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1. Raahen seutukunnan Keskustanuoret: Vappupallot on kiellettävä
Vappupallot eli ilmapallot, jotka sisältävät heliumia on kiellettävä. Helium on kaivannainen, joka
uhkaa loppua maapallolta. Helium ei ole uusiutuva luonnonvara, sillä se kaivetaan maan alta ja
erotellaan muista kaasuista. Vappupallosta se käytön jälkeen haihtuu ilmakehään.
Pelkästään Suomessa menee vappuna kymmeniätuhansia vappupalloja. Heliumin hinta on 20
vuodessa moninkertaistunut ja se kasvaa joka vuosi. Lisäksi vappupallo sisältää muovia, joka
taivaalle päästessään ajautuu vesistöihin. Kuminen ilmapallo hajoaa spagettia muistuttaviksi
suikaleiksi, jotka tuuli levittää laajalle alueelle. Näin muovista voi tulla vaarallinen eliöstölle.
Ilmapallojen narut ovat myös ongelmallisia, sillä eläimet saattavat syödä niitä tai sotkeutua niihin.
Tällä hetkellä muovia on maailman merissä enemmän kuin kalaa. On helpompaa kieltää vappupallot
kokonaan kuin jatkaa tuhlailevaa ja ympäristöä kuormittavaa elämäntapaa. Useat lääkärit ovat
toivoneet, että heliumin käyttö palloissa kiellettäisiin, koska se on tärkeä raaka-aine
magneettikuvauksissa.
Ottaen huomioon, että tämä katoava luonnonvara on tärkeässä asemassa esimerkiksi
lääketieteessä, voidaan ajatella, että vappupallo ei ole hyödyke, vaan turhake.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.

Heliumin saatavuuden ongelmat uhkaavat tieteen ja terveydenhuollon kannalta tärkeitä toimintoja.
Heliumin saatavuusongelmat ovat todellisia, ja huolimatta uusista heliumlöydöistä meidän tulee
rajoittaa tärkeän luonnonvaran tuhlaamista turhuuteen. Heliumin saatavuusongelmien lisäksi
heliumpallot myös karkaavat ja levittävät roskia hallitsemattomasti luontoon. Paras ratkaisu vapun
juhlijoille onkin pallojen kantaminen kotimaisen puutikun nokassa, mikäli vapun juhlimiseen
materialismia tarvitaan.

2.

Raahen seutukunnan Keskustanuoret: Tukipeltojen tasavertaistaminen

Suomessa on 107 000 hehtaaria peltoa, jotka eivät ole tukien piirissä. Osalla tästä alasta on
perustukioikeus, mutta korvauskelpoisuus puuttuu eli näillä pelloilla ei ole luonnonhaittakorvausta
ja ympäristökorvausta. Tukien lisääminen tälle alalle toisi lisää kustannuksia 2 miljardin
maataloustukimäärään noin 35-50 miljoonaa euroa. Tämä alue on saatava tukien piiriin tulevalla
tukikaudella, jotta maatalous saadaan kannattavammaksi ja tuottajia kohdeltaisiin tasavertaisina.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret ei halua kannustaa raivaamaan lisää metsää pelloksi, mikä tietäisi takapakkia
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Nuorilla viljelijöillä on nyt jo erityinen oikeus saada uudet raiviot
tukioikeuden piiriin. Tämä on hyvä järjestelmä, sillä sukupolvenvaihdoksen jälkeen tila on usein
aktiivinen ja kehityshaluinen. Nykyisin tukioikeudettomille pelloille ei ole tarvetta myöntää
tukioikeuksia.

3.

Raahen seutukunnan Keskustanuoret: Maatalouslomittajien palkkatasoa ylös

Maatalouslomittajien palkkatasoa on nostettava. Maatalouslomittajien palkka on työn määrään
vaarallisuuteen, raskauteen ja vastuuseen nähden naurettavan pieni. Lomittaja on työssään
tekemisissä suurten tuotantoeläinten kanssa jotka nykyaikaisissa pihattonavetoissa saa kulkea
vapaana työtehtävien suorittamista häiriten. Maatalous keskittyykin kokoajan suurempiin
tuotantolaitoksiin joka lisää lomittajan sekä maataloustyöntekijöiden työn haastavuutta ja vastuuta.
Työstä on saatava kunnollinen korvaus.
Maatalouslomittajan palkka on keskimäärin n. 2200€ kuukaudessa. Työ on vastuullista ja fyysisesti
raskasta. Palkkataso on siihen nähden matala. Lomittajan työaika koostuu yleensä kahdesta
käynnistä, ja matkaa kertyy monesti useita satoja kilometrejä päivässä työvoimapulan vuoksi.
Tekijöitä ei alalla ole. Matkakorvauksia ei aina makseta kuin toiselta käynniltä, eli vain puolet
matkoista korvataan.
Raahen keskustanuoret vaatiikin maatalouslomittajien ja koko maatalousalan palkkatason nostoa,
sekä matkakorvauksien maksamista kaikista käynneistä. Maksukyky alalla on heikko, mutta
motivoituneet työntekijät ja vastuulliset lomittajat ovat Suomen ruoantuotannon kannalta
korvaamattoman tärkeitä. Maatalousalalla vaivaa työvoimapula jota palkkatason nosto helpottaisi.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Maatalouslomittajien palkan määrittää Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus. Keskustanuoret
arvostaa maatalouslomittajien työtä, mutta koemme kuitenkin, että palkkatason korotus on

ammattiyhdistysasia. Lomittajia tulee kannustaa järjestäytymään ja vaatimaan tärkeästä työstään
parempaa korvausta. On äärettömän tärkeää Suomen huoltovarmuuden kannalta, että
maatalousyrittäjät saavat pitää välillä myös lomaa ja heitä lomittaa ammattitaitoiset, jaksavat ja
motivoituneet lomittajat.

4.

Raahen seutukunnan Keskustanuoret: Maatalouden kiinteistöveroa laskettava

Raahen keskustanuoret esittää maatalouden kiinteistöveron laskemista. Kiinteistöveron
laskeminen toisi helpotusta juuri paljon rakennusinvestointeja tehneille maatiloille, joilla
talousahdinko on suurin tällä hetkellä. Samalla kiinteistöveron lasku mahdollistaa maatilojen
rakennusinvestointien lisäämistä niille tiloille, jotka eivät ole ottaneet taloudellista riskiä.
Kiinteistöveron lasku voisi olla esimerkiksi 0,5 %-yksikköä, joka olisi merkittävän kokoine

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Maatalouden kannattavuus on ollut Suomessa laskusuhdanteessa koko 2000-luvun ajan.
Erityisesti kannattavuus on laskenut tiloilla, jotka ovat investoineet rakennuskantaan tilaa ja
toiminnan kannattavuutta kehittäessään.
Niin kauan kuin maatalouden kannattavuus on laskenut, on pyritty löytämään keinoja
maataloustuottajien aseman ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi. Helpotus
maatalouskiinteistöjen verotuksessa toimisi kohdennettuna kädenojennuksena erityisesti
tuotantoon paljon rahallisesti panostaneiden ja suuren taloudellisen riskin ottaneiden tilojen
suuntaan.

5.
Raahen seutukunnan Keskustanuoret: Kulutusluottojen markkinointi on
rajoitettava
Raahen seutukunnan keskustanuoret esittää kulutusluottojen markkinoinnin rajoittamista. Erityisesti
kohdemarkkinointi on kiellettävä kokonaan ja markkinoinnin yhteydessä on esitettävä selkeästi
todellinen vuosikorko.
Suomessa on n. 380 000 maksuhäiriömerkinnän saanutta henkilöä. Useampi maksuhäiriömerkinnän
saanut hakee ratkaisua pikavipeistä, jotka ovat helposti saatavissa ja joita mainostetaan nopeana
ratkaisuna taloudelliseen ahdinkoon. Kuitenkin pikavipeissä todelliset vuosikorot ovat hyvin korkeita,
jopa yli 30 %. Pikavippi voi romuttaa nuoren ihmisen elämän.
Ei ole oikein, että valmiiksi ongelmissa olevat ihmiset ajautuvat loppuelämän kestäviin taloudellisiin
vaikeuksiin. Markkinoinnin tuntuvalla rajoittamisella voidaan ennaltaehkäistä velkakierteiden
syntymistä.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Kulutusluotto on luotto, jonka maksusuunnitelma on tyypillisesti lyhytaikainen. Kulutusluottoihin
kuuluvat mm. osamaksusopimukset ja pikavipit. Suomalaisten velkaantuminen on viime aikoina
noussut vahvasti politiikan agendalle, ja velkaantumisen pysäyttämiseksi on suunnitteilla rajoituksia.
Erityisesti pikavippien korkeat kulut ja vuosikorot ovat merkittävä syy velkakierteisiin, joten pidämme
pikavippien lainakaton määrittämistä kiireellisenä.

Kohdemarkkinoinnilla tarkoitetaan kohderyhmän jaottelua heidän ominaisuuksiensa perusteella.
Keskustanuoret näkee, että erityisen haavoittuvassa asemassa ja heikossa taloudellisessa
tilanteessa oleviin suuntautuva aggressiivinen markkinointi on moraalitonta. Taloudelliseen
asemaan perustuva jaottelu markkinointistrategiana tulee kieltää kokonaan. Lisäksi muiden kuin
tuotesidonnaisten kulutusluottojen markkinointia tulee merkittävästi rajoittaa nykyisestä.

6.

Pohjois-Savon Keskustanuoret: Pikavippien rajoituksia lisättävä!

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät pikavippien rajoitusten lisäämistä.
Maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet pikavippien saapuessa Suomen markkinoille. Viimeisten
vuosien aikana lainsäädännön kautta on puututtu suurimpiin epäkohtiin, mutta vieläkin pikavipit
aiheuttavat useita maksuhäiriömerkintöjä. Suuret lainasummat ja lainan saamisen helppous ajavat
talouksia velkakierteeseen.
Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät pikavippeihin lisää rajoituksia maksuhäiriömerkintöjen
vähentämiseksi. Pikavipiksi luokiteltavaan lainaan on asetettava lainakatto, jolloin
takaisinmaksusumma pysyisi kohtalaisena. Lisäksi useiden yksittäisten pikavippien ottaminen tulisi
kieltää tai rajoittaa, jolloin velkakierre ei kasvaisi liian suureksi. Uutta pikavippiä ei voisi ottaa ennen
kuin edellisen lainasumma on maksettu takaisin.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Katso vastaus aloitteeseen 5.

7.

Raahen seutukunnan Keskustanuoret: Purutupakka laillistettava

Raahen keskustanuoret esittää purutupakan eli nuuskan myynnin laillistamista Suomessa.
Nuuskan käyttö Suomessa ei ole viime vuosina näyttänyt vähenemisen merkkejä vaan
pikemminkin kasvanut.
Nuuskaralliksi kutsuttu nuuskan hakeminen ruotsista vie kaikki nuuskan myynnistä saatavat
verotulot Ruotsiin, ja tuo sen menot ja sairausongelmat Suomeen maksettavaksi. Tanskan ja Saksan
tavoin Suomessa voitaisiin kiertää EU:lainsäädäntöä myymällä nuuskaa purutupakkana.
Nuuskan myynti täytyy laillistaa Suomessa. Suomen ei kannata haalia kaikkia nuuskan käytöstä
johtuvia ongelmia itselleen, kun niistä on mahdollista myös saada tuloja.

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. 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.
Kiinnitämme huomion myös termistöön. Purutupakka on tupakasta valmistettu savuton
tupakkatuote, joka on tarkoitettu yksinomaan pureskeltavaksi ja joka sisältää riippuvuutta
aiheuttavaa nikotiinia. Keskustanuoret ei hyväksy termien perusteella tapahtuvaa EUlainsäädännön kiertämistä. Myös purutupakan myynti tulisi kieltää yhteisellä sopimuksella.
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.

8.

Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Nuuska lailliseksi

Nuuska on aihe, joka herättää paljon tunteita puolesta ja vastaan. Varsinais-Suomen
Keskustanuoret ovat sitä mieltä, että nuuska on laillistettava kansanterveydellisistä sekä
kansantaloudellisista syistä. Nuuskan laillistamisella saataisiin kitkettyä harmaata taloutta.
Nykymallilla valtio ei onnistu vähentämään tai puuttumaan nuuskan käyttöön, sillä sen myyntiä ja
markkinointia ei pystytä mitenkään hallitsemaan. Tällä hetkellä nuuskaa tuodaan ulkomailta ja sen
käyttö lisääntyy sekä sen johdosta myös terveydenhuollon kustannukset nuuskan
haittavaikutuksista.
Nuuskan saatavuus on tällä hetkellä jopa muita laillisia päihteitä parempi, erityisesti alaikäisillä.
Nuuskan laillistaminen parantaisi mahdollisuuksia torjua haittoja ja valistaa kansalaisia sekä
säädellä muun muassa verotuksella hintoja. Laillistamisen myötä valtio pystyisi keräämään tärkeitä
verotuloja torjumaan ja kustantamaan nuuskasta aiheutuvia haittoja.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Katso vastaus aloitteeseen 7.

9.
Oulun
poistettava

Keskustanuoret:

Työmatkapyöräilyn

verovähennyksen

omavastuu

Oulun Keskustanuoret haluaa edistää työmatkapyöräilyä läpi Suomen. Nykyinen työmatkapyöräilyn
verovähennys on riittämätön kannustin jokapäiväisen pyöräilyn tukemiseen. Verovähennyksen
omavastuu on poistettava työmatkapyöräilyn osalta, jolloin vähennys on käytettävissä
täysimääräisesti riippumatta muista työmatkavähennyksistä.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Suomalaisen työmatka oli vuonna 2016 keskimäärin 16 kilometriä. Enemmistö matkoista suoritetaan
henkilöautolla. Keskustanuoret haluaa kannustaa kaikkia työmatkalaisia pohtimaan olisiko heidän

mahdollista siirtyä henkilöauton käyttämisestä kansanterveydellisistä ja ilmastollisista syistä
polkupyörän käyttöön.
Tällä hetkellä työmatkapyöräilyn verovähennys on 85 euroa ja omavastuu työmatkan
verovähennyksessä 750 euroa vuodessa. Käytännössä pääsääntöisesti polkupyörällä työmatkan
kulkeva ei pysty vähentämään työmatkojaan verotuksessa, sillä omavastuuraja ei ylity.
Keskustanuoret esittää, että työmatkan verovähennyksen omavastuusta luovutaan
työmatkapyöräilyn osalta.

