän ihmissalakuljetukselle ja 

olemme siten välillisesti vastuussa Välimeren rantaan ajautuneista uhreista.  Nykyisessä mallissa 

pakolaiset matkustavat vaarallisia ja laittomia reittejä toiselle puolelle maanosaa, jotta järjestelmässä  turv



apaikanhakijoiksi pääsevät vain ne, jotka selviytyvät vaarallisesta ja laittomasta matkasta halki 

Euroopan.   Usein turvapaikkaa hakevat siis nuoret, hyväkuntoiset miehet. Tilanne on kestämätön. 

Keskustanuoret esittää, että  jatkossa  valtaosa  Eurooppaan  saapuvista  pakolaisista  on  otettava  suoraan 

 pakolaisleireiltä  kaikista  hädänalaisempien  auttamiseksi.  Tämän toteuttamiseksi  jokaisen  EU-

maan  on  liityttävä  YK:n  pakolaisjärjestö  UN HCR:n  kiintiöpakolaisjärjestelmään  ja  sitouduttava 

vastaanottamaan leireiltä kantokykynsä   mukainen   määrä   pakolaisia.   Kriisin jatkuessa tämä tarkoittaa 

jokaisessa maassa tuntuvasti suurempia pakolaiskiintiöitä kuin tähän asti.”  

 

Keskustanuoret näkevät, että ensisijainen ratkaisu konfliktitilanteiden ratkaisuun ei voi olla laajamittainen 

maastamuutto. Ensisijaista on pyrkiä ennaltaehkäisemään kriisejä jo ennen niiden syntymistä 

vakauttamalla lähtömaiden elinoloja. Parhaita keinoja yhteiskunnallisen vakauden vahvistamiseen ovat 

vahva demokratia ja suotuisa taloudellinen kehitys. Keskustanuoret haluavat kehittää nykyistä kehitysapua 

siten, että se tarjoaisi kohdemaille pitkäjänteisempiä kehittymisen edellytyksiä.  

Laajamittaisessa ja monitahoisessa konfliktissa voidaan joutua myös käyttämään maastamuuttoa yhtenä 

työkaluna ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Keskustanuoret näkevät kuitenkin nykyisen suoraan, 

kohdemaan maaperältä tapahtuvaan turvapaikanhakuun perustuvan järjestelmän ongelmallisena. Se 

vääristää turvapaikanhakijoiden profiilia sekä tuo käsittelyvaiheen epävarmuuden kohdemaan maaperälle.  

Keskustanuorten linja on muuttaa turvapaikanhakujärjestelmää siten, että turvapaikkaa voisi anoa suoraan 

pakolaisleiriltä, jossa Euroopan Unionilla olisi yhteinen turvapaikkatoimisto. Pakolaisuuden edellytykset ja 

tarvittavat taustatekijät tutkittaisiin jo pakolaisleireillä, jonka jälkeen Euroopan Unionin maat ottaisivat 

tarvittavan määrän jo pakolaisstatuksen saaneita suoraan leiriltä. Näin voisimme auttaa kaikkein 

hädänalaisimpia, kuten naisia, lapsia ja perheitä, eikä vain heitä, jotka selviytyvät vaarallisesta ja raskaasta 

matkasta halki maanosan.  Kun turvapaikanhaku suoritettaisiin pakolaisleiriltä käsin, Euroopan Unionin 

ulkorajat voitaisiin palauttaa hallintaan ja maanosaan pyrkivät ohjata hakemaan turvapaikkaa 

pakolaisleiriltä käsin.   

Keskustanuorten ihmisarvopamfletissa käytetty luku, 10 000 kiintiöpakolaista, perustuu tilanteeseen jossa 

suoraa maahantuloa ei tapahtuisi. Nykyisessä tilanteessa, jossa suora turvapaikanhaku on edelleen 

mahdollista, luku ei ole realistinen eikä sellaiseksi tarkoitettu. Epäselvyyksien välttämiseksi kyseistä lukua ei 

tulla käyttämään viestinnässä, vaan poliittinen viestintä painottuu Keskustanuorten ajamaan 

turvapaikanhakujärjestelmän uudistukseen.   

 

 

27. Kymenlaakson Keskustanuoret: 10 000 pakolaista on liikaa - kansainvaelluksen mahdollistaminen ei 

ole ratkaisu pakolaisongelmaan 

 

Kymenlaakson Keskustanuoret vaatii, että Keskustanuoret ottaa kannan vastustaa pakolaiskiintiön 

nostamista 10 000 pakolaiseen. Valtaosa suomalaisista haluaa säilyttää pakolaisten määrän nykyisellään tai 

pienentää pakolaiskiintiötä. Pakolaisuus on valtavan mittakaavan ilmiö ja missään ei arvioida sen 

vähentyvän. 

 



Ehdotetun mittakaavan pakolaisuus aiheuttaa mittavan paineen Suomen taloudelle ja heikentää myös 

turvallisuustilannetta. Suomen tulee kantaa vastuunsa muilla tavoin kuin vastaanottamalla suuria määriä 

pakolaisia, kuten kehitysavun tai työperäisen maahanmuuton avulla. Lähes mikä tahansa keino on 

tehokkaampi kuin pakolaisten vastaanottaminen. Valintana on auttaa harvoja täällä tai useita 

tapahtumapaikalla. Molempiin ei ole varaa. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Katso vastaus aloitteeseen 26.  

 

28. Keski-Suomen Keskustanuoret: Keskustelua kiintiöpakolaisten määrän kasvattamisesta pidettävä yllä 

 

Keski-Suomen Keskustanuoret esittää, että keskustelua kiintiöpakolaisten määrän maltillisesta lisäämisestä 

pidetään aktiivisesti esillä sekä julkisessa keskustelussa että puolueen sisällä. Pakolaisten kiintiön 

kasvattaminen tekisi maahanmuutosta hallittavampaa ja osoittaisi Suomen viranomaisten yhtenäisen 

toimintalinjan maahantulevien vastaanottamisessa. Tämä menettely kohentaisi kiintiöpakolaisten asemaa. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Katso vastaus aloitteeseen 26.  

 

29. Kymenlaakson Keskustanuoret: Poliisien määrä on alittanut kriittisen tason  

 

Poliisien määrä kuluneena vuonna 2017 on ollut pienempi kuin vuonna 2016, vaikka turvapaikanhakijoiden 

ennennäkemätön määrä on lisännyt työn tarvetta merkittävästi prosessien ja lisääntyneen terrorismin uhan 

takia. Poliisien määrän lasku näkyy esimerkiksi Kouvolassa siten, että aiemman kolmen partion sijasta koko 

alueella on useimmiten vain kaksi. Monessa paikassa muualla maassa tilanne on vielä paljon huonompi. 

Rikollisuustilastot pienenevät, koska poliisit eivät kykene paljastamaan rikoksia ja kansalaiset eivät halua 

ilmoittaa niistä, koska se ei johda mihinkään. Poliisien pieni määrä laskee ihmisten luottamusta valtion 

takaamaan turvallisuuteen ja lisää oman käden oikeuden uhkaa. 

 

Kymenlaakson Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret vaativat hallitusta panostamaan lisävoimaan 

poliisitoimessa ja keskeyttämään säästöt. Poliiseja tarvitaan lisää. Turvallisuuden takaaminen on valtion 

tärkein tehtävä.  

 

 



Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden turvallisuuteen. Keskustanuoret katsoo, että poliisille on 

taattava riittävät resurssit tämän perusoikeuden turvaamiseen. Hallituksen teettämän sisäisen 

turvallisuuden selonteon mukaan nykyisillä resursseilla lähestytään kriittistä pistettä, jonka jälkeen poliisin 

resurssit eivät enää riitä kaikkien rikosten selvittämiseen, ja poliisin on priorisoitava osa lievemmistä 

rikoksista pois työpöydältään. Osa rikoksista jätettäisiin siis tietoisesti selvittämättä. Oikeusvaltiossa tätä ei 

voida hyväksyä.  

Poliisiin kohdistuvat leikkaukset osuvat myös erityisesti harvaan asutuille alueille. Keskustanuoret ei voi 

hyväksyä tilannetta, jossa poliisilaitosten lakkautusten myötä syntyy alueita, joissa poliisin vasteaika kasvaa 

useisiin tunteihin. Jokaisella suomalaisella, asuinpaikastaan riippumatta, on oltava oikeus turvallisuuteen. 

 

30. Kymenlaakson Keskustanuoret: Luomun erillinen tukeminen historiaan 

 

Suomen tavoite nostaa luomutuotannon osuus 20 %:iin tuotannosta ei perustu terveydellisiin tai 

ympäristönsuojelullisiin faktoihin ja siitä pitäisi luopua. Suomen viranomaisten mukaan luomutuotannosta 

ei ole osoitettavaa terveydellistä hyötyä ja ympäristönsuojelullinen etu verrattuna Suomessa käytettäviin 

tavanomaisiin tuotantomenetelmiin ei ole selvä. Luomutuotannon kannatettavuus perustuu lähinnä sen 

korkeammasta hinnasta johtuvaan taloudelliseen etuun. 

 

Kymenlaakson Keskustanuoret toivovat, että Keskustanuorten mielestä luomutuotannon lisääntymisen 

tulee olla markkinalähtöistä, koska se ei perustellusti edistä yleistä hyvää. Poliittisesta tavoitteesta lisätä 

luomutuotannon osuus 20 %:iin tuotannosta tulee luopua. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Lisätuen poistaminen tarkoittaisi käytännössä luomutuotannon aktiiviviljelyn loppumista Suomessa. 

Luomun hintaa ei voida nostaa sille tasolle, jotta se toisi kannattavan pohjan tuotannolle. Luomutuotanto 

on ainut tuotantomuoto tällä hetkellä Suomessa jossa viivan alle jää plus-merkkinen lukema. 

Luomutuotannossa on erityisvaatimuksia muun muassa eläintuotantotilojen mitoituksessa, laiduntamisessa 

ja eläinten kytkettynä pitämisessä. Tämä kaikki tuo lisäkustannuksia, joita pyritään kompensoimaan 

korkeammilla tukimäärillä. 

31. Kymenlaakson Keskustanuoret: Seksin ostamista ei tule kieltää vaan haittoja hallita 

 

Seksin ostaminen on sanonnan mukaan maailman vanhin ammatti. Se tarjoaa toimeentuloa ja iloa 

merkittävälle määrälle suomalaisia. 

 



Kymenlaakson keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret edistävät lainsäädäntöä, joka jatkaa seksin 

ostamisen sekä myymisen laillisuutta yhtenä yrittäjäalana tai ammattina muiden joukossa. Samalla tulee 

edistää sekä seksityöläisten että asiakkaiden turvallisuutta ja yrittämisen olosuhteita mahdollistamalla 

myös usean työntekijän palveluyrityksen perustaminen. 

 

Tulevaisuuden seksipalveluyrityksen toimintaa tulee säädellä soveltuvilla valvottavilla säännöillä kuten 

kuittipakolla, työturvallisuudella ja terveydenhoidolla. Alaikäisiltä ja ihmiskaupan uhreilta seksin ostamisen 

tulee olla jatkossakin kiellettyä. Kieltolain ja piilottelun sijaan tulee pyrkiä hallitsemaan alaan liittyviä 

ongelmia. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret tunnustaa, että seksityön kenttä on haastava ja alaan liittyy monia ongelmia. 

Keskustanuoret ei kuitenkaan usko, että rikoslain kiristykset ovat ratkaisu. Maton alle lakaisu ei korjaa 

ongelmia. Keskustanuoret ei usko, että seksin ostamisen kriminalisointi poistaisi ongelmia vaan edelleen 

heikentäisi seksityötä tekevien asemaa. 

Tilanne, jossa seksityötä tekevät olisivat normaalin työlainsäädännön ja työterveyshuollon piirissä ja jossa 

alalla työskentelisi vain ja ainoastaan siihen vapaaehtoisesti ryhtyneitä, olisi ihanteellinen. Alan olosuhteita 

kehittämällä voidaan ottaa askeleita tätä tavoitetta kohti. 

Suomen nykyinen parituslainsäädäntö rajaa prostituution harjoittamisen lähinnä seksityöläisen 

omistamaan kiinteistöön tai ostajan kotiin. Myöskään seksinmyynti-ilmoitusten julkaiseminen ei ole sallittua 

ja myös kahden prostituoidun tekemä yhteistyö lasketaan paritukseksi. Keskustanuoret katsoo, että 

nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa myös ongelmia, kun viestinnän seksityöstä täytyy tapahtua salaisesti ja 

kun itselliset seksityöläiset eivät voi tehdä yhteistyötä alalla. Tämä heikentää yksittäisen työläisen 

turvallisuutta. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että lainsäädäntö yhä estää esimerkiksi 

järjestäytyneen rikollisuuden piirissä harjoitettavan parituksen. 

Keskustanuoret painottaa, että edelleenkin seksin ostaminen alaikäisiltä ja ihmiskaupan uhreilta tulee olla 

kiellettyä. Tuomalla alaa nykyistä enemmän yhdeksi työksi muiden joukossa on mahdollista parantaa 

kaikkien alalla toimivien olosuhteita ja myös vähentää ihmiskaupan uhreihin kohdistuvaa seksikauppaa. 

Lisäksi tarvitaan myös sosiaalipoliittisia toimia, jotta alalle ei tarvitsisi ajautua vastentahtoisesti tai pakon 

sanelemana. 