10.
Oulun Keskustanuoret:
nostettava oikealle tasolle

Työmatkapyöräilyn

verovähennyksen

määrä

on

Nykyinen työmatkapyöräilyn verovähennyksen määrä on alle sata euroa. Todellinen
työmatkapyöräilyn kustannus on kuitenkin useita satoja euroja vuodessa sisältäen esimerkiksi
pyöräilyvarusteet, pyörän huollon ja rikkoontuneet pyöränkumit. Oulun Keskustanuoret esittää, että
työmatkapyöräilyn verovähennyksen määrä nostetaan 300 euroon vuodessa.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Tällä hetkellä työmatkapyöräilyn verovähennys on 85 euroa vuodessa. Kansanterveydellisistä ja
ilmastollisista syistä Keskustanuoret näkee, että entistä useampaa työmatkalaista tulisi kannustaa
käyttämään työmatkan taittamiseen pyörää henkilöauton sijaan. Konkreettisena keinona tähän
toimisi työmatkapyöräilyn verovähennyksen määrän korottaminen 300 euroon vuodessa. Valtiolle
tulevat välittömät kustannukset tasapainottuvat työmatkapyöräilyn tuomien terveydellisten hyötyjen
myötä.
Katso lisäksi vastaus aloitteeseen 9.
11.

Lapin Keskustanuoret: Työmatkapyöräilyn verovähennystä lisättävä

Lapin Keskustanuoret haluavat kannustaa suomalaisia terveellisempään elämään. Etenkin
kasvukeskusten ja kohtuullisten välimatkojen kaupungeissa ja kunnissa varsinkin nuorten liikkumista
on tuettava. Tähän toimivan infran lisäksi hyvä kannustin on raha. Lapin Keskustanuoret esittävät,
että työmatkapyöräilyn verovähennystä on lisättävä merkittävästi.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Katso vastaus aloitteeseen 10.

12.
Lapin Keskustanuoret: Oman pyörän käytöstä maksettavaa kilometrikorvausta
kasvatettava
Lapin Keskustanuoret esittävät, että oman pyörän käytöstä maksettavaa kilometrikorvausta tulisi
kasvattaa, sillä yksityisautoilun vähentäminen on järkevää etenkin kasvukeskuksissa ja
kaupungeissa joissa välimatkat eivät ole pitkiä. Jotta pyöräilystä työnantajan tai luottamustoimen
määräämällä matkalla tulee todellinen vaihtoehto oman auton käytölle, tulisi siitä saada merkittävästi
korkeampi kilometrikorvaus.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.

Yksityisautoiluun verrattuna polkupyöräily on ympäristöystävällisempää, taloudellisempaa
ja kansanterveyttä edistävää. Keskustanuoret näkeekin, että työmatkalaisia ja
luottamushenkilöitä tulisi kannustaa mahdollisuuksien mukaan korvaamaan autoilua
pyöräilemällä, esimerkiksi kasvattamalla pyöräilystä maksettavaa kilometrikorvausta.
Katso lisäksi vastaukset aloitteisiin 9 ja 10.

13.

Oulun Keskustanuoret: Suomen sisäisille lennoille asetettava lentovero

Suomen on yhtenä ilmastotekona ohjattava maan sisäistä liikennettä yhä enemmän raiteille.
Suomen sisäisille lennoille on asetettava etäisyyden suhteen kääntäen verrannollinen
veroluontoinen maksu, jolloin esimerkiksi Helsingin ja Turun välisiin lentoihin kohdistuisi suhteessa
suurempi maksu kuin esimerkiksi Helsingin ja Ivalon välisiin lentoihin.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Kotimaan matkailun kasvun siirtäminen enenevissä määrin raiteille on tärkeää niin luonnon kuin
alueiden elinvoimaisuuden kannalta.
Toimiva kotimaan sisäinen lentoliikenne ja kattava lentoasemaverkko ovat erittäin tärkeitä monesta
eri näkökulmasta. Toimivat lentokentät ovat tärkeä osa Suomen infrastruktuuria, ja niitä tarvitaan
myös jatkossa.
Matkailun ja väestön liikkumisen kasvaessa kasvun osuus tulee kuitenkin suunnata
ympäristöystävällisesti raiteille saastuttavan lentoliikenteen sijaan. Nykyisellään tehdään runsaasti
lentomatkoja, jotka olisivat vaivattomasti korvattavissa esimerkiksi raide- ja bussiliikenteellä.
Suomen lentoasemista parhaiten pärjäävät Helsinki-Vantaa sekä vapaa-ajan matkoihin nojaavat
Lapin pienet lentokentät. Esimerkiksi ajanjaksolla tammi-syyskuu 2019 kaikkien Lapin lentokenttien
matkustajamäärät nousivat. Sama trendi on jatkunut jo useita vuosia. Heikommilla ovat EteläSuomen suhdanneherkät työmatkaliikenteeseen nojaavat lentokentät. Pieniä ja suhdanneherkkiä
lentokenttiä tuetaan erillisillä tuilla, jotka rahoitetaan osittain voitollisten lentokenttien tuloksesta.
Lentovero on käytössä kaikissa muissa pohjoismaissa, paitsi Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa on
otettu esimerkillisesti käyttöön maltillinen lentovero, jonka suuruus on kotimaan lennoilla alle
kymmenen euroa per lentomatka. Samalla junaliikenteen osuus on kasvanut.
Lentoveron käyttöönotolla parannamme vähäpäästöisemmän liikenteen kilpailukykyä. Maltillisen
veron käyttöönotolla edistämme ympäristöystävällistä matkailua, eikä meidän tarvitse odottaa
kansainvälisellä tasolla tehtävää lentopolttoaineen verotuksen muutosta.

14.
Oulun
hankintaan

Keskustanuoret:

Investointituki

sähkökäyttöisten

työkoneiden

Teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa on siirryttävä sähkökäyttöisiin ja hybridiratkaisuin
toimiviin työkoneisiin ja ajoneuvoihin. Tämän muutoksen tukemiseksi on luotava erillinen
investointituki tällaisen kaluston hankkimiseen.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.

Nykyteknologialla raskaissa työkoneissa tärkeää on tukea fossiilisista polttoaineista luopumista.
Eettisin ja tehokkain keino puhtaampaan energiaan siirtymiseksi ovat biopolttoaineet, mutta niiden
lisäksi on tuettava myös sähkö- ja hybridiratkaisuin toimivia työkoneita. Kaikki ratkaisut eivät ole
järkeviä kaikkiin työkoneisiin, mutta markkinatalous ohjaa esimerkiksi akkuteknologiaan perustuvat
ratkaisut pienempiä akkuja vaativiin koneisiin.

15.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Vanhat vaalipiirit takaisin

Uudet vaalipiirit muodostettiin 2013 kun Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiireistä muodostui
Savo-Karjalan vaalipiiri sekä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiireistä muodostui Kaakkois-Suomen
vaalipiiri. Tällöin 15 vaalipiiristä tuli 13 vaalipiiriä.
Vaalipiiriuudistus teki näistä kahdesta alueesta jättiläisiä. Vaalipiiriuudistus on järjetön, jos asiaa
pohtii ehdokkaiden yhdenvertaisuuden tai demokratian kannalta.
Ehdokkuus kansanedustajaksi vaatii vaalipiirin, sen alueiden ja ihmisten tuntemista. Mitä isommasta
alueesta on kysymys, sitä enemmän tämä vaatii resursseja. Ehdokkuus vaatii myös aikaa
opiskeluista tai työnteosta sekä runsaasti rahallisia resursseja. Opiskelijat ja nuoret tekevät
kampanjoitaan pienin, mutta intohimoisin resurssein. Tämä ei ikävä kyllä nykyisessä järjestelmässä
riitä. Tullessaan valituksi edustaja edustaa koko vaalipiiriä. Kuinka paljon heinävetinen edustaja voi
tietää Kotkan asioista, tai ilomantsilainen tietää suonenjokelaisten asioista? Uudistus koettelee
ihmisten edustuksellisen demokratian ymmärrystä.
Myös ilmastoasiat ovat tapetilla, kun parhaimmillaan 360 kilometrin etäisyydet vaativat erittäin
aktiivista oman auton käyttöä.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaativatkin vanhoja vaalipiirejä tältä osin takaisin.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret ei halua kurottaa menneisyyteen vaan jatkaa vaalipiirien ja vaalijärjestelmän
kehittämistä kansanvallan toteutumista edistäen. Suomessa on maantieteellisesti muitakin suuria
vaalipiirejä, joissa vaalit on järjestetty onnistuneesti jo vuosikymmeniä.
Vaalipiirejä on yhdistetty, jotta äänikynnys ei nousisi liian suureksi. Äänikynnys on jatkossakin
pidettävä kohtuullisena. Keskustanuoret on kuitenkin huolissaan kehityskulusta, jossa
äänikynnyksen matalana pitämiseksi on turvauduttava pienten vaalipiirien yhdistämiseen. Ei ole
kohtuullista eikä toivottavaa, että tulevaisuudessa olisi esimerkiksi Pohjois-Suomen vaalipiiri Oulun
ja Lapin vaalipiirien yhdistämisen jälkeen.

Väestömäärä on saatava kasvuun pienissä vaalipiireissä, jotta kansanedustajapaikat eivät valu
kasvukolmio-Suomen vaalipiireihin. Ylipäätään on pidettävä yllä keskustelua siitä, miltä
edustuksellinen demokratia Suomessa näyttää tulevaisuudessa.

16.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Panttipullojärjestelmää laajennettava ja
juomapakkausveroa korotettava
Suomessa on hyvin toimiva palautuspakkausjärjestelmä. Syynä tähän on juomapakkausvero, joka
ohjaa alkoholi- ja virvoitusjuomien valmistajia, maahantuojia ja pakkaajia käyttämään
palautuspakkausjärjestelmää. Juomapakkausveron suuruus on 0,51 euroa / litra valmista juomaa.
Juomapakkaukset, jotka sisältävät pantin ja kuuluvat palautusjärjestelmään ovat verottomia.
Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piiri ehdottaa, että juomapakkausveroa laajennetaan koskemaan
myös muita muovisia käyttötavarapakkauksia, kuten muita muovisia elintarvikepulloja ja
pesuainepulloja. Lisäksi juomapakkausveroa tulisi korottaa, jotta kaikki juomapakkaukset saataisiin
mukaan palautuspakkausjärjestelmän piiriin.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Pullopanttijärjestelmä on osoittanut toimivuutensa, ja esimerkiksi Soinin kunnassa on käynnistetty
oma paikallisvaluuttaan perustuva muovipakkausten panttijärjestelmä. Keskustanuoret näkee, että
pullopanttijärjestelmää
vastaava
ratkaisu
on
ulotettava
myös
muihin
muovisiin
elintarvikepakkauksiin, mikä tekee Suomesta kiertotalouden edelläkävijän. Panttijärjestelmään
voitaisiin kytkeä velvoite muovin puhdistamiseen ja lajitteluun, mikä ratkaisisi keräysmuovijakeen
laatuongelmat ja helpottaisi materiaalin uudelleenkäyttöä merkittävästi.

17.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Lisää poliiseja kentän lisäksi myös tutkintaan!

Keskusta on ajanut poliisien määrän lisäämistä kenttätyöhön. Tämä on erittäin hieno ja kannatettava
ajatus, mutta Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ovat huolissaan myös tutkinnan puutteellisista
resursseista.
Rikosten uhrien kannalta on kestämätöntä, että poliisilla ei ole resursseja tutkia kaikkia rikoksia
kohtuullisessa ajassa. Näin ollen oikeusprosessi venyy kohtuuttoman pitkäksi ja aiheuttaa
tarpeetonta pahoinvointia erityisesti juuri rikosten uhreille. Jossain päin Suomea myös osa
pienemmistä rikoksista jätetään ottamatta tutkintaan puuttuvien resurssien vuoksi.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret esittävät siis, että tämän jo kenttätyöhön suunnitellun poliisien
määrän noston lisäksi lisättäisiin tuntuvasti poliiseja myös tutkinnan puolelle.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Poliisien määrää lisättäessä on hyvä huomioida kokonaisuus, joten pelkästään kenttäpoliisien
lisääminen ei riitä. Tutkintaan panostamalla saadaan purettua jo nyt pitkiä tutkintajonoja. Tämä on
tärkeää kansalaisten oikeusturvan vahvistamiseksi. Poliisin toiminnan on oltava tehokasta sekä
laajaa, lisäämällä poliisien määrää pystytään konkreettisesti parantamaan kokonaistilannetta.

18.

Pohjois-Savon Keskustanuoret: Enemmän arvoa pääsykokeille

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät pääsykokeiden arvon nostamista ja kirjoitusten arvon
laskemista korkeakouluhauissa. Ylioppilaskirjoitusten merkitystä korkeakouluihin hakiessa tulisi
laskea, sillä kokeiden henkinen taakka on aivan liian korkea. Emme kuitenkaan esitä
ylioppilaskirjoitusten poistamista vaan niiden painoarvon muuttamista.
Ylioppilaskirjoitukset aiheuttavat ahdistusta ja stressiä jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien.
Lukiossa nuoret keskittyvät kirjoituksiin ja niiden läpäisemiseen enemmän, kuin itse asian
oppimiseen sekä jatkokoulutuksen pohtimiseen. Lukion oppiaineet eivät myöskään tue kaikille aloille
hakemista. Soveltuva pääsykoe laskee keskeyttämisprosentteja, sillä opiskelija hakee alalle
puhtaasti kiinnostuksen pohjalta, kun hän pääsykokeeseen lukiessa joutuu perehtymään alaan.
Pääsykoe helpottaa myös hakemista ammattikoulusta valmistuneille, kun he eivät jää merkittävästi
ylioppilaskirjoituksista pisteitä saaneiden jälkeen. Viimeksi tehdyn uudistuksen myötä, jossa
kirjoituksen merkitystä korostettiin, ensimmäisten alan kurssikokeiden arvosanat laskivat.
Opiskelijoilta jäi uupumaan tieto alasta eikä syvempää kiinnostusta ollut.
Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät siis kirjoitusten merkityksen laskemista korkeakouluihin
hakiessa.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuorten mielestä ylioppilaskirjoitukset eivät välttämättä mittaa todellista osaamista.
Ylioppilaskirjoituksissa tulee siirtyä käyttämään jatkuvan arvioinnin menetelmiä. Korkeakouluun
tulee olla mahdollista hakea ja päästä sisään ylioppilaskirjoituksista huolimatta, jolloin pääsykokeet
mittaavat hakijan kiinnostusta ja osaamista haettaviin opintoihin.
Koulutukseen hakiessa tulisi opintoihin hakureittejä olla useampia: päättötodistuksen arvosanat,
pääsykokeiden tulokset sekä näiden yhdistelmä, jolloin hakijoilla on enemmän mahdollisuuksia
päästä korkeakouluopintoihin.

19.

Pohjois-Savon Keskustanuoret: 3-vuorotyöläisten eläkeikää laskettava

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät 3-vuorotyöläisten eläkeiän laskemista.
3-vuorotyö on henkisesti sekä fyysisesti vaativaa. Jatkuva väsymys sekä epäsäännöllinen rytmi
aiheuttavat terveysongelmia ja laskevat elinajanodotetta. 3-vuorotyö rasittaa aivotoimintaa
huomattavasti enemmän kuin säännöllinen päivärytmi tai 2-vuorotyö. Iän kertyessä myös yövuorojen
sekä pitkien päivien tekeminen käy hyvin raskaaksi. 3-vuorotyön aiheuttama väsymys heikentää
tarkkaavaisuutta ja kasvattaa myös riskiä virheisiin. Suurin osa 3-vuorotyöläisistä työskentelee
terveysalalla, jossa virheisiin ei ole varaa potilaan turvallisuuden vuoksi. Vanhetessa ihmisen
tarkkaavaisuus heikkenee ja väsymys lisääntyy, jolloin riski kasvaa entisestään. Väsymyksellä ja
epäsäännöllisellä unirytmillä on myös yhteys masennukseen. Aikaisemmalla eläkkeelle laskemisella
voitaisiin ehkäistä 3-vuorotyöläisten terveysongelmia sekä hoitotyön virheiden määrää. Aikaisemmin
eläkkeelle laskeminen myös avaisi enemmän työpaikkoja vastavalmistuneille.
Esitämme siis 3-vuorotyöläisten eläkeiän laskemista aikaisemmin vedoten työn raskauteen sekä 3vuorotyön aiheuttamiin terveysongelmiin.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret arvostaa kolmivuorotyöläisiä ja heidän tärkeää panostaan yhteiskuntaamme. On
myös tärkeää tiedostaa ikääntymisen mahdollisesti aiheuttamat haasteet työkykyyn ja tämän vuoksi
osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on kehitettävä, jotta ikääntyvät kykenevät joustavasti
siirtymään työelämästä eläkkeelle.
On kuitenkin selvää, että emme voi laskea eläkeikää. Nykytilanteessa, jossa syntyvyysluvut laskevat
Suomessa todella huolestuttavasti, olisimme ongelmissa jos laskisimme eläkeikää. Syntyvyyden
voimakas muutos vaikuttaa monien muiden asioiden lisäksi Suomen eläkejärjestelmään, jossa kukin
sukupolvi maksaa valtaosan edeltäjiensä eläkkeistä. Tulevina vuosikymmeninä maksajien määrä
suhteessa eläkkeensaajiin uhkaa vähetä yhä nopeammin. Keskustanuoret haluaa korostaa
vastuullista politiikkaa, joka takaa sekä tuleville sukupolville että nykyisille nuorille mahdollisuuden
ylipäätänsä nauttia eläkkeestä.

20.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Alakouluun panostettava enemmän

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret kokevat, että peruskoulutuksen alaluokat on unohdettu
budjeteissa ja niistä säästetään liikaa. Yksi aikuinen per luokka ei riitä. Opettajan lisäksi tarvitaan
vähintään yksi aikuinen jokaista alkavaa kahtakymmentä oppilasta kohden, pienluokilla lisätarve
määritellään lasten haasteiden ja vaativuuden mukaan. Mikäli aikuisia ei ole tarpeeksi, syrjäytyminen
alkaa jo alaluokilla oppilasmäärän ollessa liian suuri suhteessa aikuisten määrään, mikä johtaa
heikon taitotason yleistymiseen. Heikko taitotaso taas voi jopa estää jatko-opiskelupaikan saannin,
mikä tuottaa järjestelmän ulkopuolelle putoavia nuoria. Satsaus alaluokille on parasta
ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymistä vastaan.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten ajatus aloitteen taustalla on kannatettava. Alakoulu on koko
koulutaipaleen kannalta merkittävä vaihe, ja siksi on varmistettava, että siellä on riittävä tuki.
Aloitteessa esitetty mitoitus ei kuitenkaan ole yleispätevä, vaan mitoitus tulisi sovittaa tarpeen
mukaan riippuen muun muassa opetettavasta aineesta ja oppilaiden iästä.

21.
Etelä-Pohjanmaan
kouluväkivaltana

Keskustanuoret:

Kouluväkivallasta

puhuttava

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret vaatii vähättelevän koulukiusaaminen-termin korvaamista paljon
kuvaavammalla termillä kouluväkivalta. Aikuisten maailmassa lyömisestä, tönimisestä, läpsimisestä,
potkimisesta ja retuuttamisesta on saatu tuomioita oikeudessa asti ja niitä on kutsuttu nimityksillä
lievä sekä törkeä pahoinpitely. Oikeudessa voidaan myös langettaa kunnianloukkaussyyte julkisesta
nolaamisesta, nimittelystä ja juorujen levittämisestä. Eristäminen, uhkailu ja vainoaminen voivat
oikeuttaa lähestymiskiellon langettamiseen.
Lapset ovat koko peruskouluaikansa kasvun ja kehityksen kriittisessä vaiheessa, jolloin on erityisen
helppo tehdä pysyvää vahinkoa lapsen psyykelle. Termi koulukiusaaminen ei ota huomioon niitä
kaikkia kauaskantoisia vaikutuksia, joita kouluväkivalta aiheuttaa, eikä anna todellista kuvaa
kouluväkivallan nykytilanteesta äärimmäisen vakavana uhkana lasten ja nuorten terveydelle.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä. Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta on aina otettava
vakavasti, ja niitä on ennaltaehkäistävä tehokkaasti.

22.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Suomeen perustettava Reserviläiskaarti

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret ehdottaa liittokokoukselle, että Suomeen on perustettava
reserviläiskaarti. Organisaatio toimisit eräänlaisena ”kansalliskaartina”, jonka tehtäviin kuuluisi
esimerkiksi poliisin avustaminen ja vapaaehtoinen reserviläistoiminta.
Tällä hetkellä Suomessa vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on erittäin jakautunut erilaisten
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssien, reserviläisliiton ampumatoiminnan ja virallisten
kertausharjoitusten välille. Luomalla virallisen uuden valtion alaisuudessa toimivan ja rahoittaman
järjestelmän avulla, pystyttäisiin luomaan parempi kokonaisuus. Puolustusvoimat yhä järjestäisivät
virallisia kertausharjoituksia, mutta esimerkiksi reserviläisliiton toiminta pystyttäisiin siirtämään
kokonaan tälle uudelle Organisaatiolle. Uuden reserviläiskaartin tehtäviin voitaisiin sisällyttää myös
siviilien ohjeistaminen ja opastaminen kriisitilanteiden varalle, sekä maanpuolustushengen
kohottaminen. Erilaisten kurssien lisäksi reserviläiskaartilla voisi olla aktiivista toimintaa viikoittain
paikallisesti, kuten esimerkiksi vapaapalokunnalla on nyt.
Tavoitteena ei ole luoda uutta puolisotilaallista armeijaa, vaan aktivoitava reserviläisiä ja muita
kansalaisia vapaaehtoiseen taitojensa ylläpitoon sekä kehittämiseen. Toimija voisi kuitenkin juuri
auttaa poliisia esimerkiksi isojen tapahtumien ja mielenosoitusten järjestyksen valvomisessa.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa reserviläisistä koostuva kansalliskaarti oli tukemassa poliisia Los
Angelesin isoissa mielenosoituksissa.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Jo nykyisessä muodossaan eri maanpuolustukselliset toimijat, kuten Maanpuolustuskoulutus MPK,
puolustusvoimat ja reserviläisyhdistykset toteuttavat aloitteen tavoitteita. Nykyisistä toimijoista
maakuntajoukot ovat lähimpänä aloitteessa tavoiteltua reserviläiskaartin ideaa. Niiden toiminta on
valtakunnallista ja kattavaa. Toiminnan siirtämisestä yhden toimijan alle ei olisi odotettavissa
merkittäviä hyötyjä, sillä ne toimivat jo nyt tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä. Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen ongelmat eivät liity niinkään rakenteisiin, vaan pikemminkin toimijoiden omaan
aktiivisuuteen ja maanpuolustushenkisyyden tasoon.

23.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Suomen maahankintalakeja kiristettävä

Etelä-Pohjanmaan keskustanuoret vaativat että, Suomessa on uudistettava maahankintalakeja,
koska ne luovat tällä hetkellä turvallisuuspoliittisen uhan. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin
maahankinlait vapautettiin täysin. EU maiden osalta maanhankintalakien vapauttaminen ei ole
huono asia, ja liittyy täysin Euroopan taloudelliseen yhteistyöhön. Kuitenkin samalla myös
Venäläisiin liittyvät rajoitukset purettiin, ja tämä luo turvallisuuspoliittisen uhan.
Airiston helmi on hyvä esimerkki toisen valtion väärinkäytöksistä Suomessa. Tällaisissa tilanteissa
ulkovalta pystyy Suomessa toimimaan hyvinkin huomaamattomasti ja luoda erilaisia salaisia kohteita

toiminnalleen. Maanhankintalakeja pitää kiristää, että Puolustusvoimilla olisi vaihtoehto määrittää
strategiset kohteensa, josta 100 kilometrin säteellä EU:n ulkopuoliset maat eivät saa omistaa
kiinteistöjä. Puolustusvoimat saisivat itse määrittää kohteet, koska heillä on asiasta myös paras
tietämys.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret näkee, että Puolustusvoimilla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa potentiaalisiin uhkiin,
joita ulkomaisten toimijoiden maahankinta voi muodostaa. Suomessa kuitenkin on niin paljon
strategisesti merkittäviä kohteita, että 100 kilometrin suojavyöhykkeineen niiden kattavuus olisi
todennäköisesti koko maan laajuinen. Ottaen huomioon EU:n ulkopuolisten maiden merkitys niin
teollisuuden, matkailun, kuin muidenkin alojen investoinneissa, ei koko maata voida sulkea niiltä.

24.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Perintöverosta luovuttava

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää perintöverosta on luopumista. Perintövero on erittäin
ongelmallinen verotuksen muoto, sillä voi olla tilanteita, joissa perilliset eivät voi vastaanottaa
perintöä, koska heillä ei ole varaa maksaa perinnöstä koituneita veroja. Suomen laissa lukee myös,
että mitään ei pidä verottaa useampaan kertaan, perintövero tekee juuri tämän. Asioista joista on
kertaalleen maksettu veroa, tulevat uudelleen verotettaviksi.
Tavalliselle suomalaiselle voi perintöveron takia tulla perinnöstä tuhansien eurojen menot ja
perinnönsaaja saattaa joutua ottamaan lainaa perintöveron maksuun, hyvänä esimerkkinä on mikäli
perittävänä epälikvidiä omaisuutta kuten vaikkapa omakotitalo muuttotappiopaikkakunnalla.
Tällaisessa tilanteessa jo 200 000 euron omakotitalosta voi joutua maksamaan 21 700 tai jopa 49
500 euroa perintöveroa. Tavalliselle suomalaiselle tällaiset summat ovat jo hyvin isoja rahoja.
Vuonna 2015 perheyritys Harvia jouduttiin myymään sijoittajille korkeiden perintöverojen takia.
Tämäntyyppisissä tilanteissa yrityksen tulevaisuus sekä sen luomat työpaikat ovat erittäin
epävarmoja. Perintöverosta luopumisella helpotettaisiin yritysten sukupolven vaihdosta sekä niiden
jatkuvuutta. Perintöverot voivat syödä ison osan pääomasta, joka voitaisiin investoida yritysten
kehittämiseen, esimerkiksi jos yritys on verottajan taholta arvioitettu miljoonan euron arvoiseksi,
perintöveroa koituu maksettavaksi 300 000 euroa.
Useasti vaikka verottaja on arvottanut yrityksen nimelliseksi arvoksi vaikka juurikin miljoonan,
saattaa todellisuus olla toinen. Kyseinen miljoona voi sisältää, toimitiloja, kalustoa sekä
tuotantovälineitä. Voidaan siis todeta, että näiden kohteiden myyminen johtaisi yrityksen alasajoon
ja toiminnan loppumiseen. 2018 uutisoitiin juurikin tällaisesta tilanteesta eräässä pienessä
rakennusliikkeessä, jonka vanha yrittäjä pyrki nostamaan esille perintöveron ongelmakohtia.
Syömällä pääomia perintövero hidastaa kasvua sekä uusien työpaikkojen syntymistä.
Vaikka perintöverolla on jalo tarkoitus eriarvoistumisen estämisessä, loppujen lopuksi se luo vain
turhaa haittaa tavallisille Suomalaisille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Perintöveron avulla
saadaan myös karkoitettua kaikista rikkaimmat ulos Suomesta, ja näin vähennettyä entisestään
verotuloja. Seuraamalla Ruotsin esimerkkiä ja poistamalla perintöveron pystytään kannustamaan
Suomalaiseen omistajuuteen. Perintöveron poisto aloittaa muutoksen, jolla pääoma köyhästä
Suomesta saadaan vauras ja kukoistava.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.