 

32. Kainuun Keskustanuoret: Suomessa myytävien kodinkoneiden oltava mahdollisia korjata 

 

Kainuun Keskustanuoret esittää, että Suomessa myytävien kodinkoneiden on oltava korjauskelpoisia. 

Monet kodinkoneet, joita myydään edullisesti esim. suomalaisissa verkkokaupoissa, jäävät paikallisilta 

yrityksiltä korjaamatta joko saatavien varaosien tai merkin huoltosopimuksen puuttuessa. On myös 

mahdollista, että niiden korjaamisesta on tehty niin vaikeaa, ettei niitä ole järkevää korjata, vaan heittää 

pois ja ostaa uusi. 

 



Korjaamisen vaikeuttamista on esimerkiksi kodinkoneen kuoren hitsaaminen kiinni ilman esimerkiksi 

ruuvein tehtyä avaamismahdollisuutta. Se voi myös olla rakenteellista: halpojen koneen osien vaihtaminen 

on kallista, koska käsiksi pääseminen vaatii esimerkiksi koko koneen purkamista sen sijaan, että kaikki osat 

olisivat helposti irrotettavissa. Kyse ei ole ammattilaisten ammattitaidon puutteesta vaan siitä, että 

kuluttajan halutaan ostavan uutta, ei korjaavan tai ylläpitävän vanhaa. 

 

Kainuun Keskustanuoret kokee, että tällainen kodinkoneiden kertakäyttöistäminen palvelee vain niitä, jotka 

saavat myydyistä tuotteista voittonsa. Tällainen toiminta ei ole todellakaan ekologista ja se vähentää 

kodinkonekorjaajien työtä. Lisäksi vaikka kodinkone ehkä olisikin korjattavissa, aivan uusimpien merkkien 

tai yleisesti ottaen kaikkien kodinkonemerkkien sertifikoituja korjaajia ei ole joka pitäjässä. Ei ole hyvästä, 

että verkkokaupasta tilattu uuden merkin kodinkone - esimerkiksi pyykinpesukone, jonka käyttöiän pitäisi 

olla pitkä - pitää kaupunkikeskittymien ulkopuolelta postittaa kivijalkakauppaan, koska paikallinen 

pienyrittäjä ei sitä pysty, tai oikeastaan saa, korjata. 

 

Jos ja kun Suomen Keskustanuoret vastustaa kertakäyttökulttuuria, olisi hyvä saada tämä 

kertakäyttöisempään suuntaan muuntuva ala kuriin. Ratkaisuja tähän voisivat olla esimerkiksi 

merkkihuolloista vapauttaminen, kaikkien merkkien huollon varmistaminen kaikkialla tai ihan vain vaikka 

pesukoneiden korjausystävällinen suunnittelu. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Kodinkoneiden kertakäyttökulttuuri on alkanut huolettaa monia kuluttajia ja lähes kadottanut 

kodinkonekorjaajien ammattitaidon. Keskustanuoret yhtyy aloitteen huoleen tästä epäekologisesta 

kehityksestä. Samaan huoleen on herätty myös Euroopan Unionissa. 

Euroopan komissio antoi tammikuussa 2017 ehdotuksen tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista 

sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin muuttamisesta. Komissio katsoo, että RoHS-direktiiviä 

olisi tarpeen muuttaa nykyisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöiän pidentämiseksi. Ehdotuksen 

mukaan nykyisin käytössä olevia sähkö- ja elektroniikkalaitteita voitaisiin korjata varaosilla ja jälleenmyydä, 

vaikka laitteet ja varaosat eivät täyttäisikään RoHS-direktiivin vaatimuksia, kun nykyisen direktiivin 

soveltamisala laajenee kaikkiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin 22. heinäkuuta 2019.  

Ehdotuksen tavoitteena on pidentää nykyisten laitteiden käyttöikää sallimalla niiden korjaaminen ja 

jälleenmyynti, millä komission arvion mukaan voidaan välttää EU:ssa yli 3 000 tonnia vaarallista jätettä 

vuodessa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden pidempi elinkaari säästäisi myös energiaa ja raaka-aineita. 

 

RoHS-direktiivin muutoksen lisäksi myös ekosuunnitteludirektiiviä ja energiamerkintädirektiiviä ollaan 

muuttamassa niin, että jatkossa ekologisen suunnittelun kriteereissä painotetaan myös kierrätettävyyttä, 

kierrätettyjen materiaalien käyttöä, korjattavuutta ja huollettavuutta. 

Keskustanuoret vaatii, että Suomen hallitus implementoi nämä muutokset välittömästi myös kansalliseen 

lainsäädäntöön. 

 



33. Kainuun Keskustanuoret: Fossiilista raaka-aineista valmistettuja mikromuoviyhdisteitä sisältävät 

pesuaineet ja kosmetiikkatuotteet pois markkinoilta. 

 

Kainuun keskustanuoret vaatii, että fossiilisista raaka-aineista valmistettuja mikromuovihippuja sisältävä 

kosmetiikka poistetaan markkinoilta. Mikromuovi tarkoittaa alle kahden millimetrin kokoista 

muovipartikkelia, joka ei hajoa ympäristöön fossiilisen alkuperänsä. Tällainen hajoamaton muovisilppu 

lähtee helposti kiertämään ympäristössä: se pääsee ensin vedenpuhdistuslaitoksista pienen kokonsa takia 

läpi, ja kertyy sitten vesistöihin, kaloihin, eläimiin ja jopa ihmisiin. 

 

Mikromuovin terveyshaittoja ei ole vielä voitu tutkia, eikä esimerkiksi ongelman laajuutta ole tutkittu 

Suomessa, mutta kansainvälisesti tulokset ilmiön esiintymismääristä ovat olleet hälyttäviä. Mikromuovia on 

löytynyt isosta osasta näytekaloja ja jopa ihmisten juomavedestä. 

 

Vaikka mikromuovi saattaa tuoda joitain lisäominaisuuksia kosmetiikan ja pesuaineiden käyttöön, se ei silti 

saisi mennä ympäristön edelle. Siksi Kainuun keskustanuoret vaativat tällaisten tuotteiden poistoa Suomen 

markkinoilta. Joko tuotteiden ainesosalistaa muuttuu, tai ne poistettaisiin myynnistä. Muovijätteen määrää 

ei ainakaan pidä lähteä lisäämään, ja biohajoaviakin vaihtoehtoja mikromuoveille on. Tämä linjaveto olisi 

hyvin kaivattu myös Suomen Keskustanuorilta, ja sitä Kainuu nyt kaipaakin. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Katso vastaus aloitteeseen 17. 

 

34. Kainuun Keskustanuoret: Suomen tiet kuntoon! 

 

Suomen valtiolla on useita teitä omistuksessaan ja niiden ylläpito on joillakin osuuksilla jäänyt vähäiseksi. 

Tiet rappeutuvat ja aiheuttavat näin ollen vaaratilanteita niin ajajalle kuin jalankulkijoille. Myös ajoneuvojen 

kunto on koetuksilla näillä tieosuuksilla. 

 

Tällä hetkellä korjaukset kohdistuvat vilkkaille tieosuuksille, mutta syrjäiset tieosuudet on jätetty omaan 

arvoonsa, vaikka niilläkin liikkuu autoja ja kevyttä liikennettä. 

 

Kainuun Keskustanuoret esittää että Suomen valtion teiden kuntoon panostetaan enemmän ja kartoitetaan 

mitkä tieosuudet vaativat pikaista korjausta. 

 

 



Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Huoli teiden kunnosta on aiheellinen. Useat tiet ovat päässeet todella huonoon kuntoon, mikä vaarantaa 

niin kuljettajan kuin sivulliset kevyen liikenteen käyttäjät. Kuitenkin Suomen valtion teiden korjausvelka on 

suuri, joka vaikuttaa siihen millä kapasiteetilla teitä voidaan kunnostaa. Keskustanuoret patistaakin 

hallitusta löytämään ratkaisuja korjausvelan lyhentämiseen ja kiinnittämään huomiota myös syrjäseutujen 

teiden kunnostamiseen. 

 

35. Kainuun Keskustanuoret: Pohjoisen alueen kuljetustuet nostettava 

 

Suomi on pitkien välimatkojen maa, jossa teollista tuotantoa harjoitetaan näiden välimatkojen päässä. 

Suomi ja pohjoiset yritykset tarvitsevat pohjoisen alueen merkittävän kuljetustuen. 

 

Teollisuutta on syntynyt ympäri maata onnistuneen aluepolitiikan, ympäri Suomea sijaitsevien 

luonnonvarojen sekä sitkeiden yrittäjien ja työntekijöiden ansiosta. Kuitenkin mitä pidempi välimatka 

tuotteen valmistuksen ja asiakkaan välillä on, sitä enemmän rahtikustannukset lisääntyvät. 

 

Lisäksi on teollisuuden aloja, joissa Suomi kilpailee esimerkiksi Ruotsin kanssa. Ruotsissa yrityksille 

maksetaan huomattavasti suurempia kuljetustukia kuin Suomessa, ja tämä haittaa suomalaisten yritysten 

kilpailukykyä samoilla markkinoilla. Ruotsissa kuljetustukien avulla on pystytty pitämään huolta siitä, että 

tavarat Pohjois-Ruotsista pääsevät kuljetustuen avulla Etelä-Ruotsin markkinoille. Ilman kuljetustukea 

tavaroiden liikkuminen ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. 

 

– Kuljetustuen avulla on saatu turvattua monille pohjoissuomalaisille yrityksille mahdollisuus viedä 

tuotteitaan maailmalle, sillä ilman kuljetustukea yrityksillä olisivat kaupat jääneet tekemättä. Tällä on 

myöskin merkittäviä työllisyysvaikutuksia alueellamme 

 

Kainuun Keskustanuoret esittää, että Suomen alueiden kuljetustuet nostetaan Ruotsin tasolle, jolloin 

pystymme kilpailemaan viennistä Ruotsin kanssa. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret haluaa, että ympäri Suomea on mahdollisuus teolliseen toimintaan ja sitä vaativiin 

maantiekuljetuksiin. Näemme kuljetustukien olevan yksi tärkeä elementti tämän tavoitteen toteuttamiseksi. 

Haluamme, että Suomen kuljetustuet nostetaan Ruotsin tasolle, jotta naapurimaan kuljetusyritysten 

merkittävä kilpailuetu kurotaan umpeen. 

 



36. Kainuun Keskustanuoret: Kansalaistaitojen opetusta peruskouluun 

 

Kainuun Keskustanuoret esittää kansalaistaitojen opetusta omana oppiaineenaan peruskoulussa. 

Vuosikausia kansakoulussa ja myöhemmin peruskoulussa harjoitettu kansalaistaitojen opetus lopetettiin 

vuosituhannen vaihteessa. Tämä elintärkeä oppiaine on saatava takaisin perusopetuksen 

opetussuunnitelmaan. 

Kansalaistaito-opetus on päivitettävä nykyaikaan ja se sisältäisi monipuolisesti erilaisia kansalaistaitoja. 

Oppiaineen sisältönä voisi olla mm. kriisitilanteissa toimiminen ja ensiapukoulutus. Monella nuorella ja 

aikuisellakin menee sormi suuhun tilanteissa, joissa kansalaistaidoista olisi hyötyä; esimerkiksi kun sähköt 

menevät kotoa vuorokaudeksi poikki tai matkustaessa eteen sattuu vakava onnettomuuspaikka. 

Kansalaistaidossa voitaisiin opettaa myös muita arkielämän taitoja, esimerkiksi vapaaehtoistyön alkeita, 

tulen tekoa ja nykypäivänä niin tärkeää kriittistä medialukutaitoa. Siihen voitaisiin myös yhdistää 

tietotekniikkaopetusta, sillä tavalliset tekstinkäsittelytaidot ovat monelta nykyajan diginatiivilta hukassa. 

 

Monia kansalaistaidossa aiemmin opetettuja asioita siirrettiin uuden terveystieto-oppiaineen alaisuuteen 

sekä sijoitettiin muiden oppiaineiden sekaan. Kokonaisuus jää kuitenkin sirpaleiseksi ja usein vain 

pintaraapaisuksi aiheeseen, ja siksi olisi selkeintä, että kansalaistaitoa opetettaisiin omana oppiaineenaan 

perusopetuksessa. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan itsestä huolehtimisen ja arjen kannalta tärkeiden taitojen 

opetusta. Keskustanuoret ei näe, että kansalaistaitojen opetusta tulisi järjestää erillisenä oppiaineena. 

Tavoitteet tulee integroida osaksi nykyisiä oppiaineita. Kannustamme kouluja tekemään yhteistyötä 

järjestöjen kanssa kansalaistaitojen kouluttamisessa.  

 

 

37. Lapin Keskustanuoret: Mökille vakituisesti muuttamista helpotettava  

 

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Moni mökkiläinen haluaisi muuttaa mökilleen pysyvästi, 

mutta se ei ole läheskään aina mahdollista. Mökin muuttamisen vakinaiseksi asunnoksi voivat estää muun 

muassa monet tekniset seikat, kuten painovoimainen ilmastointi, energiamääräykset, juoksevan veden 

puuttuminen, kapeat ovet, liian matala huonekorkeus ja mökin koko.   