Perintöverosta luopuminen kokonaisuudessaan sotii keskustalaisia periaatteita vastaan.
Perintöveron tarkoitus ei ole nimittäin ainoastaan olla valtion varainkeruun keino, vaan myös
sosiaalipoliittinen työkalu, jolla pyritään kaventamaan tulo- ja varallisuuseroja. Sosiaalipoliittisena
työkaluna se auttaa estämään tulojen ja varallisuuden keskittymistä hyväosaisille sekä jakamaan jo
keskittyneitä tuloja ja varallisuutta uudelleen. Perintöveron poisto edellyttäisi vaihtoehtoisia
verotuskohteita tai kululeikkauksia.
Yritysten sukupolvenvaihdoksille on jo nykyisellään olemassa verohelpotuksia, joiden tarkoitus on
helpottaa liiketoimintojen siirtämistä uudelle sukupolvelle. On kaikkien etu, että esimerkiksi
suomalaisissa yrityksissä toiminnan jatkuvuuden esteeksi ei nouse perintövero. Verotuksen koettu
epäoikeudenmukaisuus esimerkiksi silloin, kun omaisuutta joudutaan realisoimaan, ei johdu
ainoastaan perintöveron olemassaolosta, vaan osasyynä on myös ongelmat omaisuuden
arvostuksessa. Esimerkiksi tappiollisen yrityksen arvostusta tulee tarkastella uudelleen.
Perintöveron uudistaminen kohti oikeudenmukaisempaa järjestelmää on kannatettavaa. Nykyinen
malli aiheuttaa kiistämättä suuria ongelmia erityisesti pienissä yrityksissä ja usein myös pienituloisilla
yksityishenkilöillä. Yksi merkittävä muutos, joka perintöverotukseen voitaisiin tehdä, olisi joustojen
lisääminen perintöveron maksuaikatauluun.
Uudistus on kuitenkin toteutettava niin, että se ei suosi hyvätuloisia ja suuryrityksiä pienituloisten
kustannuksella. Ehdotettu perintöverosta luopuminen tai veronmaksun lykkääminen pienentää
kokonaisveroastetta, koska se tarjoaa käytännön mahdollisuuden olla maksamatta veroa. Se myös
vääjäämättä keskittää yhteiskunnassa syntynyttä varallisuutta ja heikentää tulevien sukupolvien
tasa-arvoisia mahdollisuuksia elämän alkutaipaleella.

25.
euroon.

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Osakesäästötilin yläraja nostettava 150 000

Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret ehdottaa, että osakesäätötilin ylärajaa nostetaan 150 000
euroon. Joulukuussa tulevassa osakesäästötilissä suurin mahdollinen sisään laitettava sijoitus voi
olla yhteensä 50 000 euroa, sen ylittävältä uudesta sisään laitetusta rahasta joutuu maksamaan
normaalisti verot. Kun tarkkailemme pitkäjänteistä osakesäästämistä, eläkesäästämistä sekä
korkoa-korolle efektiä, tämä 50 000 euroa tulee yllättävän nopeasti vastaan. Ylärajaa on siis
korotettava kunnianhimoisempaan 150 000 euroon.

Liittokokous yhtyy aloitteseen.
Osakesäästötilin ensisijaisena tarkoituksena voidaan nähdä olevan piensijoittamiseen ryhtymisen
kynnyksen madaltaminen ja piensijoittajien saattaminen tasavertaisempaan asemaan
ammattimaisempaa sijoitustoimintaa harjoittavien kanssa. 50 000 euroa on suuri summa, mutta
esimerkiksi 20 vuoden aikajänteellä se tulee 208 euron kuukausittaisella sijoitusten kasvattamisella
täyteen. Keskimääräisen työuran ollessa huomattavasti 20 vuotta pidempi, olisi tärkeää etteivät
kannustimet piensijoitustoimintaan loppuisi liian nopeasti.

26.

Lapuan Keskustanuoret: Hajasijoittamista edistettävä entisestään

Lapuan Keskustanuoret esittää liittokokoukselle, että valtion laitosten hajasijoittamiseen on
kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota. Tällä hetkellä 1/3 osa valtion laitoksista on sijoitettuna
Helsinkiin. Sijoittamalla valtion alaisia työpaikkoja yhä enemmän muualle maakuntiin, voidaan

varmistua laajemmin työpaikkojen riittävyydestä sekä elinvoimaisuuden säilymisestä koko maassa.
Digitalisaation kehitys, sekä entistä paremmat liikenneyhteydet mahdollistavat työntekemisen
ympäri suomea.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Suomessa on hyödynnettävä kaikkien alueiden vahvuuksia. Keskustanuoret näkee, että tämä
koskee myös valtionhallintoa. On perusteltua hyödyntää laajasti Suomen eri alueita valtion virastoja
sijoitettaessa. Mahdollisuudet tällaiseen hajasijoittamiseen kasvavat digitalisaation myötä, kun työ
ei ole enää sidottu neljän seinän sisään.
Hajasijoittaminen ei kuitenkaan saa mennä valtion laitosten toimivuuden edelle arvona. Myös
tulevaisuudessa voi olla perusteltua sijoittaa tietyt virastot Helsinkiin. Arvio hajasijoittamisen
mahdollisuudesta on tehtävä aina uusia yksiköitä tai virastoja perustettaessa.

27.

Kurikan Keskustanuoret: Hallintarekisteristä luovuttava

Kurikan Keskustanuoret ehdottaa hallintarekisteristä luopumista. Kataisen ja Stubbin hallitusten
aikana säädetystä hallintarekisteristä on ollut vain haittaa. Hallintarekisterin ansiosta ulkomaisilla
toimijoilla on ollut mahdollisuus pimittää omistuksiaan Suomessa, mutta hallintarekisteri on luonut
myös Suomalaisille keinon kiertää veroja, jos rekisteröivät sen toimimaan toisesta maasta.
Kurikan Keskustanuoret kannustavat ihmisiä omistajuuteen ja sijoittamiseen, mutta se ei saa
tapahtua pimittämällä ja salailemalla omistuksia.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Hallintarekisteri on herättänyt viime vuosina paljon julkista keskustelua. Asia ei kuitenkaan ole
mustavalkoinen.
Hallintarekisterissä kyse on siitä, että arvopaperin omistajaksi rekisteröidään arvopaperin
säilyttäjätaho, ja arvopaperin varsinainen omistaja on vain säilyttäjän tiedossa. Esimerkiksi verottaja
saa tämän tiedon suoraan säilyttäjältä. Suomessa mikään ei kuitenkaan muuttunut, vaan meillä on
olemassa suoran omistuksen järjestely tulevaisuudessakin EU-poikkeuksena.
Asetuksella säädettiin suomalaisten pörssiyritysten osakkeiden liikkeellelaskusta ulkomaalaisissa
arvo-osuuskeskuksissa. Asetus piti toimeenpanna, jotta arvo-osuuskeskuksemme sai toimiluvan
itselleen. Muuten kaikki osakekauppamme olisi jatkossa tapahtunut ulkomailla.
Emme voi kuitenkaan Suomessa vaikuttaa siihen, miten muut maat lainsäädäntöään tekevät.
Kuitenkin voimassaolevien tietojenvaihtosopimusten perusteella verottaja saa tarvitsemansa tiedot
monista maista..

28.

Kurikan Keskustanuoret: Ara-järjestelmästä luovuttava

Kurikan Keskustanuoret esittää, että Valtion Ara-järjestelmä poistetaan käytöstä. 1970-luvulla
perustettu järjestelmä pyrki tarjoamaan kohtuuhintaista asumista uusissa lähiöissä, kuitenkin

nykypäivään mennessä valtion takaamilla lainoilla, yksityiset tahot kuten Ay-liike ovat pystyneet
luomaan mittavan omaisuuden itselleen. Useasti Ara-lainat vaativat hyvin matalan oman pääoman,
joten kiinteistöjä rakennutettiin lähes täysin valtion rahalla. Sen lisäksi järjestelmään liittyy paljon
erilaista hyvä-velikerhoilua, sekä valtion rahojen väärinkäyttöä, useissa tuetuissa asunnoissa on
jopa korkeampi vuokra kuin täysin vapaarahoitteisissa ja yksityisissä.
Nykyään kun uusia vapaarahoitteisia kiinteistöjä rakentuu paljon, ja tarjontaa pystytään lisäämään,
ei ole tarvetta enää tällaiselle tuetulle järjestelmälle. Suomessa on jatkossa keskityttävä
kaavoituksen nopeutumiseen ja kansalaisten tukemiseen erilaisten säätiöiden sijaan.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Värikkäästä historiastaan huolimatta Ara-järjestelmän avulla on voitu ja voidaan edelleen ylläpitää
kohtuuhintaisten asuntojen uudis- ja korjausrakentamista. Järjestelmän rooli korostuu etenkin
suurissa kaupungeissa, joissa asuntojen hinnat ja vuokrat olisivat muuten kohtuuttoman suuret.
Samalla järjestelmä mahdollistaa, kuten aloitteessakin mainitaan, rakentamisen pienellä omalla
pääomalla. Tällä tavalla monet yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat rakentaa
esimerkiksi opiskelija- ja nuorisoasuntoja ja siten tukea erityisryhmien kohtuuhintaista asumista.
Keskustanuoret näkee Ara-järjestelmän olevan tärkeä osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

29.

Kurikan Keskustanuoret: Sunnuntailisät pois kirkkoon kuulumattomilta

Kurikan Keskustanuoret esittää, että kristilliseen kirkkokuntaan kuulumattomilla ei ole oikeutta
sunnuntailisiin, ja ne kuuluu poistaa. Alun perin sunnuntailisä asetettiin, että ihmiset saisivat hyvän
korvauksen virallisena kirkollisena lepo- ja juhlapäivänä tehdystä työstä. Kirkkoon kuulumattomille
sunnuntailisä on siis täysin turha tavallisten ylityölisien lisäksi.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret ei halua edistää ihmisten erottelua tai syrjintää missään tilanteessa. Keskustanuoret
korostaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa.
Yhteiskunnan tulee kannustaa edes yhteen viikoittaiseen lepopäivään nykyisessä
seitsenpäiväisessä kalenterijärjestelmässä. Trendinä on siirtyminen lyhyempään työviikkoon ja
työaikaan pitkällä aikavälillä. Sunnuntailisä on sopiva tapa korvata työskentely yleisesti tunnustetun
lepopäivän aikana.

30.

Seinäjoen Keskustanuoret: Uskonto elämänkatsomustiedoksi

Seinäjoen Keskustanuoret esittää uskonto-nimisestä oppiaineesta luopumista ja siirtymistä
elämänkatsomustietoon. Uskonto on tällä hetkellä hyvin yksipuolinen ja paikallaan jumittava
oppiaine, joka tulisi päivittää monipuoliseen ja yleissivistävään elämänkatsomustietoon. Yhden
uskonnon sijaan käytäisiin läpi kattavasti kaikki erilaiset uskonnot aabrahamilaisista
luonnonuskontoihin, jonka kautta lapset oppisivat ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja tapoja. Se
ehkäisisi ennakkoluuloja, edesauttaisi hyvin kansainväliseen maailmaan kasvamista ja lisäksi kaikki
lapset pystyisivät osallistumaan samoille oppitunneille.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret tunnistaa puutteet niin uskonnon kuin elämänkatsomustiedon opetuksessa ja siten
katsoo, että on siirryttävä näiden erillisestä opetuksesta yhteen kaikille yhteiseen oppiaineeseen.
Pelkkä siirtymä elämänkatsomustietoon ei riitä. Uudessa oppiaineessa aiheina olisivat uskonnot,
uskontotiede yleisesti, muut elämänkatsomukset sekä soveltuvin osin filosofia. Uusi
elämänkatsomusopetus hyödyntäisi uusia opetusmenetelmiä.

31.

Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Naisten metsästystä tuettava

Metsästäjät tekevät Suomessa paljon vapaaehtoistyötä yhteiskunnan hyväksi muun muassa
suorittamalla riistalaskentoja sekä tarjoamalla viranomaisille suurriistavirka-apua esimerkiksi
liikenteessä loukkaantuneiden tai vaaraa aiheuttavien hirvieläinten ja suurpetojen jäljestämiseksi,
karkottamiseksi tai talteen korjaamiseksi.
Metsästysseuraan tai -porukkaan kuuluminen lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja.
Harrastuksen parissa tapahtuva liikunta ja muu aktiivinen toiminta pitävät niin ihmisen mielen kuin
kehonkin kunnossa.
Varsinais-Suomen Keskustanuorten mielestä metsästysseuroja on tuettava naismetsästäjien
jäsenhankinnassa. Naisten metsästysharrastuksen tukemiseen on osoitettava valtion tukea
metsästysseuroille, niin että jokaisesta uudesta naisjäsenestä saisi esimerkiksi tietyn summan
lisärahaa.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret kokee metsästyksen erittäin hyväksi ja kannatettavaksi harrastukseksi. Metsästäjät
tekevät tärkeää vapaaehtoistyötä esimerkiksi aloitteessa mainituilla tavoilla sekä luovat
yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja. Näemme kuitenkin, että uusien naismetsästäjien lisäksi
metsästyksen piiriin tulee kannustaa kaikkia nuoria sukupuolesta riippumatta. Metsästäjien keski-ikä
on nousussa, minkä vuoksi erityisesti metsästysseurat tarvitsevat myös uusia nuoria mukaan
toimintaan.
Metsästysporukoissa ilmenee valitettavasti myös syrjintää, mikä on tuomittavaa. Nuoret ovat aivan
yhtä hyviä ja arvokkaita metsästäjiä kuin vanhemmatkin. Emme kuitenkaan koe, että ainoastaan
naismetsästäjiä tukemalla ongelma ratkeaisi. Keskustanuoret haluaa kannustaa kaikkia nuoria
hakeutumaan metsästyksen pariin!

32.
Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Hallituksen suhtauduttava myönteisesti
mahdollisuuteen järjestää Formula 1 -kisa Kymi Ringillä
Formula 1 on maailman suosituin moottoriurheilulaji, jossa viimeisten vuosikymmenten aikana
suomalaisetkin ovat saavuttaneet merkittävää menestystä.