 

Mökeillään asuu vakituisesti, mutta laittomasti tällä hetkellä yli kaksikymmentä tuhatta suomalaista. Heidät 

katsotaan asunnottomiksi, eikä heillä ole vakituista osoitetta. Vakituisen osoitteen puuttuminen vaikeuttaa 

muun muassa passin saamista ja verkkokauppaostosten tekemistä. 

                  



Keväällä 2017 voimaan tullut laki helpotti mökkien muuttamista vakituisiksi asuinpaikoiksi, kun kaavoitusta 

ja rakentamisen sääntelyä kevennettiin. Lapin Keskustanuoret esittävät, että yhteiskunta luopuisi turhasta 

holhouksesta ja helpottaisi edelleen kansalaisten muuttamista mökeilleen asumaan ympärivuotisesti. 

Mökeillä asuminen lisäisi syrjäseutujen elinvoimaa ja antaa ihmisille enemmän vapautta valita 

asuinpaikkansa. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Mökki on monelle maaseudun rauhaa kaipaavalle kakkoskoti, jossa vietetään pitkiäkin aikoja ja tehdään 

etätöitä. Vapaa-ajan asujien määrä maaseudulla on kasvanut tasaisesti, kun vakituisesti asuvan väestön 

määrä on ollut laskussa. Vakituisen osoitteen siirtäminen mökkikuntaan mahdollistaisi myös verotulojen 

kertymisen siihen kuntaan, jossa asukas viettää jopa yli puolet vuodestaan. 

Ennen lakimuutosta vapaa-ajan asunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi on vaatinut aina 

raskasta, hidasta ja kallista suunnittelutarveratkaisua tai poikkeuslupamenettelyä. Kevään 2017 

lakimuutoksen jälkeen lupa pysyvään asumiseen on ollut pääsääntöisesti mahdollista saada yksinkertaisella 

rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksella eli käytännössä rakennusluvalla siinä tapauksessa, että kunta 

on mahdollistanut tämän omassa rakennusjärjestyksessään. Harva kunta on kuitenkaan päivittänyt 

rakennusjärjestystään lain hyödyntämiseksi. Pysyväksi asunnoksi muutettavan rakennuksen vaatimukset 

eivät ole muuttuneet: kohteen tontilta on edelleen saatava puhdasta talousvettä, rakennuksen pinta-alan 

on oltava vähintään 20 neliömetriä ja rakennuksen lämpöteknisten ominaisuuksien on oltava riittävät. 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että kunnassa sijaitsevat vakituiset asunnot ovat säädyllisiä, 

kelvollisia ja terveellisiä. On lisäksi muistettava, että pysyvä asuminen aiheuttaa esimerkiksi 

kunnallistekniikalle, palvelujen saatavuudelle ja muille vastaaville olosuhteille paljon korkeammat 

vaatimukset kuin loma-asuminen. 

Lakimuutos on astunut voimaan tänä vuonna norminpurun hengessä. Se on mahdollistanut kunnille asian 

huomioon ottamisen omassa rakentamisen ohjauksessaan. Näin ollen pallo on heitetty kunnille, eikä 

lakimuutoksen vaikutuksia ole vielä ehditty arvioimaan. Keskustanuoret kannustaa kuntapäättäjiä 

edistämään asiaa kuntatasolla. 

 

38. Lapin Keskustanuoret: Luonnontuotteiden poimijakorttijärjestelmä nostettava jaloilleen 

 

Suomessa on pitkään toiminut poimijakorttijärjestelmä luonnontuotteille, jossa keruutuotetarkastajat ovat 

kouluttaneet sienten, marjojen ja yrttien neuvojia ja he edelleen niiden kerääjiä. Valitettavasti 

poimijakorttijärjestelmän toiminta loppui muutama vuosi sitten rahoituksen puuttumisen vuoksi. 

Järjestelmä koettiin toimivaksi ja tarpeelliseksi, sillä sen avulla voitiin todentaa paremmin luotettava ja 

turvallinen luonnontuotteiden kerääminen. Järjestelmän tavoitteena oli myös tehostaa luonnontuotteiden 

hankintaketjua ja taata paremman omavalvonnan toimivuus. Poimijakorttijärjestelmässä 

keruutuotetarkastajille, neuvojille ja kerääjille luodaan juokseva numerojärjestelmä, jossa jokaiselle 

koulutetulle annetaan henkilökohtainen poimijanumero. Numerorekisterin perusteella voidaan tarvittaessa 

jäljittää kaikki tasot, jolloin saadaan lisää näkyvyyttä ja varmuutta osaamisesta 

 



Lapin Keskustanuoret esittävät poimijakorttijärjestelmän uudelleen käynnistämistä ja muuttamista 

digitaaliseen muotoon päivittämisen helpottamiseksi. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Poimijakorttijärjestelmällä varmistetaan luonnontuotteita myyvien kerääjien ammattitaito. Suomen 

luonnossa kasvaa useita syömäkelvottomia kasveja, marjoja ja sieniä jotka voi helposti sekoittaa 

myyntiluvalliseen tuotteeseen. Turvallisuuden kannalta poimijakortilla saataisiin helposti varmistettua 

kerääjän koulutus. 

Poimijakorttijärjestelmä tulee ottaa uudelleen käyttöön ja järjestää jatkossa digitaalisessa muodossa. 

Tällöin poimijakorttirekisteri pysyy ajantasaisena ja digitaalisessa järjestelmässä poimijan tiedot nähdään 

helposti.  

 

39. Lapin Keskustanuoret: Jättirekkojen liikennöinnille jatkoa ja helpotusta 

 

Rekka-autojen kokonaismassa saa tällä hetkellä olla enintään 76-tonnia ja pituus 25,25 metriä. Tätä 

suuremmat autot katsotaan jättirekoiksi, joiden toimintaa valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 

Jättirekoilla kuljetetaan tavalliseen tapaan puuta, maa-ainesta ja päivittäistavaroita. Toistaiseksi jättirekat, 

liikennöivät Suomessa määrätyillä tieosuuksilla poikkeusluvilla, kokeiluna ja määräaikaisesti vuoteen 2019 

asti. Tutkimuksen teko on ehtona sille, että jättirekoille myönnetään liikennöintilupa. 

 

Suomessa liikennöivistä jättirekoista on saatu paljon positiivisia kokemuksia. Rekat ovat varustettu ”pitkä 

kuljetus” -kyltillä ja jättirekan ohittaminen kestää vain noin sekunnin pitempään, kun ohittavan ajoneuvon 

nopeus on 20 km/h suurempi.  Lisäksi jättirekkojen kuljettajat harjoittelevat ajamista ennen kuin siirtyvät 

liikenteeseen. 

 

Yrittäjät uskovat jättirekkojen määrän lisääntyvän Suomen teillä, jos lupia saisi enemmän.  Jättirekkojen 

ansiosta kuljetus tehostuu, jolloin kustannukset, päästöt ja ajokerrat vähenevät. Ruotsissa yli 30-metriset 

jättirekat ovat jo yleisesti käytössä. 

Lapin Keskustanuorten piirin mukaan jättirekkojen toimiminen niille määrätyillä teillä tulee sallia 

jatkossakin ja siihen liittyvää lupaprosessia tulee helpottaa siirtymällä esimerkiksi ilmoitusmenettelyyn. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret kannattaa jättirekkojen lisäämistä. Trafin mukaan kokemukset HCT-kokeiluista ovat 

positiivisia: suurilla yhdistelmillä tehdyt kuljetukset ovat pienentäneet päästöjä eikä vaaratilanteita ole 

tapahtunut normaalia enempää. Rekat lisäävät kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä, ja naapurimaissa 

pitkät yhdistelmät ovat jo käytössä.  



40. Lapin Keskustanuoret: Ylimääräinen solidaarisuusvero yli 100 000 euroa tienaaville 

 

Solidaarisuusveroksi kutsutaan veroa, jota pitää maksaa jos verotettavat ansiotulot ylittävät 72 300 euroa 

vuodessa. Tästä summasta on siis jo poistettu erilaiset vähennykset, kuten asuntolainan korkovähennys ja 

työeläkemaksut – joten todellisuudessa veron piiriin kuuluvat ne veronmaksajat, jotka tienaavat yli 80 000 

euroa ansiotuloa vuodessa. 

 

72 300 euron raja tuli voimaan 2016 alusta alkaen ja jatkuu edelleen määräaikaisena. Aikaisemmin 

solidaarisuusvero koski vain yli 90 000 euron ansiotuloja ja sitä pudotettiin samaan aikaan kun valtio joutui 

hakemaan säästöjä. 

 

Solidaarisuusvero on käytännössä lisävero, joka lätkäistään korkeimman veroluokan veroja maksavien 

aikaisempien verojen päälle. Sanaa solidaarisuus halutaan käyttää, koska se kuulostaa hyvältä ja antaa 

kuvan siitä, että kansamme parhaiten toimeen tulevat osallistuvat yhteisiin kuluihin entistä enemmän. 

 

Suomen kansa ja etenkin pienituloiset ovat närkästyneet hallitukselle, kun etuuksia on leikattu ja 

indeksikorotuksia on jäädytetty sekä palkkoja on leikattu julkisella sektorilla lomarahaleikkauksen 

muodossa. Samaan aikaan suurituloiset eivät ole näyttäneet Juha Sipilän antamaa esimerkkiä 

palkanalennuksesta maan yhtenäisyyden ja KIKY:n hengessä. Lehdet ovat uutisoineet johtajien optioiden 

kasvusta ja “herrojen” ylisuurista tuloista. 

 

Vähävaraisen kansanosan luottamusta poliittiseen järjestelmään voisi parantaa asettamalla toinen 

solidaarisuusveron luokka ja verottamalla yli sadan tuhannen euron tuloja kahdella lisäprosentilla. 

Rahallisesti tällä ei ole tulon saajalle suurta merkitystä, mutta symboliarvona asia on paljon suurempi. On 

erittäin tärkeää, että veroprogressio ei keskituloisilla kiristy. Määräaikainen solidaarisuusvero rokottaisi 

vain kaikkein eniten tienaavia määräajan verran. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret näkee, että verotusta tulisi rakentaa yhtenä kokonaisuutena, ei poikkeusjärjestelyiden 

kautta. Verotuksen tulisi olla mahdollisimman selkeää ja helposti hahmotettavaa. Keskustanuoret haluaa 

välttää verotuksessa selkeitä portaita, ja mahdolliset kiristykset tulisikin toteuttaa mahdollisimman 

portaattoman progression mukaan.  

 

Keskustanuoret haluaa olla yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuden puolesta taisteleva voima. Tavoitteen 

tulee olla hyvinvointierojen kaventaminen. Progressiivisen ansiotuloverotuksen järjestelmässä kuitenkin yli 

100 000 euroa vuodessa tienaavat maksoivat vuonna 2013 29% valtion 

vuotuisesta  ansiotuloverokertymästä, vaikka ryhmä edustaa vain 3,5% suomalaisista. Hyvinvointierojen 

kaventamisessa huomio tuleekin kiinnittää tulokäyrän alapäähän, jotta absoluuttista köyhyyttä voidaan 



ehkäistä. Keskustanuorilla on oma portaattoman progression negatiivisen tuloveron perustulon malli, joka 

lisäisi tulonjaon oikeudenmukaisuutta tehokkaasti. 

 

41. Lapin Keskustanuoret: Pienimmät pääomatulot verottomiksi 

 

Suomen kansaa ja tavallisia työssäkäyviä henkilöitä tulisi kannustaa säästämään ja sijoittamaan. Tällä 

hetkellä kaikista pääomatuloista tulee maksaa sama pääomatulovero 30 % 30 000 euron tuloon saakka ja 

tältä ylittävältä osuudelta 34 %. 

 

Kansalaisia voisi kannustaa pienimuotoiseen säästämiseen ja sijoittamiseen alimpien pääomatulojen 

verottomuudella. Esimerkiksi alle 1000 euron vuotuiset pääomatulot voisi jättää verottamatta ja näin ollen 

pieni yksityissijoittaja/säästäjä voisi saada innostuksen sijoittaa varojaan eteenpäin. Tämä myös toisi 

tavalliselle kansalle mielikuvaa siitä, että pelkästään vakuutuskuoriin ja holding-yhtiöihin sijoittavat henkilöt 

saavat veroetuja.   

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret näkee kotimaisen omistajuuden tärkeänä ja edistettävänä asiana. Piensijoittamiseen tulisi 

kannustaa nykyistä voimakkaammin, ja aloitteessa esitetty keino olisi yksi hyvä tapa sen toteuttamiseen. 

 

42. Lapin Keskustanuoret: Ulkomailta adoptointia helpotettava  

 

Pakolaiskriisi on aiheuttanut valtavan ongelman pakolaislapsien määrän kasvaessa rajusti. Samaan aikaan 

Suomessa useat yksinäiset henkilöt tai pariskunnat odottavat kipeästi omaa lasta. Ulkomailta adoptoimista 

tulee helpottaa osana pakolaisohjelmaa ja pienten, etenkin alle viisivuotiaiden lasten adoptoimista 

Suomeen tulee lisätä merkittävästi. Pienten lasten adoptointi parantaisi Suomen väestörakennetta 

korvaamalla syntyvyyden vähentymistä, toisi suomalaisille lasta odottaville vanhemmille ilon ja onnen sekä 

pelastaisi pakolaislapsen karulta kohtalolta maailman parhaaseen maahan, Suomeen, asumaan. 

 

Adoptoimalla lapsia joukoittain suomalaisiin perheisiin sujuisi adoptoitavan integroituminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan sujuvasti. Kielen opettelu olisi helppoa ja lapsi oppisi heti suomalaisille tavoille ja tulisi 

luonnostaan osaksi suomalaista kulttuuria.  

 

Käyttämällä koko Suomen pakolaiskiintiö ainoastaan pienten lasten adoptoimiseen ulkomailta 

pelastaisimme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden elämän, edesauttaisimme tänne 

tulevien pakolaisten nopeaa integroitumista ja työllistymistä sekä vähentäisimme rasismia sekä 

radikalisoitumista, kun tänne adoptoidut lapset kokisivat olevansa heti suomalaisia ja osa suomalaista 



yhteiskuntaa. Samalla myös kustannus aikuisten integroinnista ja kouluttamisesta poistuisi ja Suomella olisi 

enemmän varaa panostaa jo täällä olevien turvapaikan saaneiden kotouttamiseen ja työllistämiseen. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret yhtyy tahtotilaan kansainvälisten adoptioiden helpottamisesta, mutta on tärkeää, että 

maahanmuuttopolitiikan ja kansainvälisen adoption välille ei laiteta yhtäläisyysmerkkejä. 

Aloitteessa esitetty malli on ongelmallinen, sillä Keskustanuorten tavoite maahanmuuttopolitiikassa on 

pitää perheet lähtökohtaisesti yhdessä. Lisäksi näemme, että adoptoitu lapsi ei ole pakolainen, vaan hän 

kasvaa Suomen kansalaisena osaksi adoptioperhettä. Ei siis ole perusteltua, että ulkomailta adoptoitavat 

lapset vähentäisivät pakolaiskiintiötä. Lisäksi prosessin kesto on pitkä ja maakohtaisia sopimuksia on vain 

Thaimaahan, Kiinaan, Filippiineille ja Bulgariaan. Nämä maat eivät ole pakolaisten tavanomaisia 

lähtömaita. On koko maailman etu, että pakolaisena turvaan tulleita lapsia ei eroteta vanhemmistaan, 

vaan perhettä autetaan pysymään koossa. Kansainvälinen adoptio ja pakolaisuus ovat eri asia.  

On tärkeää, että kansainvälisissä adoptioissa noudatetaan lapsen oikeuksia kunnioittavia 

adoptiokäytäntöjä, Suomen ja lähtömaan adoptiolainsäädäntöä sekä kansainvälisiä sopimuksia lasten 

oikeuksista sekä kansainvälisestä adoptiosta. Kansainvälinen adoptio vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä 

adoptiohakijoiden tulee olla mm. odotuksen aikana yhteydessä ja yhteistyössä sekä adoptiopalvelun että 

tarvittaessa myös adoptioneuvonnan kanssa.  

 

43. Lapin Keskustanuoret: Strasbourgin istuntopaikasta luovuttava 

 

Brysselistä Strasbourgiin on matkaa 430 kilometriä. Parlamentilla on täysistuntosali ja työtilat molemmissa 

kaupungeissa, mutta Strasbourgia käytetään vain kerran kuukaudessa järjestettävillä neljän päivän 

täysistuntoviikoilla. Loput 317 päivää vuodesta Strasbourgin tilat ovat tyhjillään. 

 

Strasbourgiin pitää kuljettaa kuukausittain iso joukko avustajia ja virkamiehiä. Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on laskenut, että parlamentti säästäisi 114 miljoonaa euroa vuodessa, jos sen 

toiminta keskitettäisiin Brysseliin. 

 

Unionin perussopimuksen mukaan parlamentin virallinen toimipaikka on Strasbourg, jossa on järjestettävä 

12 täysistuntoa vuodessa. Muun ajan parlamentti toimii Brysselissä, missä sijaitsevat EU:n komissio ja 

ministerineuvosto. 

 

Parlamentista on vaikea löytää edustajaa, joka pitäisi nykyistä järjestelyä tarkoituksenmukaisena. Viimeksi 

73 prosenttia parlamentin jäsenistä äänesti yhden toimipaikan selvittämisen puolesta. Parlamentti ei voi 

itse lopettaa muuttoruljanssia, vaan sopimuksen muuttamiseen tarvitaan jäsenmaiden yksimielinen päätös. 

 



Vuodesta toiseen jatkuva muutto alkaa olla parlamentille uskottavuusongelma. Kun EU-maissa joudutaan 

tekemään julkisen talouden säästöjä, parlamentin rahankäyttöä on entistä vaikeampi puolustaa. Näin ollen 

Suomen tulee aktiivisesti ajaa Strasbougin istuntojen lakkauttamista osana parlamentin säästöohjelmaa.  

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret kokee, että säästöt olisivat aiheelliset ja massiivisen koneiston liikuttelusta ei tule suuria 

toiminnallisia hyötyjä. Jotta asiaan tulisi muutos, pitäisi koko EU:n olla samaa mieltä. Asiaa pyritään 

edistämään Lymecin ja Alden kautta sekä lobbaamalla Euroopan unionin neuvoston ja Eurooppa-neuvoston 

jäseniä, pääasiassa pääministeriä sekä muita ministerineuvoston kokouksiin osallistuvia ministereitä. 

 

44. Lapin Keskustanuoret: Öljypohjaisen muovin käyttöä vähennettävä 

 

Merten suurimmista globaaleista ympäristöongelmistamme on roskaantuminen, josta muovin osuus on 60-

80 prosenttia. Maailmassa tuotetaan vuodessa yli 90 miljardia kiloa muovia, josta arvioidaan päätyvän 

meriin 10 prosenttia. Merissä muovijäte on vaaraksi merieläimille ja merten ekosysteemeille hajoamalla 

mikromuoveiksi ja kulkeutumalla myöhemmin ravintoketjun mukana elimistöömme. Muovipussin 

hajoaminen maalla kestää 10-20 vuotta ja meressä huomattavasti tätä kauemmin.    

 

Kestävä kehitys on Keskustanuorille tärkeä arvo. Meidänkin Itämerellä roskaantuminen on huolestuttava 

ongelma. Tarvitsemme rohkeita ratkaisuja öljypohjaisen muovin käytön vähentämiseksi ja korvaamiseksi 

muilla kestävämmillä sekä helpommin hajoavilla materiaaleilla. Green deal-sopimuksen tavoitteena on 

vähentää muovipussien käyttöä. Tämänkaltaisten sopimusten laajentaminen muihinkin vastaaviin 

tuotteisiin on kannatettavaa. Verottamalla muovin kuluttamista, tukemalla helpommin hajoavia- ja 

kulutusta kestävämpiä materiaaleja, sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta voimme ohjata kuluttajien 

ekologisempaa ostokäyttäytymistä. 

 

Biotalouden murroksen aikana meidän on hyödynnettävä enemmän esimerkiksi puusta saatavia uusiutuvia 

materiaaleja. Tuotteiden pakkaamisessa voidaan hyödyntää puuperäisiä materiaaleja ja muovikassit 

voidaan korvata paperi- tai kestokasseilla. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Kestävä kehitys on yksi Keskustanuorten keskeisistä arvoista. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

ympäristö tulee jättää seuraavalle sukupolvelle vähintään yhtä hyvään kuntoon, josta olemme itse saaneet 

nauttia. 

Yksi 2010-luvun suurimpia ympäristöhaasteita on merien roskaantuminen ja mikromuovit. Kaupan alan 

Green deal -sopimus on hieno esimerkki siitä, että yhteistyöllä voidaan vaikuttaa myös tähän ongelmaan. 



Tämän myötä myös monet sopimuksen ulkopuoliset kaupat ovat lakanneet jakamasta ilmaisia 

muovipusseja myymälöissään. 

Keskustanuoret vaatii Suomen hallitukselta entistä voimakkaampia toimia muoviroskan ja erityisesti 

fossiilisista polttoaineista valmistetun muovin vähentämiseksi. Muovin käyttöä ei voida täysin lopettaa, 

mutta muovisovelluksia voidaan korvata ympäristöystävällisillä materiaaleilla ja muovin kertakäyttöä 

voidaan vähentää merkittävästi. 

 

45. Lapin Keskustanuoret: Kemin satamaväylä syvennettävä 

 

Meri-Lapin alueen satamien kautta viedään koko pohjoisen Suomen suurimmat tonnimäärät. 

Merikuljetusten varaan nojaava puu- ja metalliteollisuuden tuotteiden vienti on alueelle elintärkeä. Meri-

Lapin satamien merkitys korostuu entisestään, kun otetaan huomioon Lapin kasvavan 

kaivannaisteollisuuden tuotevirrat ja tavaraliikenteen lisääntyminen. 

 

Koska maakuljetus on kallista ja rasittaa tiestöä sekä rataverkkoa, on Lapin ulkomaanvienti suunnattava 

mahdollisimman lähellä oleviin satamiin. Kemin Ajoksen ja Tornion Röyttän satamat ovat tärkeitä 

vientiväyliä suomalaisille tuotteille. 

 

Perämeren satamiin voivat nykyisin liikennöidä alukset, joiden suurin syväys on kymmenen metriä. Kaikkiin 

Perämeren satamiin johtavat viralliset laivaväylät on ruopattu maksimissaan kymmenen metrin syvyyteen. 

Perämeren merkittävimmät satamat ovat Raahe, Oulu, Tornio, Kemi ja Kalajoki. 

 

Nykyinen väyläsyvyys rajoittaa alusten liikennöintiä. Tällä hetkellä suurimmat satamassa liikennöivät 

alukset joutuvat kulkemaan osittain tyhjillään. Täysien lastien avulla kuljetuskustannuksia voitaisiin 

pienentää. 

 

Oulun satama sai vastikään rahoituksen syvemmän, 12,5 metrin väylän ruoppaukselle. Tässä jaossa Lapin 

merkittävin syväsatama, Kemin Ajos, jäi nuolemaan näppejään. Kemi-Tornion alue on parhaimmillaan 

tuottanut Suomen viennistä lähes kymmenen prosenttia. Alueen satamat ovat Suomen kansantalouden ja 

Lapin aluekehityksen kannalta elintärkeitä. 

 

Kasvu kuuluu kaikille ja sen esteitä tulee poistaa. Tämän vuoksi Ajoksen syväväylän ruoppausrahat on 

saatava seuraavaan Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin. 

 

 

 

 



Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Tunnistamme tarpeet Kemin sataman meriväylän syventämiselle. Teksti sopii kuitenkin paremmin vahvan 

paikallisen piirin, Lapin Keskustanuorten, kannanotoksi kuin liiton kannaksi. Yksittäisistä satamista 

keskusteltaessa tulee kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Keskustanuorten liiton ydintehtäviin ei kuulu linjata 

paikallisista asioista vaan sen hoitaa ensisijaisesti paikallisosasto tai piiri. Liitto antaa kuitenkin mielellään 

tukea hyvien tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. 

 

46. Lapin Keskustanuoret: Jäämerenradan rakentamista vauhditettava 

 

Lapin rautatiet käsittävät nykyisin rataosat Oulu-Tornio, Laurila-Kelloselkä sekä Tornio-Kolari. Ratayhteys on 

lisäksi Torniosta Haaparannalle Ruotsin rataverkkoon. Henkilöjunaliikennettä näistä muilla osuuksilla paitsi 

Laurila-Kelloselkä-radalla Kemijärveltä eteenpäin. Lakkautettuja, joskin purkamattomia rataosia Lapissa 

ovat Kolari-Äkäsjoki ja Kolari-Rautuvaara sekä Salla-Kelloselkä. 

 

Ratahanke mahdollistaisi tavaraliikenteen virran läpi Suomen, päättyen joko Skibotteniin tai Kirkkoniemeen 

Norjan puolella, missä tavara laivataan. Jäämerenradan avulla luodaan Suomesta tärkeä, turvallinen ja 

vakaa kauttakulkumaa tavaraliikenteelle. Tavaraliikenteen lisääntyminen luo myös uusia työpaikkoja. 

 

Arktisen alueen meriliikenne on kasvavaa ja uusia reittiyhteyksiä avautuu avautuu. On tärkeä, että 

investoimme jo nyt tulevaisuuteen, jotta olemme kilpailussa vahvoilla valmiin infrastruktuurin ansiosta. 

 

Ympäristöministeriö on todennut Suomen arktisessa strategiassa, että Suomen pohjoisten alueiden 

liiketoiminnan mahdollisuuksille liikenne- ja viestintäyhteydet ovat avainasemassa. Barentsin alueen 

kasvavan kaivostoiminnan ja öljy- ja kaasuteollisuuden lisääntymisen myötä syntyy liikenteen ja logistiikan 

kehittämistarpeita. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Jäämerelle kulkeva ratayhteys on kansantaloudellisesti kannattava investointi. Kuten aloitteessa on 

mainittu, ratahanke mahdollistaa tavaraliikenteen läpi Suomen jäämerelle asti. Kasvavat Aasian markkinat 

tukevat myös hanketta, sillä kuljettaminen on halvempaa, nopeampaa ja turvallisempaa Jäämeren kautta, 

kuin kiertää manner tai junalla Euraasian poikki. 

Lisäksi hankkeella voidaan lisätä investointeja Suomeen, mikä taas nostaa Suomen työllisyysastetta ja näin 

ollen kasvattaa Suomen kansantaloutta entisestään. 