Vuonna 2019 Iittiin valmistui kansainväliset mitat täyttävä Kymi Ring moottoriurheilurata. Kymi Ring
täyttää myös edellytykset Formula 1 kisan järjestämiselle. Ensi vuonna järjestettävä Moto GP osakilpailu toimii hyvänä harjoituksena vielä suurempien kisojen järjestämiseen.
Formula 1 kisat todistetusti tuovat merkittävän määrän turisteja ja sen myötä merkittävästi tuloja
paikallisille yrityksille ja asukkaille. Tästä hyötyisi koko yhteiskunta. Kisan järjestäminen kuitenkin
vaatii myös järjestävältä taholta investointeja ja rahoitusta, että kisa ylipäätänsä saataisiin järjestää.
Tässä asiassa valtion on suhtauduttava myönteisesti ja tukemaan kohtuuden rajoissa rahallisesti
Suomessa järjestävää Formulakisaa.
Verovaroista tuetaan runsaasti urheilulajeja, joissa menestyminen on ollut hyvin heikkoa.
Moottoriurheilua tuetaan kansallisesti hyvin vähän, mutta moottoriurheilun kautta suomikuvaa on
viety maailmalle ehkäpä kaikkein eniten eri urheilulajeista. Esimerkiksi Kimi Räikköstä laajasti
pidetäänkin yhtenä tunnetuimmista suomalaisista.
Varsinais-Suomen Keskustanuoret toivovat, että Suomen hallitus ottaa myönteisen kannan ja
toivottaa Formula 1 kisan tervetulleeksi Suomeen.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuoret näkee mahdollisuuden järjestää Formula 1-kilpailut Iitin Kymiringillä hyvänä. Iitin
kunnan alueelle rakennettu Kymiring -moottorirata on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja
tarjoaa
mahdollisuuden
miljoonaluokan
tapahtumien
järjestämiseen.
Onnistuakseen
suurtapahtumat tarvitsevat kuitenkin niin valtion kuin yritysten tukea.
Yhdymme ajatukseen siitä, että valtion tulee tukea tapahtumaa kohtuuden rajoissa. Maailmanluokan
urheilutapahtumat tarvitsevat toteutuakseen myös yksityisiä sijoittajia. Toivommekin, että yritykset
näkevät Iitin Kymiringin mahdollisuutena lisätä Suomen tunnettuutta sekä vahvistaa
maabrändiämme. Tulevilla suurtapahtumilla on myös aluetaloudellinen merkitys koko Etelä-Suomen
alueelle.
Kiinnitämme huomion myös ympäristöön ja lajin kehitykseen kohti kestävämpiä ratkaisuja. Muun
muassa F1 on vuodesta 2009 käynyt läpi useita eri ohjelmia, joilla on vähennetty
ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi moottoreiden kokoa on pienennetty ja hybriditeknologioita
kehitetty, jolloin polttoaineen kulutus on tippunut kolmanneksella. Moottorivalmistajien tekemä
kehitystyö ja innovaatiot hyödyttävät myös autoalaa laajemmin. Myös moottoriurheilua harrastavien
tulee kantaa vastuu yhteisestä ilmastosta.
Keskustanuoret näkee moottoriurheilun arvon laajemmin yhteiskunnalle eikä vain yksityishenkilön ja
aluetalouden näkökulmasta. Moni nuori on saanut moottoriurheilusta harrastuksen, joka saa nuoren
liikkumaan ja innostumaan sekä auttaa löytämään samanhenkisiä ihmisiä. Moottoriurheilun
harrastusmahdollisuus siis osaltaan vähentää nuorten syrjäytymistä.
Panostaminen tapahtuma-alueen kehittämiseen tukee myös mahdollisuutta monipuolisempaan
tapahtumatarjontaan, kuten konserttien ja urheilutapahtumien
järjestämiseen alueella.
Kannustamme
tapahtumajärjestäjiä
huomioimaan
tapahtumajärjestelyissä
kotimaisuus
mahdollisimman laajasti. Kilpailut ovat mahdollisuus alueen tuottajille ja yrittäjille. Esitämmekin, että
Kymiringillä ajettavissa kilpailuissa käytettäisiin kotimaisia biopolttoaineita ja ruokailuissa
suosittaisiin suomalaista alkuperää olevia raaka-aineita.

33.

Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Opintotuen tulorajoja nostettava

Opintotukien tulorajat ovat liian matalat, sillä tällä hetkellä nuoria opiskelijoita rangaistaan työnteosta.
Tämän hetken alhaiset tulorajat eivät kannusta työntekoon tai opeta työelämään myöhemmin
elämässä.
Tällä hetkellä opintotuen matalat tulorajat heikentävät opiskelijan elämänlaatua ja toimentuloa
opiskellessa, kun työnteosta rangaistaan opintotuen menettämisellä. Varsinais-Suomen
Keskustanuoret esittävät, että opintotuen tulorajojen nostamista tulisi selvittää, jotta jokainen oppisi
työntekoon jo opiskeluajoista lähtien.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret ymmärtää nykyisen järjestelmän aiheuttamat toimeentulo-ongelmat. Nykyisen
opintotukijärjestelmän ongelmia eivät kuitenkaan aiheuta tulorajat, vaan epäoikeudenmukainen
takaisinperintäjärjestelmä, jossa kokonaisia tukikuukausia peritään ylisuurella 7,5% korolla keväällä,
kun opiskelija ei ole vielä kesätyötuloja saanut. Tulorajojen olemassaolo on sinällään
oikeudenmukaista, sillä siten tuki kohdistuu vain niille, jotka tukea tarvitsevat: opintotuen on tarkoitus
olla sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa opiskelun.
Opintotuen tulorajojen nostamisen sijaan Keskustanuoret vaatii askeleita kohti perustuloa siten, että
tulorajat ylittävät tulot takaisinperinnän sijaan verotettaisiin negatiivisena tuloverona.

34.

Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Tutkimusrahoja maatalouteen lisättävä

Syken ja Luken yhteisen KiertoVesi-hankkeen fosforitulokset kertoivat paljon suomalaisesta
maataloudesta. Tutkimuksessa todettiin, että nurmien fosforipäästöt ovat selvästi aiemmin arvioitua
pienempiä.
Maatalouden tutkimusrahoja on leikattu ja tämän kehityksen on loputtava, mikäli haluamme
ajankohtaista tietoa maaperästämme ja esimerkiksi Itämeren tilasta.
IPCC:n ennustaa, että muutokset vaikuttavat erityisesti rannikoiden ja arktisen alueen asukkaisiin.
Tämän takia meidän on yhä enemmän panostettava maatalouden tutkimukseen, jotta voimme
kehittää keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustelu ruokailutottumusten ja elintarviketuotannon vaikutuksista ympäristöön käy aina vain
kiivaampana. Valitettavaa on, että tämä keskustelu käydään osin faktojen sijaan mielikuvien
pohjalta, eikä käydyn keskustelun pohjalta voida välttämättä tehdä kauaskantoisia poliittisia
päätöksiä.
Mikäli haluamme olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisessä maatalouspolitiikassa, parantaa
Itämeren tilaa ja edistää kotimaisen ruoantuotannon ja huoltovarmuuden asemaa, meillä on oltava
vertailukelpoista ja luotettavaa tutkimustietoa monipuolisesti läpi maataloussektorin sekä
maantieteellisesti kattavasti. Panostukset maatalouden tutkimukseen maksavat ennen pitkää
itsensä takaisin kotimaisen ruoantuotannon ympäristö- ja talousvaikutusten muodossa, eikä
resurssien puute saa olla esteenä tälle kehitykselle. Erityisesti ympäristövaikutusten, sopivien
viljelykasvien ja tuotantosuuntien tutkimukselle on huutava tarve.

35.

Helsingin Keskustanuoret: Suomen perustettava globaali metsitysrahasto

Uuden tutkimustiedon mukaan metsittäminen olisi ylivoimaisesti kustannustehokkain ja vaikuttavin
keino hillitä ilmastonmuutosta. Samalla voitaisiin suojella laajoja alueita, jotka ovat tällä hetkellä
aavikoitumisen tai eroosion uhkaamia. Tarvitaan globaaleja ja vaikuttavia toimia metsityksen
puolesta. Suomessa on maailman paras metsäosaaminen tieteellisellä, ammatillisella sekä
taloudellisella mittarilla mitattuna. Suomi pystyisi ja Suomen pitäisi tukea kansainvälisiä
metsityshankkeita voimakkaasti, sillä meillä on siihen tarvittavat resurssit ja vastuu tehdä niin.
Samalla saavutettaisiin valtavaa myönteistä globaalia mainetta Suomelle.
Suomen on perustettava globaali metsitysrahasto tai vastaava metsityshankkeita tukeva hanke.
Esimerkiksi PornHub on toteuttanut omaa metsitysohjelmaansa jo pitkään. Sivistyneenä liikkeenä
Keskustanuoret kannattaa sitä, että Suomi ottaa kunnianhimoiseksi tavoitteekseen voittaa tämä
pornosivusto istutettujen puiden määrässä.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Ihmiskunnalla on tällä hetkellä käytettävissään vain yksi tehokas teknologia ylimääräisen
hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä: yhteyttäminen. Keskustanuoret näkee, että voimakas
globaali metsittäminen on avain ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisemiseksi ja metsäkadon
pysäyttämiseksi. Vaadimme, että Suomi tekee aloitteen kansainvälisen metsitysrahaston
perustamiseksi YK:n alaisuuteen.
PornHub istutti Arbor Day 2014 -kampanjassaan yhden puun sataa näyttökertaa kohden, yhteensä
15473 puuta. Liittohallitus on kyseisen kampanjan lisäksi osallistunut talkoisiin merkittävästi
enemmän kuin koko maailman aikuisviihteen kuluttajat yhteensä: pelkästään vuonna 2019 istutettuja
puita oli yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä sivusto on koko kampanjassaan istuttanut.

36.
Keski-Suomen Keskustanuoret: Keinotekoisten makeutusaineiden käytöstä
informoitava kuluttajia
Me Keski-Suomen Keskustanuoret haluamme, että kuluttajia informoidaan tarkemmin
keinotekoisten makeutusaineiden käytöstä EU:n sisällä valmistetuissa elintarvikkeissa.
Konkreettiseksi keinoksi esitämme, että EU ottaa käyttöön velvoitteen lisätä keinotekoisia
makeutusaineita sisältävien tuotteiden pakkausmerkintöihin tarkat tiedot keinotekoisten
makeutusaineiden todellisesta määrästä ja käytöstä.
Ensisijainen tavoitteemme on saada EU:n sisäinen elintarviketeollisuus kertomaan keinotekoisten
makeutusaineiden määrästä ja käytöstä suoraan tuotteen pakkausmerkinnän etupuolella. Tämä
velvoite koskisi EU:n sisällä pakattuja ja/tai valmistettuja elintarvikkeita. Keinotekoiset
makeutusaineet, kuten esimerkiksi aspartaami (E951), sukraloosi (E955) ja asesulfaami K (E950),
aiheuttavat tutkitusti monenlaisia negatiivisia terveysvaikutuksia niiden runsaan käytön
seurauksena. On hyvin tärkeää, että EU:n kansalaiset saavat tarkkaa ja ajankohtaista tietoa näiden
makeutusaineiden haitoista ja terveysvaikutuksista.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.

Keskustanuoret näkee, että kuluttajien on saatava helposti tieto käytettävien elintarvikkeiden
sisällöstä ja tämä koskee myös keinotekoisten makeutusaineiden selkeätä ilmoittamista.
Keinotekoisia makeutusaineita on tutkittu paljon, mutta aihe tarvitsee vielä lisätutkimusta. Tämän
kautta EU-kansalaisten tietämystä keinotekoisten makeutusaineiden terveysvaikutuksista voidaan
tulevaisuudessa syventää. Yksistään pakkausmerkinnät eivät tätä ratkaise.
Pidemmällä tähtäimellä selkeät pakkausmerkinnät tulisi saada myös Euroopan unionin ulkopuolella
tuotettuihin ja pakattuihin elintarvikkeisiin.

37.

Hämeen Keskustanuoret: Aluekehitysrahat jaettava entistä tasapuolisemmin

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen nosti hiljattain esille Ylen haastattelussa epäkohdan
siitä, kuinka Etelä- ja Länsi-Suomen saamaa aluekehitysrahoitusta tulisi tasata ja
rahanjakoperusteet tulisi järjestää uusiksi. Hämeen Keskustanuoret yhtyvät ajatukseen siitä, että
vuosien saatossa myös Etelä- ja Länsi-Suomelle on muodostunut yhä suurempi tarve saada
lisärahoitusta kasvukeskuksissa kohdattuihin haasteisiin, kuten kasvavaan työttömyyteen ja
syrjäytymiseen, jotka eivät ole enää pelkästään Itä- ja Pohjois-Suomen ongelmia, sekä etenkin
eteläiselle Suomelle ominaisiin haasteisiin kuten maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Hämeen Keskustanuoret vaativatkin, että aluekehitysrahat tulee jakaa jatkossa tasapuolisemmin
myös eteläiseen Suomeen. Keskustalaisina pidämme koko Suomen asuttamista ja menestymistä
tärkeänä aspektina, minkä vuoksi lähestyessämme 2020-lukua tuleekin huomioida, että myös Eteläja Länsi-Suomessa on nykyään samalla tavalla tarvetta esimerkiksi juuri EU:n jakamille, työllisyyden
ja syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitetuille varoille. Eteläisen Suomen menestymistä uuden
vuosikymmenen haasteiden edessä ei tule pitää itsestäänselvyytenä, vaan myös kangistuneita
käytäntöjä on voitava muuttaa uudenlaisen tilanteen helpottamiseksi. Myös Etelä-Suomen
tasapuolinen kehityksen tulee olla tärkeää.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret katsoo, että Euroopan unionin Suomelle jakamat aluekehitysrahat kuuluvat Itä- ja
Pohjois-Suomelle. Aluekehitysrahat määräytyvät alueiden olosuhteiden ja ominaispiirteiden
perusteella ja on siten oikeudenmukaisuusperiaattella jaettava näille alueille. Aluekehitysrahat on
tarkoitettu toimintaan, jolla pyritään kaventamaan ja poistamaan alueiden välisiä eroja. Niillä
kompensoidaan myös alueen pysyviä haittoja. Rahojen myöntäminen loppuu, jos niitä ei käytetä
kriteerien mukaisesti.
Kansallisella rahoituksella voidaan ja onkin tasapainotettu tilannetta koko Suomen osalta.
Kansallisen rahoituksen painopiste on ollut selkeästi Etelä- ja Länsi-Suomessa, joten aluekehityksen
rahoitus on kokonaisuudessaan tasapainossa. Näin tulee olla jatkossakin.