 

 



47. Lapin Keskustanuoret: Tunneli Tallinnaan. 

 

Suomenlahden alittava tunneli on tärkeä puuttuva linkki tavaraliikenteen virralle Suomen läpi eurooppaan. 

Tunneli yhdistäisi Helsingin ja Tallinnan kaupungin muodostaen yhdessä noin 1,5 miljoonan ihmisen ja 

vilkkaan rahtiliikenteen talousalueen. Tunneli avaa myös nopean väylän Suomesta Rail Balticaa pitkin 

Eurooppaan ja Keski-Euroopasta Suomen läpi jopa arktisille alueille ja Aasiaan asti, etenkin mikäli Jäämeren 

rata rakennettaisiin.  Tunneli parantaisi tavaravirtojen liikkumista, kasvattaisi kaupankäyntiä sekä 

houkuttelisi investoimaan Suomeen.   

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Olisi järkevää kytkeä Jäämeren ratahankkeeseen raideyhteys Helsingistä Tallinnaan. Yhteytemme 

Eurooppaan kulkee tällä hetkellä ilma- tai vesiteitse. Suomen rautatieverkon yhdistäminen Baltian kautta 

Eurooppaan ja pohjoisen kautta Jäämerelle tekisi Suomesta pohjoisen Euroopan logistisen solmukohdan. 

Suuret raidehankkeet tulee nähdä investointeina kilpailukykyyn ja sitä kautta tulevaan kasvuun. 

EU:ssa on jo nyt jo kehitteillä raideyhteyksiä, jotka parantavat Pohjoisen Euroopan saavutettavuutta. 

Tärkein näistä on Varsovan ja Tallinnan yhdistävä jättimäinen ratahanke Rail Baltica. EU-rahoituksen 

saaminen Jäämeren ja Baltian ratayhteyksiin on poliittista realismia. Suomen koko poliittisen johdon on 

oltava asiassa aktiivinen ja aloitteellinen. 

Tunneli Tallinnaan olisin juuri niin tärkeä, kuin aloite antaa ymmärtää, eikä Keskustanuorilla ole syytä 

vastustaa sitä olettaen, että rakentaminen tehdään huolellisesti ja Itämerta silmällä pitäen.  

 

48. Lapin Keskustanuoret: Ruotsin raideleveys Ajokseen saakka 

 

Yksi lähivuosien suurimmista liikenneinvestointitoiveista Meri-Lappiin on Laurila-Tornio radan 

perusparannus ja sähköistys. Ratavälin korjaaminen on aloitettu Raumon siltoja vahvistamalla ja 

sähköistämiseen varatut määrärahat lienevät tulossa lähivuosina, ellei jopa ensi vuonna. 

 

Suomen ja Ruotsin rautateiden raideleveydet ovat eri standardien mukaiset, mikä aiheuttaa esteen junien 

kulkemiselle rajan yli. Rajaesteiden poistamiseksi Laurilan radan peruskorjauksen yhteydessä on tehtävä 

uusi rata kahdella eri raideleveydellä vanhan radan paikalle Haaparannalta Kemin Ajokseen.  

 

Kyseinen rata mahdollistaisi ruotsin raideleveydellä tapahtuvan henkilöliikenteen Kemin rautatieasemalta. 

Näin ollen Kemistä voitaisiin helposti saada junayhteys Tornion kautta esimerkiksi Luulajaan saakka. Näin 

Tornion kaupunki saataisiin junaliikennöinnin piiriin muulloinkin kuin Kolarin yöjunalla. 

 

Radan vetäminen Ajokseen mahdollistaisi helpon puunhankinnan Ruotsista sekä ruotsalaisten kuljetusten 

viemisen suoraan Ajoksen satamaan ilman konttien ja puiden lastausta ruotsalaisesta junasta suomalaiseen 



junaan. Sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen avaaminen vahvistaisi Meri-Lapin logistista 

painopistettä ja talouskasvua sekä voisi myös edesauttaa niin Kaidin biodieseltehtaan investointipäätöstä 

kuin olemassa olevan Kemin metsäteollisuuden toimintaa puunhankinnan helpotuttua. 

 

Lapin Keskustanuoret esittävät, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ottaa kaksoisraideleveyden 

rakentamisen valtion talousarvioon seuraavan budjettiriihen yhteydessä. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.  

 

Tunnistamme kahteen raideleveyteen kohdistuvat mahdollisuudet ja tarpeet. Hankkeella on kuitenkin 

pääasiassa alueellista vaikuttavuutta, minkä vuoksi kannustamme Lapin piiriä edistämään raidehanketta 

itsenäisesti.  

Katso vastaus aloitteeseen nro 45. 

 

49. Lapin Keskustanuoret: Opintotuen takaisinperintä lineaariseksi  

 

Opintotukea voi saada päätoiminen opiskelija, joka suorittaa määrätyn määrän opintoja vuodessa 

tukikuukautta kohden. Tukikuukausia on vuodessa yleisimmin yhdeksän, joskin kesällä opintojaan 

suorittava voi saada tukea koko vuodelta. 

 

Opintotukea rajoittaa opintosuoritusten määrän lisäksi opiskelijan muut tulot. Opintotuen tulorajan 

ylityttyä yli kahdella sadalla eurolla peritään yksi tukikuukausi takaisin. Opintotuen tulorajat ovat 

yksiselitteisiä: jos opiskelija tienaa yhden sentinkään liikaa, peritään takaisin nyt syksyllä opintonsa 

aloittavalta koko kuukauden tuet tämän ylityksen tähden. Kun tuloraja on lähellä mennä rikki, ei opiskelija 

voi ottaa edes yhdeksikään illaksi lisätöitä, sillä siinä piilee riski kuukauden opintotuen menettämisestä.  

 

Tilanne on kestämätön. Opintojen ohella työskentelevien opiskelijoiden tilanne on viety siihen pisteeseen, 

että työnteko menettää mielekkyytensä tulorajoihin yllettäessä. Etenkin kohtuuton on se pykälä, jonka 

mukaan Kela perii takaisin koko tukikuukauden, riippumatta siitä, onko tuloraja ylittynyt yhdellä vai 

tuhannella eurolla. Tämän lisäksi yleisellä asumistuella on omat rajansa, joita opiskelija joutuu seuraamaan. 

 

Esitämme, että opintotuen takaisinperintä muutetaan yksinkertaisesti lineaariseksi. Sen voi tehdä niin, että 

esimerkiksi 9 kk tuella tulorajaksi tulee 14 000 euroa, ja jokaisesta sen päälle tienatusta eurosta peritään 

takaisin 30 senttiä tukea 

 

 

 



Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Ajatus aloitteen taustalla on hyvä ja huoli oikea. Opintotuen takaisinperinnässä on lukuisia ongelmia ja 

opiskelija joutuu monesti vaikeaan tilanteeseen kun kokonaisia tukikuukausia pitää maksaa Kelalle takaisin. 

Kohtuullistamista takaisinperintään tarvitaan, mutta aloitteen malli ei kuitenkaan ole välttämättä sopivin 

tähän.  

Opintotuki on opiskelijan sosiaaliturvaa ja, niin kuin sosiaaliturvassa aina, johonkin on vain asetettava 

tuloraja, jolloin ei enää ole oikeutettu tukeen. Lineaarisessakin takaisinperinnässä olisi asetettava tiettyjä 

rajapyykkejä sille milloin peritään mitenkin paljon takaisin ja missä kohtaa kaikki on perittävä takaisin. 

Tämä kaikki lisäisi byrokratiaa ja seurannan kustannuksia. Byrokratian lisääminen on myös ristiriidassa 

perustuloa kohti siirryttäessä. 

 

50. Lapin Keskustanuoret: Lisää kilpailua lentoliikenteeseen  

 

Lentoliikenne tuottaa lentoasemaan sijoitetut veroeurot moninkertaisena takaisin alueen talouskasvun 

muodossa. Esimerkiksi Ruotsin Västernorrlandissa on laskettu jokaisen lentoliikenteeseen investoidun 

kruunun tuottavan 15 kruunua yhteiskunnalle. Suomen naapurimaat investoivat jatkuvasti 

lentoliikenteeseen Suomea enemmän ja näin ollen Suomessa lentoliikenteen kasvu on jäänyt reippaasti alle 

globaalin keskiarvon. 

 

Suomessa puutteellinen lentoliikenneinfra ja kalliit lentokenttämaksut ovat tyrehdyttäneet kilpailua ja 

uusien lentoreittien avaamista. Siinä missä Norjassa lentoliikenteen kansantaloudellinen vaikutus on 30 000 

euroa per henkilö, on se Suomessa vain puolet tästä. Tämä johtuu Norjan jatkuvasta lentokenttien 

rakentamisesta ja reittien avaamisen helpottamisesta. On tutkittu, että 10 % lisäys lentoyhteyksissä 

kasvattaa BKT:tä 0,5 %. 

 

Finavia on keskittynyt lähes täysin kehittämään Helsinki-Vantaan lentoasemaa ideanaan tehdä kannattavaa 

liiketoimintaa. Mutta onko Finavian tehtävä tehdä voittoa, vai edistää Suomen lentoliikenteen 

matkustajamääriä ja infran toimivuutta? Tällä hetkellä Finavian investointihaluttomuus aiheuttaa 

matkailutulon ja yrityselämän tulojen ja työpaikkojen menetystä ympäri Suomea. Investointien puutteen 

vuoksi lähes kaikki ulkomaanlennot tapahtuvat Helsinki-Vantaan kautta, kun taas muissa pohjoismaissa 

maakuntakenttien suorat lentoyhteydet ulkomaille ovat moninkertaistuneet. 

 

Lentoliikenne on halpa liikennemuoto. Jos yhden lentoaseman ylläpito maksaisi miljoona euroa vuodessa, 

rakentaisi sillä vuodessa vain 300 metriä moottoritietä, 250 metriä kaupungissa olevaa autotietä tai 330 

metriä rautatietä. 

 

Lapin Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret järjestönä haluaa edesauttaa lentoliikenteen kehitystä 

ja vaativat Finaviaa investoimaan kaikkiin maakuntalentokenttiin merkittävästi lentoliikenteen ja 

matkustajamäärien kasvattamiseksi. 



Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret näkee lentoliikenteen kehittämisen tärkeänä osana Suomen alueiden elinvoimaisuuden ja 

tavoitettavuuden kehittymisen kannalta. On kuitenkin otettava huomioon, että keskeinen lentoliikenteen 

tarjontaa vähentävä tekijä on volyymien ja matkustajamäärien vähäisyys, korkeasti hinnoiteltu 

lentoinfrastruktuuri sekä kilpailu esim. VR:n kanssa.  

 

51. Lapin Keskustanuoret: Lapista alkoholipolitiikan digikokeilumaakunta! 

 

Alkoholipolitiikka puhuttaa nuoria suuntaan ja toiseen kaikkialla Suomessa. Alkoholista syntyy myös 

valtavia vientituloja erityisesti Norjan suuntaan, mutta Ruotsi, Viro ja kasvavissa määrin myös Latvia ovat 

matkustajatuonnin suurmaita. Matkustajatuonti aiheuttaa vuosittain myös huomattavat verotulojen 

menetykset Suomelle. Samalla kuitenkin Suomi joutuu kantamaan alkoholinkäytöstä syntyvät 

yhteiskunnalliset kustannukset terveydenhuollossa ja rikkinäisissä perheissä.  

 

Keskustanuorten on esitettävä ratkaisuna tähän Lapin muuttamista alkoholipolitiikan kokeilumaakunnaksi, 

jossa alkoholin myyntiä helpotettaisiin laskemalla verotusta huomattavasti alle Norjan ja Ruotsin tasojen. 

Samalla kuitenkin palautettaisiin Lapin ja Suomen asukkaille viinakortit, jotka toteutettaisiin digitaalisina 

mobiilisovelluksina. 

 

Jokaisella suomalaisella olisi digikorttiin ladattuna esimerkiksi nykyisen suomalaisen keskikulutuksen verran 

alkoholin ostoon ravintoloissa ja kaupoissa oikeuttavaa ostolupaa. 

 

Ihminen saisi siten itse päättää missä ja milloin mahdollisen alkoholinkulutuksensa käyttäisi. Tällä 

ehkäistäisiin lappilaisten ja suomalaisten alkoholinkulutuksen kansanterveydellisesti vaarallinen ja 

räjähdysmäinen kasvu mitä alkoholin hinnan roimasta laskusta seuraisi. 

 

Samalla varmistettaisiin, että Suomen kansainvälisimpään maakuntaan suuntautuisi myös entistä enemmän 

matkailua ja sen tuomia elintärkeitä rahavirtoja. Kysymys on siis siitä uskallammeko tarttua globalisaation ja 

digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja astua alkoholi- ja aluepolitiikassa vihdoin 2000-luvulle. Suomen 

johtavan digipuolueen nuorisojärjestöllä rohkeutta ainakin tulisi riittää! 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret näkee aloitteen mallin lennokkaana ideointina, mutta ei voi yhtyä sen sisältöön. Aloitteessa 

kritisoidaan nykyistä alkoholimatkailua, jonka myötä suomalainen yhteiskunta kantaa maksutaakkaa 

alkoholihaitoista saamatta verotuloja. Samaan aikaan aloitteessa vaaditaan näiden verotulojen 

pienentämistä verotusta keventämällä sekä toivotaan syntyvän Suomeen suuntautuvaa alkoholimatkailua. 