38.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Rokoteohjelman rokotteet pakollisiksi

Suomessa on noussut huolestuttava ilmiö, jossa lapsia jätetään rokottamatta rokoteohjelman
mukaisilla rokotteilla. Jos rokottamattomien lasten määrä tippuu alle 90%, kansallinen laumasuoja
heikkenee ja jo kerran Suomesta poistuneet vaaralliset taudit voivat lähteä taas leviämään. Muun

muassa Farmasialiitto on esittänyt huolen, että lähivuosina Suomessa voi olla koululuokkia, joissa
laumasuoja puuttuu tai on olematon.
Pohjois-Pohjanmaan keskustanuoret esittävätkin, että rokoteohjelman mukaisten rokotteiden
jättämättä ottamisesta seuraisi sanktio. Lasten tapauksessa sanktio kohdistuisi vanhempiin, koska
he ovat vastuussa lastensa hyvinvoinnista ja päättävät lastensa terveyteen liittyvistä asioista.
Kyseessä on yhteiskunnan kannalta sekä lapsen oman terveyden kannalta hengenvaarallinen
päätös. Sanktion määrittely tulee tehdä harkiten ja lapsen etua ajatellen. Kuitenkin sen tulee olla niin
tuntuva, että tämä järjettömyys saadaan loppumaan. Aloitteessa ei kuitenkaan tarkoiteta heitä, jotka
eivät terveydellisten syiden takia voi ottaa rokotteita ollenkaan.
Rokoteohjelman mukaiset rokotteet ovat tutkittu monen vuoden ajan. Tutkitusti sekä käytännössä
on huomattu niiden tehoava vaikutus. Ei voida siis järkisyin perustella, miksi näiden ottamatta
jättäminen olisi perusteltua.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuoret yhtyy aloitteen huoleen rokotekattavuuden sekä siitä syntyvän laumasuojan
heikkenemisestä. Vaikka suomalaisen rokotusohjelman kattavuus on yhä erinomainen, on suunta
erittäin huolestuttava. Lisäksi rokotuskattavuudessa on alueellisia eroja. Keskustanuoret kuitenkin
katsoo, että korkeaa rokotuskattavuutta täytyy pitää yllä nimenomaan kannusteiden, ei pakon,
avulla. Tämän lisäksi tutkitulla tiedolla ja valistuksella on merkittävä rooli rokotuskattavuuden
edistämisessä, ja tässä neuvoloiden rooli tiedonvälittäjänä on suuri.
Keskustanuoret näkee, että kaikenlaisilla rahallisilla sanktioilla on vaikutuksensa myös lapseen.
Keskustanuoret ehdottaakin, että lapsilisään lisättäisiin rokotelisä, joka maksettaisiin jokaiselle
lapsensa rokottaneelle perheelle. Tällöin se toimisi kannusteena perheille eikä rankaisisi lasta
vanhempien päätöksestä.

39.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Koulupsyykkarit kaikkiin kouluihin

THLn tilastojen mukaan jopa joka neljäs lapsi ja nuori kärsii mielenterveysongelmista.
Oppilashuoltolaki velvoittaa kouluja tarjoamaan psykologi-ja kuraattoripalveluja. Palvelut ovat usein
kuitenkin tarjolla muualla kuin koulujen tiloissa kuten esimerkiksi terveyskeskuksissa. Lisäksi
huutava pula psykologeista heikentää palvelujen tavoittamista.
Lasten ja nuorten ongelmat ja haasteet näkyvät kotona ja kouluissa. Opettajien sekä koulun
aikuisten työaikaa menee usein enemmän rauhanturvaajan tehtäviin kuin itse opettamiseen. Osalla
oppilaista tilanne on se, ettei lapsi kykene menemään enää kouluun. Moni oppilas tarvitsee entistä
enemmän omaa aikaa sekä yksilöllistettyä opetusjärjestelyä, jotta selviää arjestaan.
Useissa kunnissa on palkattu psykiatrisia sairaanhoitajia, eli koulupsyykkareita auttamaan koteja ja
kouluja. Koulunpsyykkarin tarkoitus on kuunnella lapsia ja nuoria mielenterveyteen liittyvissä
asioissa sekä antaa tietoa muun muassa tupakoinnista ja päihteiden käytöstä. Koulupsyykkarin
tarkoitus on tarttua nuorten ongelmiin ennen kuin huolet kasvavat liian suuriksi.
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää koulupsyykkareita jokaiseen kuntaan.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.

Keskustanuoret näkee, että koulupsyykkareille on kysyntää. Lasten ja nuorten ongelmiin ja
haasteisiin on puututtava mahdollisimman nopeasti. Varhainen puuttuminen mahdollistaa meille
turvallisemman tulevaisuuden ja Suomen, jossa voidaan hyvin. Keskustanuoret kokee, että
oppilashuolto on aliresursoitu ja koulupsyykkarit voisivat toimia tähän kädenojennuksena.
Koulupsyykkarit eivät saa korvata koulupsykologeja, vaan he toimisivat matalan kynnyksen
keskustelukumppanina, joille voi helposti kertoa huolistaan ilman psykologin ajanvarausta.
Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on tälläkin hetkellä velvollisuus järjestää koulupsykologipalvelut.
Koulupsyykkari voisi olla kiertävä, mikä tarkoittaisi sitä, ettei kustannukset esimerkiksi pienille
kunnille nousisi liian korkeiksi. Keskustanuoret kantaa todellista huolta lasten ja nuorten lisääntyvistä
mielenterveysongelmista.

40.

Kainuun Keskustanuoret: Suomessa otettava kokeiluun 6 tunnin työpäivät

Suomessa kokeiltiin 1990-luvulla 30 tunnin työviikkoja onnistuneesti. Tuottavuus, jaksaminen ja
työhyvinvointi paranivat kokeilujakson aikana. Muun muassa myös Uudessa-Seelannissa ja
Ruotsissa on kokeiltu onnistuneesti lyhyempiä työpäiviä.
Kainuun Keskustanuoret esittää että selvitetään mahdollisuutta lyhyempiin työpäiviin ja otetaan
jälleen kokeiluun 6 tunnin työpäivät. Kokeiluun voitaisiin ottaa mukaan yksityisiä yrityksiä ja erilaisia
kuntia eri puolilta Suomea.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Tulevaisuudessa työ muuttuu entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Keskustanuoret
näkee, että epätyypilliset työsuhteet mahdollistaa myös uudenlaiset työaikaratkaisut. Nykyisin
kuusituntinen työpäivä on käytössä jo yksittäisissä yrityksissä, eikä lainsäädännöllisiä esteitä ole.
Kokeiluja ja kokemuksia kuusituntisesta työpäivästä on, joten emme pidä valtiojohtoisten kokeilujen
käynnistämistä tarpeellisena, vaan kannustamme uudenlaisten työaikojen edistämiseen paikallisen
sopimisen kautta.

41.

Kainuun Keskustanuoret: Puoskarilaki saatava

Kainuun Keskustanuoret vaatii, että vaihtoehtohoidot, jotka vaarantavat ihmisten turvallisuutta tulee
kieltää. Tällaisia ovat esimerkiksi hopeaveden käyttö ja eheytyshoidot.
Mielestämme vaihtoehtohoitoja, joista on tieteellisesti tutkitusti hyötyä, eivätkä ne aiheuta vaaraa
ihmisten turvallisuudelle, ei tulisi kieltää. Näitä tulisi valvoa ja säädellä lailla.
Tässä laissa tulisi määritellä vaihtoehtohoidot, asettaa yleisiä velvoitteita hoitoja antaville tahoille,
säännellä markkinointia ja sen valvontaa sekä antaa säännökset hoitoa antavien rekisteröinnistä.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuoret tunnistaa viime aikoina suosiotaan nostaneiden vaihtoehtohoitojen muodostamat
riskit. Vaihtoehtohoidot voivat parhaassa tapauksessa toimia hyvänä lisänä tai vaihtoehtona

modernille lääketieteelle, mutta pahimmassa tapauksissa ne voivat asettaa potilaan hengenvaaraan.
Selkeästi haitallisille hoidoille, kuten esimerkiksi eheytys- ja hopeavesihoidoille on syytä asettaa
täyskielto.
Onkin erittäin ajankohtaista saattaa voimaan lainsäädäntö, jonka puitteissa voidaan kieltää tai
rajoittaa tarjoamasta tai markkinoimasta hoitomuotoja, joiden haittapuolista tai toimimattomuudesta
ei ole tieteellisesti tutkittua näyttöä. Samalla voitaisiin edistää eri hoitomuotojen tutkimusta, ja käyttää
niistä turvallisiksi ja hyödyllisiksi todettuja modernin lääketieteen osana tai lisänä.

42.

Kainuun Keskustanuoret: Biokaasuverkkoa kehitettävä

Kainuun Keskustanuoret haluaa, että koko Suomi on saavutettavissa ekologisemmin
mahdollisimman pian. Kainuun Keskustanuoret näkee biokaasun (esim. maatalouden sivutuotteena)
nopeana, helposti toteutettavana ratkaisuna, joten Kainuun Keskustanuoret tahtoo, että
biokaasuverkkoa kehitetään niin, että biokaasupolttoainetta on yhtälailla saatavilla pitkin maata
mahdollisimman pian, jotta kaasuautoja voisi ottaa käyttöön myös pitkien välimatkojen Suomessa.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuoret kannattaa biokaasuverkoston kehittämistä koko Suomen laajuiseksi. Uusiutuvat
polttoaineet ovat tulevaisuuden liikenneratkaisuissa etusijalla ja niihin tulee panostaa. Hallituksen
tavoite on laajentaa biokaasujakelu koko Suomeen 2019-2023 aikana.
Maatalouden sivutuotteena saadaan tuotettua myös biokaasua, mutta tällä hetkellä investointituki
sen hyödyntämiseen rajaa, mihin sitä voidaan käyttää. Investointitukea myönnetään maataloudelle,
joko niin, että biokaasua käytetään vain omaan käyttöön, tai niin, että biokaasu myydään
ulkopuoliselle, jolloin sitä ei voida hyödyntää omassa toiminnassa. Jotta maataloudesta saatava
biokaasu saataisiin kunnolla hyötykäyttöön, tulisi investointitukea muuttaa niin, että biokaasua voisi
käyttää sekä omassa käytössä että myydä ulkopuolisille.

43.

Kainuun Keskustanuoret: Autoveroalennus uuden ekologisen auton hankintaan

Kainuun Keskustanuoret vaativat, että Suomessa on asetettava autoveroalennus uusien ekologisten
autojen hankintaan. Suomen autokanta on Euroopan vanhimpia ja pohjoismaiden vanhin. Näiden
vanhojen autojen tehokkuus suhteutettuna päästöihin on paljon huonompi verrattuna
ympäristöystävällisempiin autoihin, kuten hybrideihin tai sähköautoihin. Suomalaiset yhä ostavat
autoja käytettynä joko Suomesta tai tuovat käytettynä mm. Ruotsista tai Saksasta. Alentamalla
uuden auton ajoneuvoveroa sen hinta laskee, mikä houkuttelee enemmän ihmisiä käyttämään
romutuspalkkion ja ostamaan tilalle uuden auton. Tämä on välttämätöntä vähentääksemme Suomen
hiilidioksidipäästöjä.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Suomen autokanta on tällä hetkellä Euroopan vanhimpia ja sen uusimiseen on jo paneuduttu.
Uusien autojen hankinnan kertaluontoinen autovero sekä vuosittain maksettava ajoneuvovero ovat
jo nykyisin päästöjen mukaan porrastettuja.

Uusi ei aina ole paras ratkaisu. Uuden auton valmistaminen tuottaa hiilidioksipäästöjä. Vanhoja
autoja pystytään muuttamaan niin, että ne hyödyntävät uusiutuvia polttoaineita kuten biokaasua tai
bioetanolia. Valtio tukee myös auton muuttamista uusiutuville polttoaineille muuntotuella, joka on
haettavissa, kun auto on muutoskatsastettu uusiutuvalle polttoaineelle.

44.

Kainuun Keskustanuoret: Nuorten medialukutaidon parantamiseksi toimia

Peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin on lisättävä kriittisen medialukutaidon taitoja. Nykyisen
informaatiotulvan aikana on huolestuttavaa, kuinka nuorten medialukutaidot ovat osalla heikolla
tasolla. Nykyään kuka tahansa voi perustaa omia medioita tai jakaa informaatiota faktana. Olisi
ensisijaisen tärkeää, että kriittisen medialukutaidon taitoja kehitetään ja harjoitellaan jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa peruskoulussa. Nykyisen määrä ei yksinkertaisesti riitä.
Kainuun Keskustanuoret vaatii, että kriittisen medialukutaidon oppeja lisätään integroimalla niitä eri
oppiaineisiin peruskoulussa ja toisella asteella.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuoret yhtyy aloitteen aitoon huoleen lasten ja nuorten medialukutaidon puutteista. Vuoden
2017 Nuorisobarometri osoittaa, että vähiten nuoret kokevat oppineensa koulussa yhteiskunnallisen
vaikuttamisen taitoja, lähiympäristöön vaikuttamisen taitoja sekä taloustietoja ja -taitoja. Vastaajista
9% ilmoitti, ettei ole oppinut koulussa lainkaan nyky-yhteiskunnassa olennaisia digitaalisia taitoja ja
mediataitoja. Esimerkiksi keskeisenä kansalaistaitona ja kasvatustavoitteena pidettyä kriittistä
ajattelua ainakin “paljon” ilmoittaa oppineensa vain 54 %. Pidämme näitä tuloksia erittäin
huolestuttavina.
Keskustanuoret pitää ehdottoman tärkeänä, että kouluopetus vastaa nykypäivän haasteisiin ja
tarjoaa mahdollisuuden oleellisten kansalaistaitojen, kuten medialukutaidon ja kriittisen ajattelun
opettamiseen. Jokaisella peruskoulun suorittaneella tulee olla riittävät tiedot ja taidot jatkaa itsensä
kehittämistä, hankkia jatkokoulutuspaikka ja olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen.

45.
Kainuun
Keskustanuoret:
medialukutaidon parantamiseksi toimia

Keski-ikäisten

ja

vanhempien

ihmisten

Kainuun Keskustanuoret on valtavan huolissaan ei-diginatiivien, eli nykyisten keski-ikäisten ja
vanhusten medialukutaidosta. Näiden vanhempien ikäluokkien edustajien mediaosaaminen voi olla
hyvin matala, mikä yhdistettynä medialukutaidottomuuteen ja lähdekriittisyyden uupumiseen voi
aiheuttaa riskejä esimerkiksi arkaluontoisten tai yksityisten tietojen, kuten pankkitunnusten
luovuttamisen suhteen. Itsesuojeluvaisto ei välttämättä toimi, kun ei osaa edes pelätä kaikkia
medialukutaidottomuuden aiheuttamia riskejä. Lisäksi tällainen taitojen uupuminen voi altistaa
valeuutisille, valheille tai vaikkapa populististen liikkeiden tukemiselle lähes vahingossa.
Kainuun Keskustanuoret näkee ratkaisuksi esimerkiksi medialukutaidon opettamisen integroimisen
tietoteknisten laitteiden käyttökurssien ja muiden digi-koulutusten yhteyteen niin työpaikoilla kuin
hoivan [esim. hoivakodit, terveydenhuolto] piirissä. Tällaisen tukeminen esimerkiksi valtion kassasta
olisi varmasti hedelmällistä.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuoret pitää huolestuttavana keski-ikäisten ja vanhempien ihmisten medialukutaidossa
ilmeneviä puutteita. Pidämme aloitteessa esitettyjä keinoja haasteen taltuttamiseksi hyvinä.
Näemme myös esimerkiksi kansalaisopistoilla ja kirjastoilla merkittävän roolin näiden perustaitojen
opetuksessa. Vanhemmille sukupolville voisi lanseerata uudentyyppisen ja kattavan ATK-ajokortin,
jonka suoritettua ihminen selviää valeuutisia vilisevistä somekeskusteluista kunnialla.
Medialukutaitojen kehittäminen tukisi jatkuvaa oppimista.

46.

Kainuun Keskustanuoret: Adoption saatavuutta helpotettava

Adoptio on oikeudellinen toimenpide, jolla adoptiovanhempien ja adoptoitavan välille muodostetaan
uusi perhesuhde. Adoptiolain (22/2012) mukaan adoptiovanhemman tulee olla 25 vuotta täyttänyt ja
lapsiesityksen tullessa korkeintaan 49-vuotias. Muut kuin aviopuolisot eivät voi yhdessä adoptoida
lasta. Lapsen voi kuitenkin adoptoida myös yksin. Lain mukaan avoliitossa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävä pariskunta ei voi siis saada adoptiota yhdessä. Avoparien mahdollisuus saada
vanhemmuus lapseen, joka ei ole heidän biologinen lapsensa, on erittäin heikko, miltein mahdoton,
ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävien parien tilanne on adoption kannalta vielä huonompi.
Kainuun Keskustanuoret vaatii, että adoption mahdollisuus on tuotava mahdolliseksi myös
avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläville pareille tasa-arvon nimissä.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Suomi kärsii laskevasta syntyvyydestä. Suomessa on kuitenkin edelleen useita tahattomasti
lapsettomia pareja, jotka haluaisivat adoptoida lapsen, mutta eivät koe avioliittoa instituutiona
omakseen. Keskustanuoret vaatii, ettei adoption tule olla kiinni parisuhdetilanteesta. Lapsen
hyvinvointi ei vaadi naimisissa olevia vanhempia vaan tärkeintä on rakastavat ja huolehtivat
adoptiovanhemmat tai -vanhempi.

47.

Etelä-Savon Keskustanuoret: Nimismiehen kiharat suoristettava

Suomen tieverkko rapautuu. Teiden kunto aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita tiellä liikkuville sekä
koettelee kulkuneuvojen kestävyyttä. Nyt alkaa olla viimeiset hetket suoristaa nimismiehen kiharat
ja täyttää kuopat. Varsinkin syrjäseutujen asukkaat on jätetty oman onnensa nojaan. Monessa
paikassa ainut julkinen palvelu on enää tie sinne ja takaisin mutta mitä sen jälkeen kun tiestökään
ei ole enää kunnossa? Keskusta korostaa alueellista tasa-arvoa. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus
asua siellä missä itse haluaa, on sen edellytyksenä hyvä tieyhteys. Etelä-Savon Keskustanuoret
esittää, että teiden kuntoon kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota sekä haetaan uusia ratkaisuja
teiden korjausvelan lyhentämiseksi.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuorten mielestä on erittäin tärkeää, että tiet ovat siinä kunnossa, että niitä voidaan käyttää.
Nimismiehen kiharat ovat petollisia, sillä ne rasittavat kuljetuskalustoa huomaamattomasti ja tiellä
kulkijoita huomattavasti.

Osa syrjäkylien teistä on muutettu yksityistieksi, jolloin teiden kunnossapito on tiekuntien
hoidettavana. On erittäin tärkeää, että kunnille myönnetään lisää rahaa näiden yksityisteiden
kunnossapidon tukemiseen. Myös julkisen tieverkon kunnossapitoon on panostettava.

48.
Pirkanmaan Keskustanuoret: Ikäihmisten ajo-oikeuden uusimiseen tehtävä
muutoksia
Liikenneviraston selvityksen mukaan nuoret, vasta kortin saaneet kuskit ovat kaikista riskialtteimpia
kolaroimaan, mutta riski joutua kolariin nousee jälleen 70 ikävuoden aikoihin. Tänä päivänä ajooikeus tulee uusia, kun ajokortin haltija saavuttaa 70 vuoden iän, ja lääkärintodistuksen myötä ajooikeus voidaan uusia enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Monelle ikäihmiselle ajokortti saattaa
olla elinehto sekä kunniankysymys, mutta järjestelmämme tarvitsee ajo-oikeuden
uudelleenmyöntämisen suhteen myös muutoksia.
Pelkän lääkärintodistuksen, jossa mitataan pitkälti näöntarkkuutta ja perusterveydentilaa kuten
verenpainetta, ei tulisi riittää ajokortin uusimiseen 70-vuoden iässä. Lääkäri saattaa nyt jo
vakavimmissa tapauksissa suositella ajokoetta. Suurin osa ajokortin haltijoista on käynyt inssissä
kuitenkin viimeksi vain 18-kesäisenä, josta siitäkin on useammalla vuosikymmeniä aikaa.
Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät, että kevennetty ajokoe korttia vanhemmalla iällä uusittaessa
tulisi järjestää kaikissa tapauksissa, jotta viranomaiset saavat realistisemman ja kattavamman kuvan
kuskin auton hallinnasta. Myös omaisten arvio ikäihmisen terveydentilasta ja kyvystä pärjätä
liikenteessä tulisi ottaa entistä paremmin huomioon ajo-oikeutta uusittaessa, sillä kuskin
lähiomaisilla ja ystävilläkin on usein lyhyttä ja pintapuolista lääkärintarkastusta laajempi käsitys siitä,
miten vanhus kykenee kuljettamaan autoa ja käyttäytymään liikenteessä.
Kuskit ja terveydentilat ovat toki aina yksilöllisiä, mutta nykyinen järjestelmä ei ole kuitenkaan
tarpeeksi kattava ottamaan korttia pois niiltä, joille se ei enää kuuluisi.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Keskustanuoret kannattaa kaikille yli 70-vuotiaille kevennettyä ajokoetta ajo-oikeuden uusimisen
ehtona. Vanhetessa muun muassa ihmisen reaktiokyky ja näköaisti voivat heiketä
liikenneturvallisuuden kannalta merkittävästi. Kevennetyssä ajokokeessa voidaan varmistaa
kuljettajan ja muiden tiellä kulkijoiden turvallisuus aidossa ajotilanteessa.
Omaisten arvio tulisi voida toimittaa suoraan sitä tarvitsevalle viranomaiselle. Tällä tuettaisiin sitä,
että arvio olisi luotettavampi vaikka se ei olisi suotuisa arvion tarvitsijaa kohtaan. Ensisijaisesti tulisi
kuitenkin luottaa kevennetyssä ajokokeessa ja lääkärintarkastuksessa ilmitulleisiin havaintoihin.

49.

Pirkanmaan Keskustanuoret: Kansanedustajien kausi kuusivuotiseksi

Neljä vuotta saattaa olla tyytymättömälle ja herravihaan tuudittautuneelle äänestäjälle
ylitsepääsemättömän pitkä aika odottaa vallan vaihtoa, mutta samaan aikaan puolueilla ja
yksittäisillä poliitikoilla on neljän vuoden kauden aikana etenkin loppua kohden jopa yli vuoden
mittainen vaaleihin valmistautumisen vaihe. Tällöin varsinaisten vaalilupausten ja
hallitusohjelmankin toteuttaminen kärsii liian lyhyestä ajasta saattaa näitä tavoitteita käytäntöön, kun
sekä äänestäjien että vallanpitäjien katseet ovat jo kaukana seuraavissa vaaleissa.

Täydellistä reseptiä tällaisen pulman ratkomiseen voi olla kenties mahdotonta löytää, mutta
osaratkaisuksi Pirkanmaan Keskustanuoret ehdottavat, että eduskuntavaalit järjestetään joka
kuudes vuosi ja kansanedustajien kautta pidennetään näin kahdella vuodella, jolloin myös pitkälle
tähtäävän politiikan tekeminen helpottuu: sen sijaan, että puolueet lukittautuvat eduskunnassa
lunastamaan lyhytkatseisia lupauksiaan, jotka usein pitkässä juoksussa vaativat joka tapauksessa
yhteiskunnalle kalliiksi tulevia korjausliikkeitä, mikä ärsyttää äänestäjiä entisestään. Myös politiikalle
on suotava pidempi kypsymisaika sen sijaan, että tärkeät uudistukset jäävät puolitiehen ja unohtuvat
viimeistelemättöminä seuraavan hallituksen työpöydälle, jotka turhauttavimmassa tapauksessa
joudutaan aloittamaan täysin alusta.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Pirkanmaan Keskustanuorten avaus kansanedustajien kauden pidentämisessä neljästä kuuteen
vuoteen on erittäin tervetullut. Suomessa on käytävä vakava keskustelu siitä, millainen järjestelmä
on toimiva tulevina vuosikymmeninä.
Viime vaalikausilla esimerkiksi sote-uudistus on osoittanut sen, etteivät neljän vuoden kaudet ole
riittäviä asioiden läpisaattamiseksi huolella. Todellisuudessa vaalikauden ensimmäinen vuosi on
suunnan hakemista ja viimeisen vuoden aikana valmistaudutaan jo vaaleihin. Väliin jää vain kaksi
vuotta aikaa tehokkaalle päätöksenteolle. Suomalainen päätöksentekojärjestelmä kaipaa uudella
tavalla pitkäjänteisyyttä, jotta tulevaisuutta koskevia suuria rakenteellisia uudistuksia pystytään
toteuttamaan.
Keskustanuoret toivoo lisää avauksia siihen, miten suomalaista edustuksellista demokratiaa
voitaisiin uudistaa. Yhtenä ideana voisi esimerkiksi olla kahdeksan vuoden vaalikaudet, mutta niin,
että neljän vuoden välein valittaisiin puolet kansanedustajista kerralla.

50.
Pirkanmaan Keskustanuoret: Jatkuvaa kasvatusta metsänhoitomenetelmänä on
edistettävä
Viime syksynä kansalaisaloite avohakkuiden kieltämisestä valtion metsissä keräsi yli 50 000
allekirjoitusta ja se lähetettiin odottamaan eduskuntakäsittelyä. Aiheesta käytiin runsaasti julkista
keskustelua ja osa hallituspuolueista on sen jälkeen osoittanut tukensa kansalaisaloitteelle.
Hallitusohjelmasta löytyy kirjaus, joka on myönteinen kansalaisaloitteen hengelle: ”Metsälain
toimivuus arvioidaan. Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista
ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan
kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen.”.
Pirkanmaan Keskustanuoret vaativat, että metsänomistajia on kannustettava jatkuvan kasvatuksen
käyttöön metsänhoitomenetelmänä. Metsissä tulisi säilyttää luontaisesti syntyvä alikasvos ja antaa
sen kehittyä taloudellisesti, maisemallisesti ja ekologisesti arvokkaaksi metsäksi. Metsien
monimuotoisuus, virkistysarvot ja ilmasto säilyvät parempina tuleville sukupolville, kun
metsäluonnonvaroista huolehditaan.
Metsänhoitomenetelmien uudistamiseen on Suomessa otettava avarakatseisempi asenne. Yhä
kasvatetaan tasaikäisrakenteista kuusimetsää, vaikka sille ei ole enää samanlaista tarvetta kuin
ennen. Mekaaninen massateollisuus (sellun valmistaminen mekaanisesti hiertämällä) on siirtymässä
Suomesta halvan raaka-aineen ja työvoiman maihin, joissa ympäristö- ja työnsuojelulainsäädäntö
on löysää. Tähän asti mekaanisella massateollisuudella on ollut käytettävissä riittävä määrä sopivan
kokoista kuusipuuta tasaikäisrakenteisten metsien kasvatuksen ansiosta. Tästä eteenpäin
metsäteollisuusyritykset eivät enää halua panostaa mekaaniseen massateollisuuteen, vaan

ilmastolle ystävällisiin tuotteisiin, hyvälaatuiseen rakennuspuuhun, synteettisin kuituihin ja
tulevaisuuden massatuotteisiin kuten liukoselluun, josta valmistetaan kankaita.
Tulevaisuuden massatuotteiden raaka-aineeksi kelpaa mikä tahansa puulaji, joten
viljelymetsätaloudesta voidaan luopua kokonaan. Luontaisesti uudistuneista ja nuorina hitaasti
kasvaneista puista syntyy parempilaatuista rakennuspuuta kuin tasaikäisrakenteisen metsän puista.
Sen lisäksi jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen parantaisi yksityisen metsänomistajan
kannattavuutta. Päätehakkuun jälkeistä metsän uudistamista tuetaan valtion metsätalouden
tukijärjestelmällä. Silti istutustaimikoiden kustannukset voivat kasvavaa niin suuriksi, että menojen
loppuarvo voi olla hakkuutuloja suurempi. Esimerkiksi 3% korolla laskettuna 2000€/ha investoinnin
kustannus on 80 vuoden päästä 21 000€/ha! Vertailun vuoksi tyypillinen päätehakkuun tulo voi olla
14 000€/ha. Metsänomistajan olisi kannattavampaa sijoittaa rahat muualle 3% tuotolla.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Jatkuva metsänkasvatus on hyvä kasvatusmuoto niillä alueilla ja niille omistajille, joille se sopii.
Kuitenkin tutkimus jatkuvan kasvatuksen menetelmän tuottavuudesta on vielä niin kesken, ettei sen
kannattavuudesta ole vielä varmaa tietoa.
Metsien hakkuiden kannattavuus riippuu paljolti siitä, mitä ostaja on valmis maksamaan
metsänomistajalle tukkipuusta. Tämän lisäksi päätehakkuut ovat tällä hetkellä paras tapa uudistaa
metsää, sillä päätehakkuun jälkeen metsänomistaja on velvoitettu istuttamaan uusia taimia
hakattujen puiden tilalle.