Keskustanuoret ei näe merkittävää alkoholiin perustuvaa matkailua kestävänä kotimaassa tai 

kansainvälisesti. 

Alkoholinkulutukseen voidaan vaikuttaa erityisesti kolmella keinolla: saatavuus, hinta ja valistus. Suomen 

alkoholiverotuksen taso on perusteltua kautta Suomen. Myös aloitteessa todetaan, kuinka alkoholi 

aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle ja myös raskasta taakkaa yksilöille. Siksi Keskustanuoret ei näe 

tarkoituksenmukaisena alentaa verotusta ja näin edistää alkoholijuomien nauttimista, vaikka kulutus 

olisikin keinotekoisesti rajoitettu keskikulutuksen tasolle. On myös huomioitava, että kulutuksen rajoitus eli 

digitaalinen viinakortti koskisi ainoastaan kotimaata, eikä siten aukottomasti ratkaisisi alkoholin 

kokonaiskulutukseen liittyvää ongelmaa. 

Keskustanuoret näkee ongelmallisena myös aloitteen keskivertokäyttäytymiseen rajoitettavan 

ihmiskäsityksen. Vaikka terveydelle haitallisten päihteiden osalta kulutuksen vähentäminen onkin 

tavoitteena, haluaa Keskustanuoret rakentaa yhteiskuntaa ihmisten moninaisuuden huomioiden. Myös 

kieltolaki rajoitti alkoholin saatavuutta, mutta ei ratkaissut ongelmaa. On arvioitava, tukisivatko ja 

lisäisivätkö aloitteessa esitetyt rajoitteet esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa alkoholin 

kaupassa. 

Lisäksi Keskustanuoret ei halua asettaa piirejä tai maakuntia vastakkain kannattamalla yhden alueen 

kokeilualuetta, vaan kokee tällaisten maakuntia koskevien kokeilualueiden kehittämisen olevan kyseisen 

piirin tai alueella toimivien järjestöjen tehtävä. 

 

52. Lapin Keskustanuoret: Turkistarhoille enemmän valvontaa 

 

Suomalainen turkiselinkeino on viime viikkoina ollut esillä ikävässä yhteydessä. Viime keväänä salaa 

kuvattujen, ylilihavien sinikettujen kuvat ovat levinneet laajalle niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin 

mediassa. Kuvat eivät onneksi vastaa todellisuutta, vaan edustavat murto-osaa elinkeinon tiloista. 

 

Tällaiset yksittäiset toimijat antavat väärän ja ikävän kuvan koko Suomen turkiselinkeinosta. Suomessa 

kasvatetut turkikset ovat maailman eettisimpiä, sillä meillä valvonta pelaa hyvin (vrt. Kiina). Suomi on 

vastuullisuuden edelläkävijämaa ja tällaisena sen on pysyttävä, jotta turkiseläinten tuotanto ei siirry 

epäeettisiin maihin, joissa valvontaa ei ole ja eläimiä voi pitää oloissa, joita ei voi hyväksyä. 

 

Tämän vuoksi turkisalan valvontaa tulee lisätä huomattavasti, jotta väärinkäytökset ja epäeettinen 

jalostaminen saadaan kokonaan loppumaan. Sertifiointisääntöjä tulee tehostaa ja mahdollisista rikkeistä 

sanktioida entistä tiukemmin. Turkiselinkeinon tulee vahvistaa yhteistyötä viranomaisten kanssa, sekä lisätä 

alan omavalvontaa ja tuottajille tarjottavan informaation määrää. Myös viranomaisvalvontaa tulee 

tehostaa. Liian lihavia tai sairaita eläimiä ei missään tilanteessa hyväksytä. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret hyväksyi viime vuonna eläinpoliittisen linjauksen, jossa käsiteltiin myös turkistarhausta. 

Lisäksi vuoden 2017 alussa suomalaisen turkistalouden laatujärjestelmä laajenee, kun tuottajamaat 



Euroopassa ottavat käyttöön eläinten hyvinvointia mittaavan WelFur-järjestelmän. Sertifioitujen turkisten 

kysyntä ympäri maailmaa on vahvaa. Suomi on ollut edelläkävijämaana turkistilojen sertifioinnissa jo 

kymmenen vuoden ajan ja kehittänyt oman mittariston turkistilojen laadun mittaamiseen. Suomalaisen 

laatujärjestelmän jalanjäljissä seuraaminen on merkittävä edistysaskel eurooppalaiselle turkistuotannolle. 

“Turkistilojen valvonnan tulee olla viranomaistaholla, jolla on riittävät resurssit valvontaan. Valvonnassa 

käytettävien menetelmien tulee olla kattavia ja monipuolisia, kuten pistokokeita ja säännöllisiä 

tarkastuksia. Keskustanuoret ei hyväksy sellaisten turkkien tuontia Suomeen, joiden tuotanto ei täytä 

suomalaisia standardeja.” 

 

53. Lapin Keskustanuoret: Julkisten ruokaloiden tuotteet puhtaiksi 

 

Joukkoruokailu on kodin ulkopuolella tapahtuvaa järjestettyä ruokailua. Sitä toteuttavat julkinen sektori ja 

yksityiset ruokapalveluyritykset. Julkisia ruokaloita on mm. päiväkotien, koulujen, julkisen sektorin 

työpaikkojen, varuskuntien ja sairaaloiden ruokalat, jotka valtio, kunta tai jokin muu julkinen taho tuottaa 

tai rahoittaa. Näitä hyödyntävät ihmiset ovat siis muun muassa lapset, vanhukset, sairaat, opiskelijat, 

varusmiehet, hoitajat ja lääkärit. Nämä ihmiset tarvitsevat puhdasta ja terveellistä ravintoa. Parhaiten 

ruoan puhtautta voidaan valvoa, kun se on lähellä tuotettua. Ruoan koko tuotantoketju tulisi olla 

jäljitettävissä, ja sen tulisi olla kokonaisuudessaan eettisesti ja ekologisesti kestävä. Suomen tuotanto-

olosuhteet ja ympäristö ovat puhtaammat, kuin monen muun maan, joten täällä tuotettuun lihaan ei päädy 

yhtä paljon ympäristömyrkkyjä, kasvinsuojeluaineita ja lääkejäämiä kuin muualla tuotettuun lihaan. 

Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei tuotantoeläimille ole annettu antibiootteja. Bakteerit 

kehittävät vastustuskyvyn antibiooteille, ja niistä tulee erittäin vaarallisia sekä eläimille, että ihmisille. 

Antibioottiresistenssi on yksi suurimpia lääketieteen ja eläinlääketieteen ongelmia, eikä tämän kehityksen 

tukemiseen tulisi käyttää ainoatakaan veroeuroa. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Joukkoruokailulla on suuri merkitys kansamme hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 

jokainen suomalainen söi keskimäärin 160 kodin ulkopuolista ateriaa vuonna 2015, ja julkiset ruokapalvelut 

tarjosivat näistä noin puolet. Tällä hetkellä joukkoruokailua kehittää sitä varten nimetty joukkoruokailun 

kansallinen ohjausryhmä. 

Julkisissa ruokaloissa käytettävän ruoan alkuperä ja tuotantoketju tulee olla jäljitettävissä. Ensisijaisesti 

suosittelemme joukkoruokailussa suosittavan kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa, jolloin tuotantoketju 

on lyhyt ja ruoan tuottajat yleisesti tunnettuja. Ulkomaisia raaka-aineita käytettäessä alkuperämaa on 

ilmoitettava selvästi. 

 

54. Lapin Keskustanuoret: Varusmiesten kotiuttamisraha takaisin! 

 

Suomessa on voimassa miesten pakollinen asevelvollisuus. Jokainen joka palvelukseen lopulta astuu, 

käyttää joko 165, 255 tai 347 päivää Isänmaan hyväksi. Varusmiesten päivärahat ovat nykyisellään (1–6 kk) 



5,10 euroa, (7–9 kk) 8,50 euroa ja (10–12 kk) 11,90 euroa. Monelle varusmiehelle reserviin siirtyminen tuo 

eteen taloudellisia ongelmia, kun on oltu valtion leivissä ja päivässä on parhaimmillaan ansaittu 11,90 euroa 

ja säästöjä eikä työpaikkaa välttämättä ole. Lapin Keskustanuoret ehdottaa, että 1990-luvun laman aikana 

poistettu varusmiesten kotiuttamisraha palautettaisiin, jotta reserviin paluu olisi taloudellisesta 

näkökulmasta helpompaa kuin nykyisin.  

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret vaatii, että isänmaalle velvollisuuttaan suorittavien taloudellisesta toimeentulosta pidetään 

parempaa huolta. Erityisen ongelmallinen on reserviin palaaminen sellaisina ajankohtina, jolloin 

yhteiskunta on pysähdyksissä, kuten joulun tai juhannuksen alla. Silloin työpaikan löytäminen voi olla 

vaikeaa, ja ensimmäinen vuokranmaksu voi ajaa kotiutuvan varusmiehen toimeentulotuen luukulle. Tätä ei 

voida hyväksyä. Kotiuttamisraha voisi helpottaa paluuta arkeen asepalveluksen jälkeen, ja siksi 

Keskustanuoret vaatii sen palauttamista. 

 

55. Lapin Keskustanuoret: Varustepankkeja urheiluvälineille! 

 

Suomalaisten lasten -ja nuorten kunto on romahtanut. THL:n tilastojen perusteella, pojista joka neljäs ja 

tytöistä joka kuudes on ylipainoinen ja 25% varusmiehistä juoksee cooperin testissä alle 2200 metriä, eli 

huonon tuloksen. Liikunnan vähäisyys lapsuudessa ja nuoruudessa kostautuu vanhemmalla iällä monien eri 

sairauksien muodossa. Yksi tapa helpottaa liikuntaharrastuksen aloittamista on perustaa varustepankkeja 

urheiluvälineille. Nämä pankit toimisivat kirjastojen lailla, kirjojen sijaan lainattaisiin vain urheiluvälineitä. 

Varustepankit lisäisivät vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia huomattavasti, sekä kannustaisivat 

kokeilemaan uusia lajeja, kun varusteet voi vain lainata. Käytännössä varustepankkien välineistä ja 

hankkimisesta vastaisivat kunnat. Varustepankit voisivat toimia peruskoulujen yhteydessä, mikä lisäisi myös 

koulujen liikuntamahdollisuuksia rahatilanteen ollessa heikko. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Puskalainen kansanterveystyö on suomalaisen hyvinvoinnin ja näin ollen myös johtavan 

hyvinvointipuolueen keskustan aateytimessä. Alkiolainen ajatus sivistyksestä ja jatkuvasta henkisestä 

kehittymisestä pätee myös muuhun terveyteen. Terveessä kehossa on usein myös terve mieli. 

Jo Keskustanuorten kaupunkipoliittisessa ohjelmassa maalattiin kuvaa uudistetusta kirjastolaitoksesta. 

Varustepankit voitaisiin sijoittaa esimerkiksi kirjastojen yhteyteen, miten on jo monessa kunnassa tehtykin. 

 

56. Lapin Keskustanuoret: Autovero pois! 

 

Suomen autokanta on euroopan vanhin. Tähän syynä on yksinkertaisesti uusien autojen korkea hinta. 

Vanhat autot saastuttavat, ovat turvattomia, ja vaativat enemmän huoltoa kuin uudet autot. Tilanteeseen 



nopeimman ratkaisun toisi autoveron poisto. Uusien autojen hinnat laskisivat ja liikenneturvallisuus 

paranisi huomattavasti, kun vanhat kotterot poistuisivat liikenteestä. 

 

Autoveron poisto aiheuttaisi autokaupalle hetkellisen pysähdyksen, kun kaikki jäisivät odottamaan 

autoveron poistoa eivätkä ostaisi uutta autoa ennen sitä. Autokauppa saisi kokemansa tappiot 

moninkertaisena takaisin, sillä autojen alentunut hinta houkuttelisi herkemmin vaihtamaan uuteen autoon 

kuin ”vanhaan, vähän käytettyyn”. Veromenetykset eivät ole mitään siihen verrattuna, mitä me 

menetämme jos ajamme hengenvaarallisilla ja saastuttavilla autoilla vielä jatkossakin. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Verotuksella tulee ohjata ihmisten ostokäyttäytymistä kohti ympäristöystävällisempiä liikkumisen välineitä. 

Keskustanuoret haluaa siirtää autoilun verotuksen painopistettä auton omistamisesta auton käytön 

suuntaan. Verotuksen tulisi perustua käytettävän ajoneuvon ympäristövaikutuksiin. 

Verotusratkaisuissa tulee ottaa huomioon, että harvaan asutuilla seuduilla yksityisautoilu on 

välttämättömyys eikä tasa-arvoista mahdollisuutta biopolttoaineiden käyttöön ole. Keskustanuoret haluaa 

panostaa biopolttoaineiden jakelujärjestelmään laajentamiseen tasapuolisesti ympäri Suomen. 

 

57. Lapin Keskustanuoret: Polttoaineveroa alas, ruuhkamaksut käyttöön 

 

Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Useimmissa Suomen kunnista oman auton käyttäminen on 

välttämättömyys. Etenkin harvaan asutulla seudulla työpaikan saanti riippuu autolla ajamisesta. Näin ollen 

polttoaineveroa tulisi maltillisesti laskea. Sen sijaan kaupungeissa, joissa julkinen liikenne toimii hyvin ja 

autoja on liikaa pysäköintipaikkojen puuttumisesta puhumattakaan, tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut, 

joilla ohjattaisiin ihmisiä käyttämään enemmän julkista liikennettä. Polttoaineveron laskeminen katettaisiin 

ruuhkamaksulla. Ruuhkamaksu voisi olla vinjettityyppinen. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Biopolttoaineiden ja biokaasun verotusta tulee laskea niin, että uusiutuvien polttoaineiden käytöstä tulee 

taloudellista hyötyä kuluttajalle. 

Erityisesti Suomen suurissa kaupungeissa tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Ruuhkamaksut nostavat 

yksityisautoilun kustannuksia, mikä ohjaa ihmisiä siirtymään edullisempaan vaihtoehtoon, julkiseen 

liikenteeseen. Ruuhkamaksujen kautta kerätyin taloudellisin verovaroin kompensoidaan biokaasu ja 

biopolttoaine autoihin siirtymisen myötä syntynyt taloudellinen vaje. Keskustanuoret näkee, että 

kaupungeissa ruuhkamaksuista vapautetaan uusiutuvilla energialähteillä (biopolttoaineella tai ekosähköllä) 

kulkevat autot. 

 



58. Lapin Keskustanuoret: Julkishankintojen pisteytystä muutettava  

 

Nykyinen pisteytysmalli esimerkiksi kuntien hankintarenkaissa painottaa liikaa halvinta hintaa. Verovaroin 

tehtävät hankinnat tulisivat palvella mahdollisimman hyvin kuluttajia. Tällöin edullisuus ei takaa parasta 

vaihtoehtoa. Hankintojen pisteytyksiä on muutettava niin, että painoarvoa annetaan enemmän 

kotimaisuudelle sekä paikallisuudelle. Huolimatta mahdollisista hivenen korkeammista kustannuksista, on 

isommassa mittakaavassa parempi, että raha kiertää paikallisten yritysten kautta Suomen rajojen sisällä, 

kuin että karkaa ulkomaille, kun kyseessä on verorahat. Esimerkiksi koululaisten ruokahankinnoissa tulisi 

painottaa paikallisuutta ja kotimaisuutta. On kiistatonta, että kotimaiset tuotteet ovat laadukkaampia ja 

puhtaampia kuin ulkomailla tuotetut. Tällöin kyseessä on myös kansanterveydellinen asia. Suosimalla 

kotimaisia tuotteita, autamme myös tuottajien ahdinkoa ostamalla heidän tuotteita. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret tunnistaa aloitteessa esitetyn ongelman hankintojen pisteytyksen suhteen. Julkisten 

hankintojen kirjo on laaja, ja myös kuntien hankinnat ovat hyvin moninaisia. Hankintojen pisteytyksen tulee 

olla kyseiseen hankintaan tarkoituksenmukainen. Monissa hankinnoissa hinta ei nykyään olekaan 

määräävin asia, vaan suurin painoarvo voi olla aivan muilla tekijöillä. 

Keskustanuoret kuitenkin muistuttaa, että esimerkiksi kuntien hankinnoissa voi ja saa olla eroja. Kunnat 

ovat asukkaidensa näköisiä paikallisyhteisöjä. Siksi Keskustanuoret ei halua sanella oikeanlaista pisteytystä 

esimerkiksi kuntien hankinnoille, vaan hankintojen ja niiden pisteytysten tulee olla kuntien näköisiä ja niiden 

tilanteisiin sopivia. Vaikka esimerkiksi ruokahankinnoissa kotimaisuus tai paikallisuus voi olla perusteltua, 

sama vaatimus ei välttämättä ole oleellisin kysymys jossain muussa hankinnassa. 

Keskustanuoret haluaa edistää avointa kilpailua, jotta mahdollisimman monella toimijalla on mahdollisuus 

tarjota vaihtoehtonsa kilpailutuksessa. Hankinnan rakenteella on merkittävä rooli tässä. Tarpeettoman 

suuriksi kasattuihin kokonaisuuksiin voi pienemmän toimijan olla mahdotonta tehdä tarjousta. 

Jo nyt hankinnoissa on mahdollista huomioida laajasti erilaisia tekijöitä hinnan lisäksi. Hankintaosaamista 

onkin jatkuvasti kehitettävä, jotta hankintalain rajoitukset ja mahdollisuudet ovat tiedossa hankintoja 

tehdessä. Paremmilla hankinnoilla saadaan myös parempia palveluita. 

 

59. Lapin Keskustanuoret: Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen 

lopetettava 

 

Vuonna 2007 voimaan astui hallintalaki, johon Suomi sisällytti kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kunnan tai kuntayhtymän tulee kilpailuttaa edellä mainitut palvelut, mikäli se ei itse 

niitä tuota. Kesäkuussa 2016 on Suomi vahvistanut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen. Sopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa 

päätöksenteossa. Vammaisella ihmisellä on sopimuksen mukaan oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä 

saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä. 

 



Onkin röyhkeää ja nöyryyttävää, että vammaiset ihmiset ovat täysin osattomia itseään koskevassa 

päätöksenteossa. Itse asumispalveluiden kilpailutuksissa keskustelevat vain kunta ja palveluntuottajat. 

Vammaisilla ihmisillä ei ole osallisuutta saati oikeussuojakeinoja itseä koskevien asioiden järjestämisessä, 

mikä luo rakenteelliset edellytykset huonolle kohtelulle. Näin eri tahoille syntyy käsitys siitä, että vammaisia 

henkilöitä ei tarvitse kuulla. On ajattelematonta, että vammaisille henkilöille koko elämän mittaisia, 

välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta, kun YK:n 

yleissopimus tämän kieltää. 

 

Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen kuntien järjestämissä 

uusintakilpailutuksissa. Pahimmassa tapauksessa kilpailutusten jälkeen asumispalveluyksikön henkilökunta 

on vaihtunut moneen kertaan, jolloin vammaisella ihmisellä ei ole ollut yksikössä tuttuja ja turvallisia 

hoitohenkilökunnan jäseniä, kun koko ajan tilalle on tullut uusia. Näin ollen hoitajat eivät edes opi 

tuntemaan potilaitaan niin hyvin, mitä hyvä hoito edellyttäisi. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset 

vammaisen henkilön mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta. 

 

Ratkaisuksi ongelmaan Lapin Keskustanuoret esittävätkin, että vammaisten asumispalveluiden 

kilpailutuksesta luovutaan mitä pikimmin ja ne siirretään terveyspalveluiden muassa maakuntien 

hoidettaviksi. Maakunta voi kilpailuttaa palvelut, mikäli tämä tehdään laatukilpailulla, jossa julkinen 

määrittelee maksimihinnan per asukas per vrk, palveluiden tuottajaksi saa ryhtyä kuka tahansa kuka täyttää 

tuottajalta vaadittavat kriteerit, ja vammainen (tai hänen edunvalvojansa) saa valita asumispalveluiden 

tuottajan ja ollessaan tyytymätön vaihtaa sitä esimerkiksi kerran vuodessa. Peruskriteerit, joita vammainen 

ei ole kykeneväinen määrittämään (esim. henkilöstön ammatillinen pätevyys ja henkilöstömitoitus) 

määritellään erikseen ja kaikkien tulee ne täyttää. On pyrittävä siihen, että palveluntuottaja ei vaihdu vähän 

väliä niin, että se aiheuttaa haittaa palvelua saavalle henkilölle. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Välttämättömän avun ja tuen, kuten asumispalvelujen, kilpailuttaminen voi johtaa vammaisen ihmisen 

arjen kannalta ongelmalliseen tiheään vaihtuvuuteen. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen mukaisesti vammaisten tulee olla yhdenvertaisia ja osallisia päätöksenteossa. Uusi 

hankintalaki velvoittaa kuulemaan asiakasta osana hankintaprosessia. Tämä ei kuitenkaan aina toteudu. 

Vammaisilla ihmisillä ei myöskään ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä.  

 

60. Keski-Suomen Keskustanuoret: Nykymuotoisista ylioppilaskirjoituksista on luovuttava 

 

Keski-Suomen Keskustanuoret vaativat nykymuotoisista ylioppilaskirjoituksista luopumista. Lukioissa on 

päädytty tilanteeseen, jossa entinen yleissivistävä koulutus on muuttunut korkeakoulujen kolmevuotiseksi 

valmennuskurssiksi, vailla syvempiä sivistyksellisen kasvun tavoitteita. 

 



Lukioissa olisi yhä enemmän oltava kyse jokaisen oman opiskelijuuden löytämisestä pelkän nippelitiedon 

ulkoa opettelemisen sijaan. Lukioiden arjessa on oltava vahvasti esillä jokaisen tavoite tulla yhteiskunnan 

hyväksi kansalaiseksi sekä kasvaa parhaaksi omaksi itseksi. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret ei yhdy aloitteen analyysiin siitä, että lukiosta olisi täysin tullut kolmevuotinen 

valmennuskurssi korkeakouluihin. Lukioilla on edelleen vahva asema yleissivistävänä koulutuksena, mutta 

näemme nykyiset ylioppilaskirjoitukset liian kapea-alaisena tiedon testauksena. 

Mielestämme lukion tulisi olla oppimispolku, jossa mahdollistetaan kehittyminen sekä omien vahvuuksien ja 

heikkouksien etsiminen. Vaadimme, että jatkossakin lukion aikana omaksuttu osaaminen voidaan todentaa 

valtakunnallisesti yhdenvertaisella tavalla, mutta loppukoetta tulisi muuttaa oppiainerajat ylittävään ja 

soveltavaa osaamista kartoittavaan suuntaan. 

 

61. Uudenmaan Keskustanuoret: Nuoret suomalaisen ulkopolitiikan painopisteeksi 

 

Maailmassa ei ole koskaan ollut yhtä paljon nuoria kuin nyt. Suuret globaalit muuttoliikkeet, konfliktit ja 

väkivaltaiset ääriliikkeet ovat etenkin nuorten ihmisten kriisejä. Erityisen heikossa asemassa ovat nuoret 

naiset, joihin kohdistuu syrjintää sekä sukupuolen että iän takia. Mutta nuoret eivät ole ainoastaan kriisien 

uhkia ja uhreja vaan aktiivisia toimijoita positiivisen muutoksen puolesta. 

 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 hyväksyttiin joulukuussa 2015. Päätöslauselman 

toimeenpano on alkanut rivakasti ja tematiikka on levinnyt laajasti. Myös Suomi on ollut alustavasti 

kiinnostunut päätöslauselmasta. Tähän tarvitaan lisää potkua ja Suomen on sitouduttava kiinteästi 

edistämään niin naisten kuin nuortenkin osallisuutta ja roolia kriisien ratkaisussa ja demokraattisessa 

päätöksenteossa. 

 

Suomella on vankkaa kokemusta nuorten osallistamisesta päätöksenteossa. Kunnalliset nuorisovaltuustot 

on kirjattu lakiin ja maakunnallisia nuorisovaltuustoja kehitetään. Suomessa on kattava nuorisolaki ja 

nuorisojärjestöjä kuullaan päätöksenteossa. Siksi on luontevaa, että Suomen nuoriso-osaaminen heijastuu 

myös maan ulkopolitiikkaan. Nuoret on nostettava yhdeksi Suomen ulko- ja kehityspolitiikan painopisteeksi 

muun muassa 2250-päätöslauselmaa aktiivisesti toimeenpanemalla. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Kansainväliset kriisit heijastuvat vahvasti nuoreen ikäluokkaan. On tärkeää, että nuorille luodaan 

mahdollisuuksia ja eri vaihtoehtoja niin koulutuksen, työllisyyden ja vaikuttamisen muodoissa, jotta heillä 

on konkreettisia välineitä rakentaa niin itselleen kuin yhteisölleen parempaa tulevaisuutta. Nuoret ovat 

aktiivisia toimijoita positiivisen muutoksen puolesta ja heitä tulee tukea tällä polulla. 



 

Keskustanuoret kannattaa Suomen aktiivista roolia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 

toteuttamisessa. Suomen kokemus nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksien luomisesta on 

vahvaa. Suomen tulisikin viedä aktiivisesti ulkomaille osaamistaan koulutuksessa ja nuorisovaikuttamisessa, 

sekä tukea projekteja, joilla edistetään työllisyyttä ja pureudutaan etenkin nuorisotyöttömyyteen.  

 

62. Uudenmaan Keskustanuoret: Ruotsin kielen opetus käytännönläheisemmäksi 

 

Ruotsin kieli on osa historiaamme ja toinen äidinkielemme. Ruotsia äidinkielenään puhuu lähes 300 000 

suomalaista. Kieltä luetaan peruskoulussa, lukiossa ja korkeakouluissa, mutta kuinka moni voi sanoa 

osaavansa ruotsia sujuvasti? Kielen osaamisesta on etua työelämässä, esimerkiksi julkisella sektorilla toisen 

kotimaisen osaaminen on edellytys työn saamiseksi. On myös itsessään arvokasta, että Suomi on 

kaksikielinen maa. Riittävästi synergiaetuja kahden pääkieliryhmän väliltä ei ole kuitenkaan haettu. 