51.
Uudenmaan
Keskustanuoret:
kansallisomaisuudeksi ja vesi perusoikeudeksi

Suomen

pohjavedet

määrättävä

Uudenmaan Keskustanuoret esittää, että Suomen pohjavedet määrätään kansallisomaisuudeksi ja
kansalaisten vedensaanti turvataan perustuslailla perusoikeutena. Veden kysyntä kasvaa jatkuvasti
ja Unescon mukaan jopa viisi miljardia ihmistä voi menettää vuoteen 2050 mennessä
mahdollisuuden saada vedenjakelusta säännöllisesti vettä. Tämä tulee varmasti lisäämään
kiinnostusta myös Suomen vesivaroja kohtaan, eikä nykyinen lainsäädäntö turvaa riittävässä
laajuudessa suomalaisten vedensaantia.
Tällä hetkellä Suomen pohjavesiä ei omista varsinaisesti kukaan ja kuka tahansa voi ottaa omilta
mailtaan pohjavettä alle 100 kuutiota päivässä. Veden ottaminen kaupalliseen tarkoitukseen
edellyttää aina lupaa ja veden riittävyys on pyritty turvaamaan vesilailla. Uudenmaan
Keskustanuorten mielestä kansalaisten vedensaanti tulisi kuitenkin turvata perustuslailla.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Nykytilanne ei ole täydellinen, mutta pohjaveden määrääminen kansallisomaisuudeksi ja siten
valtion hallintaa ei ole oikea tapa kehittää tilannetta. Kansallisomaisuutta voi myydä, eikä
Keskustanuoret halua, että valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri (esim. vihr.) voi ikinä
myydä Suomen pohjavettä minnekään.

Veden tulisi olla perusoikeus Suomen kansalaisille. Samalla on varmistettava, että omilta mailta voi
ottaa kohtuullisen määrän pohjavettä ja että kaupallinen toiminta vaatii luvan ja lupaehtojen
täyttämisen. Veden riittävyys ja puhtaus on edelleen turvattava lainsäädännöllä.

52.

Uudenmaan Keskustanuoret: Suomessa käyttöön puurakentamistuki

Uudenmaan keskustanuoret haluaa Suomeen käyttöön puurakentamistuen, jolla puun käytöstä
rakennusmateriaalina tehtäisiin houkuttelevampaa kuin nyt. Puu on kotimainen raaka-aine ja
puurakentaminen vihreä vaihtoehto betonirakentamiselle. Uudenmaan Keskustanuorten mielestä
puurakentamista tulisi tukea erillisellä tuella, jotta siitä saataisiin taloudellisesti kannattavampi
vaihtoehto ja siten lisättyä puurakentamista. Suomalaisista pientalonrakentajista yli viidennes
valitsee ensisijaisesti hirsitalon. Suomessa on tällä hetkellä jo 82 puukerrostaloa, mikä kertoo siitä
että puu soveltuu hyvin myös urbaanien alueiden rakentamiseen.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Pitkäikäiset puutuotteet, kuten rakennusmateriaalit, sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajaksi ja
edistävät osaltaan tavoitetta ilmastopäästöjen vähentämisestä. Puurakentaminen on kuitenkin
nykymuodossaan usein taloudellisesti vaihtoehtojaan kalliimpaa, mihin voitaisiin vaikuttaa erillisellä
puurakentamisen tuella. Tuki voitaisiin kohdistaa esimerkiksi kaavoittajalle, rakentajalle tai asunnon
käyttäjälle.

53.
Uudenmaan
perustuslakiin

Keskustanuoret:

Veikkauksen

monopoliasema

säädettävä

Uudenmaan Keskustanuoret esittää liittokokoukselle Veikkauksen monopoliaseman säätämisestä
osaksi Suomen perustuslakia. Tällä hetkellä kansallisesti strategisen rahapelimonopolimme
monopoliasemasta on säädetty arpajaislain kolmannen luvun 11 pykälässä, jonka mukaan
Veikkauksella on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen.
Lukuisten tutkimusten mukaan ulkomaiset nettikasinot tuottavat suomalaiselle yhteiskunnalle
suurempia pelihaittoja, kuin mitä Veikkauksen peleihinsä kanavoima uhkapelaamisen luonnollinen
kysyntä tuottaa. Lisäksi yhtiö on myös perusolemukseltaan strateginen osa valtion tulovirtoja.
Veikkaus on Suomen valtion tuottoisin sijoitus, joka tuottaa valtiolle yli 2% sen tuloista.
Perustuslaissa on jo valmiiksi säädetty useista eri kysymyksistä suhteellisen tarkoillakin
säännöksillä. Näihin kuuluvat muun muassa kirjaukset Ahvenanmaan ja yliopistojen itsehallinnosta,
saamelaiskäräjistä, kirkkolaista, oikeudesta saada töihin valmentavaa koulutusta sekä työntekijöiden
irtisanomissuojasta. Nähdäksemme Veikkauksen monopoliasemasta kirjaaminen on luonteva jatke
osaksi perustuslaillista jatkumoa.
Uudenmaan Keskustanuoret haluavat nuorkeskustan olevan kaukaa viisas ja turvaavan
Veikkauksen aseman pitkällä tähtäimellä. Olemme jo kahdesti todistaneet, mihin hyväksi havaitun
toimintamallin purkaminen ja liiallisuuksiin menevä yksityistäminen johtaa. Sähköverkkojen
yksityistämisen jälkeen sähkön hinta nousi ja taksiuudistuksen myötä taksien saatavuus ympäri
maata heikkeni, verotulot laskivat, turvattomuus kasvoi ja hinnat nousivat. Suomen kansan
hyvinvointi vaatii kansallisomaisuutemme vaalimista. Veikkaus on meidän sampomme, jota on
suojattava Maltan mafian kätyrien ryöstöltä.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Veikkauksen nykytoiminnassa on paljon kehittämisen varaa, sillä pelihaittoja ja peliriippuvuutta on
vähennettävä. Veikkaus on tehnyt monia virheitä, kuten markkinoinut pelaamista röyhkeillä tavoilla
ja sijoittanut peliautomaatteja kohdentaen niitä tietyille alueille. Vahva tunnistautuminen pelaamisen
yhteydessä, peliautomaattien määrän vähentäminen ja pelihaittojen ehkäisy ovat tärkeitä
toimenpiteitä pelaamisen muuttamiseksi vastuullisempaan suuntaan.
Keskustanuoret kannattaa kuitenkin Veikkauksen monopoliaseman säilyttämistä. Monopoliasema
turvaa Veikkauksen toimintaedellytykset ja mahdollistaa rahapelitoiminnan tuottojen hyödyntämisen
Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tueksi. Veikkauksen
monopoliaseman kirjaaminen perustuslakiin on kuitenkin mielestämme ylimitoitettu toimenpide
Veikkauksen aseman turvaamiseksi.

54.

Satakunnan Keskustanuoret: Veikkauksen monopoli purettava

Satakunnan Keskustanuoret ovat huolissaan valtion harjoittamasta uhkapelibisneksestä ja vaativat
Veikkauksen monopolin purkamista sekä pelikoneiden siirtämistä pelisaleihin. Valtion tehtävä ei ole
koukuttaa kansalaisiaan uhkapeleihin ja tehdä liikevoittoa heikommassa sosioekonomisessa
asemassa olevien kustannuksella. Tällä hetkellä viisi prosenttia pelaajista tuovat noin puolet koko
Veikkauksen liiketuloksesta, eikä tämänkaltainen toiminta ole yhteiskunnallisesti millään mittareilla
kestävää ja vastuullista. Peliongelmat aiheuttavat yhteiskunnallisesti merkittäviä haittoja kuten
avioeroja, syrjäytymistä, mielenterveydenongelmia sekä velkaantumista. Veikkauksen oikeutus
monopoliin perustellaan pelihaittojen ehkäisyllä, mutta se on epäonnistunut täysin tehtävässään.
Suomalaiset pelaavat kansainvälisesti kolmanneksi eniten maailmassa ja peliriippuvaisia arvioidaan
olevan jo noin 120 000.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Katso vastaus aloitteeseen 53.

55.

Lapin Keskustanuoret: Nopeusvalvontakamerat merkittävä paremmin

Uudet Tracking Radar teknologiaa käyttävät nopeusvalvontakamerat lisääntyvät vauhdilla Suomen
teillä. Kyseiset kamerat mittaavat autoilijan nopeuden ja ajolinjat 150 metrin päästä. Kameroita on
sijoitettu monen eri nopeuden alueille ja autoilijalla ei aina ole käsitystä kamera-alueen
nopeusrajoituksesta lähialueelta puuttuvien nopeusrajoituskylttien vuoksi. Tämä aiheuttaa
autoilijoille harmaita hiuksia ja äkkijarrutuksia 20-25 km/h alle nopeusrajoitusten kameroiden
kohdalla.
Kamerat ovat myös todella huonosti merkittyjä ja ne yllättävätkin autoilijan etenkin pimeällä.Tämä
aiheuttaa autoilijoiden ylivarovaisuutta ja muuhun liikenteeseen keskittymisen pienenemistä
autoilijan etsiessä kameratolppia mahdollisten riskitilanteiden havainnoimisen sijaan.

Ruotsissa nopeusvalvontakameran kuvausalueen alkamisesta ilmoitetaan näkyvästi kameran
kuvalla ja nopeuden ilmaisevalla liikennemerkillä. Näin ollen jokainen kuljettaja ehti varautua siihen,
että kamera on edessä. Samalla kuljettaja pystyy varmistumaan, että hän ajaa enintään suurinta
sallittua nopeutta.
Lapin Keskustanuoret esittää, että automaattiset nopeusvalvontakamerat tulisi merkitä tienkäyttäjille
Ruotsin tavoin ja tämän lisäksi harkita kameroiden pinnoittamista heijastavalla materiaalilla.

Liittokokous ei yhdy aloitteeseen.
Keskustanuorten mielestä nopeuskameroista ei tule ilmoittaa aiemmin tai paremmin. Tiedostamme
sen, että jo kamerasta varoittavien kylttien olemassaolo parantaa liikenneturvallisuutta. Odotamme
kuitenkin, että jokainen tielläliikkuja tuntee tieliikenteen säännöt ja ajaa rajoitusten mukaan koko
ajan. Kameroiden todella tarkka merkitseminen mahdollistaa paremmin ylinopeuden ajamisen, kun
riski jäädä kiinni on pienempi. Nopeusrajoituksia ei ole asetettu autoilijoiden kiusaksi vaan
liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Nopeusrajoituksia ei tule noudattaa vain kameran kohdalla
vaan koko sille määritetyllä tieosuudella.
On kuitenkin kaikkien etu, että nopeusrajoitusmerkkejä lisättäisiin. Keskustanuoret ajaakin
nopeusrajoituskylttien lisäämistä, jotta jokainen autoilija on varmasti tietoinen tieosuuden
nopeusrajoituksesta. Lisäksi erityisesti risteysalueille voidaan lisätä nopeusvalvontakameroita tai
kylttejä.

56.
Lapin Keskustanuoret: Ruotsin raideleveydellä kulkeva rata yletettävä päärataan
saakka Kemissä
Junaliikenne tulee näyttelemään tulevaisuudessa merkittävää roolia matkailussa. Ratayhteys
Helsingin ja Tukholman välille on mahdollinen rakentaa ja vauhtia tälle antoi Euroopan Unioni, joka
nosti pohjoisen raideverkon Torniosta Ruotsiin mukaan Euroopan TEN-T verkkoon. Tämä helpottaa
huomattavasti EU-rahan saamista hankkeeseen.
Matkailu ei ole ainoa peruste, vaan Kemiin rakennettava uusi sellutehdas tulee nielemään puuta
paljon entistä tehdasta kiivaammalla tahdilla, joten raaka-aineen saanti on turvattava. On tärkeää,
että raaka-aine liikkuu niin raiteilla kun kumipyörilläkin aina idästä, etelästä, pohjoisesta kuin
lännestäkin. Ruotsin raideleveyde ulottaminen Kemiin saakka parantaisi tavaroiden ja ihmisten
kulku- sekä vaihtoyhteyksiä rajaseudulla huomattavasti nykyisestä ja toisi Suomen ulottuville
Ruotsin kautta Narvikiin kulkevan Jäämeren radan.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Suomen rautatieverkon ensimmäiset osat rakennettiin 1800-luvulla, jolloin Suomi oli osa Venäjää.
Tämän myötä Suomessa luonnollisesti otettiin käyttöön venäläinen raideleveys, 1524 mm.
Laajemmin Euroopassa, myös Ruotsissa, käytössä on kapeampi raideleveys, 1435 mm.
Keskustanuoret kannattaa raideliikenteen edistämistä. Kuten aloitteessa ansiokkaasti todetaan, on
Ruotsin raideleveyden ulottamiselle Kemiin asti vahvat perustelut sekä ihmisten että tavaroiden
liikkumisen edistämiseksi.

57.

Lapin Keskustanuoret: Viiden tunnin juna Rovaniemelle

On häpeällistä, että valtion raideinvestoinnit eivät yletä millään lailla Pohjois-Suomeen saati Lappiin
asti. Lapin Keskustanuoret vaativat, että valtio panostaa koko maan raideinfran parantamiseen.
Matkailu on tärkeä vientituote Suomelle ja Lappi näyttelee merkittävää roolia. Lähitulevaisuudessa
kestävä matkailu tulee nostamaan päätään, jolloin tarvitaan vaihtoehto lentämiselle. Paras
vaihtoehto lentämiselle on raideliikenne.
Matkailu ei ole ainoa peruste infran parantamiselle, vaan työnteon muoto tulee muuttumaan rajusti.
Työpaikat tulevat yhä enemmän irtautumaan seinistä ja kiinteistä työpisteistä, on tärkeää, että koko
Suomea voi harkita asuinpaikkana eikä se kompastu saavutettavuuteen.
Lapin Keskustanuoret esittävät, että Suomen pääradan taso nostetaan niin korkeaksi, että viiden
tunnin junayhteys Helsingistä Rovaniemelle mahdollistuu kohtuullisessa ajassa.

Liittokokous yhtyy aloitteeseen.
Nopeampi juna Rovaniemelle vaatii käytännössä kolme toimenpidettä: osuus Helsingistä
Tampereelle tulee saada sujuvaksi tarvittavilla lisäraiteilla, Ylivieskan ja Oulun välille tarvitaan
kaksoisraide sekä Oulun ja Rovaniemen väliselle osuudelle perusparannus. Näiden hankkeiden
toteuttaminen ei palvele ainoastaan Lappia, vaan koko pääradan matkaa.
Keskustanuoret on huolestunut lentomatkailun aiheuttamista päästöistä. Sujuva ja nopea junayhteys
Helsingin ja Rovaniemen välillä auttaisi vähentämään Suomen sisäisiä lentomatkoja. Yhdessä
lisääntyvien etätyömahdollisuuksien kanssa nopea junayhteys voisi myös lisätä mahdollisuuksia
asua Lapissa, vaikka työpaikka olisi Helsingissä.