 

Uudenmaan Keskustanuoret esittää, että ruotsin kielen opetuksesta tehtäisiin käytännönläheisempää 

ystävyysluokkien ja ruotsinkielisille alueille suuntaavien opintomatkojen avulla. Retki rannikolle kielikylpyyn 

lisäisi motivaatiota kielen opiskeluun. On tärkeää, että kotimaiset kielet voivat hyvin ja toinen kotimainen 

kieli tehdään jo jokaiselle eläväksi jo opiskeluvaiheessa. 

 

Kielenopetuksessa tulee hyödyntää myös digitalisaation mahdollisuudet. Piristystä opiskeluun saa 

esimerkiksi kuuntelemalla KAJ:ta tai Yle X3M:eä osana kuunteluita, tai lukemalla Hufvudstadsbladetista ja 

ruotsinkielisistä paikallislehdistä päivän uutiset. Käytännönläheisempi kielenopetus lisäisi motivaatiota 

toisen kotimaisen opiskeluun, mutta myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kahden äidinkielen Suomessa. 

Bli inspirerad! 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret ei kannata kaikille pakollista ruotsinkielen opetusta mutta korostavat, että suomen- ja 

ruotsinkielisten välistä vastakkainasettelua ei saa syntyä.  

Keskustanuoret kannattaa ruotsinkielen opiskelujen kehittämistä käytännönläheisempään suuntaan. 

Erilaiset oppimismenetelmät kuten vierailut lisäävät kiinnostusta ja motivaatiota kielten opiskeluun. 

Perinteisten oppikirjojen lisäksi kielten opiskelussa tulee hyödyntää entistä enemmän myös muun muassa 

aikakauslehtiä.  

Sosiaalisen yhteisöllisyyden vahvistaminen sen kaikilla tasoilla on aikamme keskeinen kysymys.  

Ystävyysluokat ja elävöittävät opintomatkat ympäri Suomea ovat yksi keskeinen keino vastakkainasettelun 

muurin murtamisessa. Opetuksessa tulisi ottaa myös kaikki irti esim. julkisrahoitteisen Ylen toiminnasta. 

Mittavat panostukset ruotsinkieliseen toimintaan tulisi hyödyntää muualla yhteiskunnassa maksimaalisesti. 

 



Keskustanuoret näkee tärkeänä ruotsinkielisten järjestöjen ja säätiöiden roolin ruotsin kielen aseman 

vahvistamisessa julkisen vallan vahvan ruotsin kielen asemaa tukevan roolin rinnalla.  

 

63. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Satokauden kasviksia hyödynnettävä oppilaitoksissa ja 

päiväkodeissa 

 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret vaativat, että oppilaitoksissa ja päiväkodeissa hyödynnettäisiin 

enemmän suomalaisia satokauden kasviksia. Tämä vaatii kunnilta ja maakunnilta omaa tahtoa ja 

sitoutumista, mutta myös osaamista julkisiin hankintoihin. Satokauden suosiminen on edullista, vähentää 

ruokahävikkiä ja tukee suomalaista tuottajaa. Lisäksi satokauden kasviksia syömällä lapset ja nuoret oppivat 

syömään monipuolisemmin kasviksia, juureksia ja marjoja. Asialla on siis myös terveydellisiä vaikutuksia. 

 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen. 

 

Valtioneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on lisätä julkisissa ruokailuissa 

kotimaisen ruoan määrää. Hankinnoille voidaan asettaa sellaisia satokausituotteita suosivia kriteerejä, 

kuten tuoreus. Keskustanuoret kannustaa jäseniään tekemään aiheesta valtuustoaloitteita.   

 

64. Keskustanuorten Kallion osasto: Jätteiden loppusijoittaminen taivaalle lopetettava 

 

Tulevaisuudessa sähköenergian kysyntä tulee kasvamaan radikaalisti, varsinkin liikenteemme sähköistyy 

hyvää tahtia. Tähän sähköntarpeeseen vastaaminen tulee olemaan haasteellista, koska suuri osa 

sähköverkon perusvoimaksi kelpaavista sähköntuotantomuodoista on käytännössä materiaaleihin 

sitoutuneen energian vapauttamista polttamalla, joka tuottaa hiilidioksidipäästöjä, mikä taas osaltaan 

auttaa kiihdyttämään ilmaston muutosta. 

 

Ydinvoimaloissa käytetty ”polttoaine” ei pala sanan varsinaisessa merkityksessä. Siitä ei synny 

palamiskaasuja, kuten hiilidioksidia. Niinpä ydinvoima on ilmastonmuutoksen kannalta selvästi parempi 

energiantuotantomuoto kuin esimerkiksi muut fossiiliset polttoaineet. 

 

Suomessa on runsaasti sellaista teollisuutta, joka tarvitsee paljon sähköä. Tällaista teollisuutta ovat 

esimerkiksi metallien valmistus ja paperin tuotanto. Niiden kannalta ydinvoima on hyvä 

energiantuotantomuoto. Muita realistisia vaihtoehtoja ei ole. Ydinjäte on myös yleisesti luultua pienempi 

ongelma, se voidaan lähitulevaisuudessa käyttää uudestaan reaktoreiden polttoaineena ja näin entistä 

tehokkaammin muuttaa hyödyksi. 

 



Keskustanuorten on otettava askel kohti vihreämpää tulevaisuutta ja luotettava tieteeseen, eikä tunteisiin 

joihin eri ympäristöjärjestöiksi itseään kutsuvat tahot ovat vuosikausia lokakampanjoillaan vedonneet. 

Keskustanuorten virallinen kanta ydinvoimaan tulee muuttaa myönteiseksi. 

 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Ydinvoimaan tulee suhtautua väistyvänä välivaiheen energiamuotona. Ydinvoiman markkinoimisen sijaan 

Keskustanuorten tulisi kannustaa jatkossakin uudenlaisiin energiaratkaisuihin, kuten älykkäisiin 

sähköverkkoihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

Suomalaisen energiajärjestelmän tulee olla omavarainen, hajautettu ja älykäs. Ydinjätteen loppusijoituksen 

suunnittelu on Suomessa pitkällä, mutta kaikkia haasteita ei ole onnistuttu vielä ratkaisemaan. Emme voi 

ottaa riskiä siitä, että ympäristö- tai turvallisuusuhkien maksajana ovat tulevaisuuden sukupolvet.  

Kuten monessa muussakin asiassa, myös energiantuotannossa Keskustanuoret kannattaa hajauttamista. 

Hajautetun uusiutuvan energian tuotannon tueksi tarvitaan ydinvoimaa, jotta fossiilisista polttoaineista 

päästään eroon.  

Suomeen on valmistumassa tulevina vuosina kaksi uutta käyttöön otettavaa ydinvoimalaa, jonka vuoksi 

uusia lupia ei tarvitse nyt myöntää. Tulevaisuudessa mahdollisesti myönnettävien lupien ehtona tulee olla 

kotimainen omistuspohja. 

 

 

 

65. Helsingin Keskustanuoret: Oikeuslaitoksen resurssit ja prosessit kuntoon! 

 

Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä oikeusperiaatteista ei toteudu kunnolla Suomessa. Periaate on saada 

asiansa viivytyksettä käsittelyyn oikeuslaitoksessa. Suomi on saanut useita tuomioita Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelta ylipitkistä käsittelyajoista. Tuomioista huolimatta asialle ei ole tehty tarpeeksi, 

päinvastoin, trendi on ollut oikeuslaitoksen resurssien vähentämiseen päin. On yhteiskunnan ja yksilön etu, 

että asia saadaan käsiteltyä viivytyksettä. 

 

Nykyään asianosaisen on mahdollista saada hyvitystä, mikäli asian käsittely viivästyy pahasti. Maksettava 

summa on suhteellisen pieni, eikä välttämättä korvaa todellisia haittoja, joita yksilölle voi aiheutua 

oikeuskäsittelyn viivästymisestä.  Rahallinen korvaus on tällä hetkellä 1500 euroa jokaiselta vuodelta, silloin 

kun käsittely on viivästynyt tuomioistuimeen tai viranomaiseen liittyvästä syystä. Hyvitystä voi saada 

enintään 10 000 euroa, ja tämä summa voidaan ylittää vain erityisestä syystä. 

 

Oikeuskäsittelyiden viivästyminen on otettava tosissaan ja asiantila korjattava viipymättä. Tähän mennessä 

tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Oikeuslaitokselle on osoitettava riittävä määrä rahoitusta, 

jotta kansalaisten oikeusturva ja oikeuslaitoksen toimintavarmuus taataan. Oikeusturva on perus- ja 

ihmisoikeus ja siitä ei saa tinkiä silloinkaan, kun valtiontalouden rahat ovat tiukemmassa. 



 

Helsingin Keskustanuoret vaativat, että resursseja lisätään oikeuslaitoksen toimintaan. 

 

Helsingin Keskustanuoret vaativat myös, että oikeuslaitoksen prosesseja arvioidaan tehostamisen 

näkökulmasta. Prosessien tehostamisella ei kuitenkaan tarkoiteta resurssien heikentämistä, vaan 

toimintatapojen perusteellista läpikäyntiä. Prosessien tehostamista ei myöskään saa tehdä henkilökunnan 

työhyvinvoinnin kustannuksella. 

 

Helsingin Keskustanuoret vaativat lisäksi, että käsittelyaikatakuun mahdollisuutta tarkastellaan. 

Käsittelyaikatakuu määrittelisi missä ajassa tietty asia on viimeistään otettava käsittelyyn. 

 

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.  

 

Keskustanuoret allekirjoittaa aloitteessa esitetyn huolen, ja pitää erityisen tärkeänä, etteivät käsittelyajat 

oikeuslaitoksissa veny kohtuuttoman pitkiksi. Rikosoikeuden puolella venyvät käsittelyajat voivat lisätä 

tuomiota odottavan ja asialleen päätöstä odottavan rikoksen uhrin henkistä kuormitusta. Jos asiaa 

käsitellään useissa oikeusasteissa, käsittely voi venyä vuosien mittaiseksi. Tilanne on oikeusturvan kannalta 

kestämätön. Hallinto-oikeuksien venyvät käsittelyajat taas voivat tarkoittaa esimerkiksi kuntien 

infrastruktuurin kehittämishankkeiden viivästymistä, joka voi haitata merkittävästi alueen kehittymistä.  

Oikeusvaltiossa oikeuslaitoksen on kyettävä toimimaan tehokkaasti, eivätkä Keskustanuoret voi hyväksyä 

asian nykytilaa. Keskustanuoret vaatii, että tilanteesta tehdään kattava selvitys ja sen perusteella 

tarkastellaan lisäresursoinnin tarvetta. Keskustanuoret pitää kiinnostavana myös aloitteessa esitettyä 

mahdollisuutta käsittelyaikatakuun käyttöönotolle, mutta näkevät asiassa mahdollisesti eteen tulevat 

ongelmat mahdollisina. Käyttöönottoa voidaan kuitenkin selvittää. 

 

66. Helsingin Keskustanuoret: Finlandia hymnistä kansallislaulumme 

 

Maamme-laulun asemaa kansallislaulunamme ei ole koskaan vahvistettu laissa. Nyt olisikin aika vahvistaa 

laissa meille virallinen kansallislaulu ja mikä sopisi tähän asemaan paremmin kuin Jean Sibeliuksen 

säveltämä Finlandia hymni, A. Koskenniemen sanoittamana. 

 

Finlandia on paljon juhlallisempi ja arvokkaampi kuin Maamme-laulu, lisäksi sen säveltäjä ja sanoittaja ovat 

molemmat Suomalaisia. Maamme-laulun säveltäjä on saksalainen ja sävel on myös käytössä Eestin 

kansallislaulussa. Maamme-laulun melodia muistuttaa myös suuresti saksalaisen juomalaulun: ”Papst und 

Sultan”:in melodiaa. 

 

Keskustanuorten on otettava kannakseen ja pyrittävä siihen, että Finlandia hymnistä tehdään Suomen 

virallinen laissa vahvistettu kansallislaulu, tämä olisi myös hieno ele 100-vuotiaalle Suomelle. 



 

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen. 

 

Keskustanuoret tunnustaa sen, että Finlandia-hymnillä on vahvaa symboli- ja historia-arvoa suomalaisessa 

kulttuurissa. Kuitenkin Maamme-laulun arvo näissä asioissa nähdään suurempana.  

Maamme-laulu on esitetty ensi kerran jo 1848 ja suomalaisetkin sanat laulu sai 1867. Laulu on ollut tärkeä 

osa kulttuurista itsenäisyysliikettä ja sillä on laajempaa kulttuurista arvoa kuin 1900-luvun alun 

oikeistolaisella itsenäisyysliikehdinnällä, jonka luomus Finlandia-hymni on. Tämä ei itsessään vähennä 

Finlandia-hymnin arvokkuutta, mutta se ei samalla tavalla ole ollut osa suomalaisen kokonaisidentiteetin 

kasvutarinaa kuin Maamme-laulu. Finlandia syntyi poliittisena vastauksena ns. sortokausiin, eikä säveltäjä 

Sibelius edes tarkoittanut orkesteriteoksestaan irrotettavaksi osaa laulettavaksi hymniksi ja vastusti hymnin 

sanoittamista myöhemmin. Maamme-laulu toki muistuttaa saksalaista juomalaulua, mutta historiallisessa 

kontekstissa tällä ei ole merkitystä. Maamme-laulun kulttuurinen merkitys osana suomalaista identiteettiä 

on kasvanut mahdollista alkuperäänsä suuremmaksi. 

 

 


