Poliittiset aloitteet

1. Kainuun Keskustanuoret: Uusi ratalinja Kontiomäeltä Kemijärvelle
Kainuun Keskustanuoret vaativat matkailun ja teollisuuden tarpeiden edistämiseksi uutta ratalinjaa
Kontiomäeltä Kemijärvelle. Tästä valmista osaa on jo Kontiomäki-Pesiö, ja vanhaa ratalinjapohjaa on
käytettävissä Taivalkoskelle saakka. Radalla kulkisi sekä tavara- että henkilöliikennettä. Tämä
parantaisi alueen kuntien yritysten tarpeita ja mahdollistaisi niiden kehittymisen sekä edistäisi
ihmisten työssäkäyntiä ilman autoa. Alueen matkailulle tästä olisi suuri piristysruiske, etenkin jos
vielä saataisiin itäisen radan yöjunaliikenne takaisin ja kulkemaan Kemijärvelle saakka.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Ratalinja olisi omiaan parantamaan teollisuus- ja muun
tavaraliikenteen sekä henkilöliikenteen tarpeita. Asiaa on kuitenkin tarkasteltava osana laajaa
liikennepolitiikan kokonaisuutta, joten aikamääreitä Kontiomäki–Kemijärvi-ratalinjan toteuttamiselle
ei ole syytä lyödä lukkoon. Keskustanuoret selvittää laajemman liikenne- tai aluepoliittisen ohjelman
valmistamisen tarvetta muutaman vuoden sisään, johon listattaisiin tarkempia tavoitteita muun
muassa rataverkon kehittämiseksi. Tällaisissa hankkeissa, joissa aiheutuu paikallisella tasolla
erityistä haittaa esimerkiksi ympäristölle, tulee hankkeen mahdollisuuksia arvioida haitallisten
vaikutuksiensa pohjalta.

2. Kainuun Keskustanuoret: Harrastustakuu voimaan!
Kainuun Keskustanuoret vaatii harrastustakuuta lapsille ja nuorille. Jokaisella lapsella ja nuorella
tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen maksuttomasti. Harrastukset kehittävät
kädentaitoja, edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä voivat parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä.
Harrastustakuu voidaan toteuttaa esimerkiksi kirjastosta lainattavilla kausikorteilla tai
harrastuspassilla, jolla saa kokeilla harrastuksia tietyn määrän. Kainuun Keskustanuorten mielestä
harrastustakuussa harrastuksen pitää voida olla muukin harrastus kuin liikuntaharrastus.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuoret pitää tärkeänä, että jokaisella lapsella ja nuorella
on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Mielekkäällä harrastuksella on osoitettu olevan
merkittävä yhteys hyvinvoinnin parantumisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Mahdollisuudet
harrastaa eivät kaikilla lapsilla ja nuorilla ole kuitenkaan yhdenvertaiset, sillä vuoden 2017
Nuorisobarometrin mukaan 40 prosenttia nuorista on jättänyt harrastuksen aloittamatta ja
kolmannes on joutunut lopettamaan harrastuksen rahan puutteen vuoksi. Keskustanuoret näkee,
että lapsille ja nuorille tulee tarjota maksuttomia harrastuksia myös yhdenvertaisuussyistä.
Kunnat ovat avainasemassa lasten ja nuorten maksuttomien harrastusmahdollisuuksien
tukemisessa. Maksuttomia harrastusmahdollisuuksia on pyritty viime vuosina edistämään monella
tavalla, joista yksi on harrastustakuu. Nuorisotutkimusseuran mukaan harrastustakuun
toteuttaminen etenee eri kunnissa hyvin eri tahdilla. Myös Marinin hallitusohjelmassa on linjattu
tavoitteeksi tarjota jokaiselle nuorelle maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on julkaissut “Islannin malliin” pohjautuvan Harrastamisen Suomen mallin, jonka

tarkoitus on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Suomen mallin
myötä kuntiin tullaan myös palkkaamaan harrastuskoordinaattoreita.
Keskustanuoret pitää tärkeänä, että maksuttomia harrastuksia toteutettaessa tulee aidosti kuulla
lasten ja nuorten toiveita. Keskustanuoret näkee, että mielekkään harrastuksen mahdollistaminen
vaatii huomioimaan eri harrastusmahdollisuudet laajasti. Erityisesti Keskustanuoret kantaa huolta
harrastuksista, joiden kustannukset ovat perheille suuria, kuten joidenkin liikunta- ja
musiikkiharrastusten tällä hetkellä on.
Keskustanuoret pitää harrastuspassia yhtenä hyvänä ja konkreettisena tapana tukea lasten ja
nuorten harrastamista.

3. Kainuun Keskustanuoret: Rakenteellisen työttömyyden välttäminen
turpeesta luovuttaessa
Kainuun Keskustanuoret vaatii, että turpeesta luovuttaessa huolehditaan, että rakenteellista
työttömyyttä ei synny. Turpeen parissa työskentelevien ihmisten tulee saada muita töitä entisten
tilalle ja heille tulee mahdollistaa kouluttautuminen erilaisiin työtehtäviin. Turpeesta luopuminen
tulee tehdä porrastetusti, jotta korvaavia työpaikkoja voidaan luoda.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Turpeen energiapoltosta on Keskustanuorten mielestä luovuttava
yht’aikaisesti kivihiilen kanssa, eli vuoden 2029 loppuun mennessä. Turvealalle jää jonkin verran
työpaikkoja esimerkiksi kasvuturpeen tuottamiseen, mutta suurin osa alan työpaikoista kuitenkin
katoaa. Euroopan unionilta on tähän rakenteellisen työttömyyden uhkaan saatavissa Reilun
siirtymän rahastosta Green Deal-sopimuksen hengessä korvausta muille aloille siirtymiseen ja
uudelleenkouluttautumiseen. Tämän avulla porrastettua rakennemuutoksen toteutumista tulee
edistää Suomessa niin, että muutos on kaikilla alueilla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

4. Kainuun Keskustanuoret: Ravintoloiden alkoholin arvonlisävero ruoan
tasolle
Matkailu- ja ravitsemisala (MARA) toivoo lisää työpaikkoja alalleen. Kainuun Keskustanuoret esittää
työpaikkojen lisäämistä alentamalla ravintoloissa nautittavan alkoholin arvonlisäveroa 24 prosentista
14 prosenttiin. Tämä lisäisi alkoholin kulutusta ravintoloissa ja ohjaisi ihmiset sosiaalisen
ympäristöön. Tällä ehkäistäisiin myös syrjäytymistä.
Tällaisella elinkeinopoliittisella toimella luotaisiin lisää työpaikkoja sekä matkailu- että
ravintola-aloille. Tästä hyötyisi koko Suomi, erityisesti ne alueet, joissa on paljon matkailualan
yrityksiä.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuoret haluaa ohjata alkoholinkulutusta enemmän
ravintoloihin laskemalla ravintoloissa myytävän alkoholin verotusta. Tällöin arvonlisäverokanta on
laskettava yleisestä 24 prosentin verokannasta seuraavalle portaalle alennettuun 14 prosentin
verokantaan, jossa ravintola- ja ateriapalvelut jo alkoholimyyntiä lukuun ottamatta ovat. Matkailulle
ja ravintola-alalle tällä olisi myös laajaa myönteistä merkitystä ympäri Suomen.

Keskustanuoret näkevät valtavan positiivisena sen, että alkoholinkäyttö siirtyisi enenevissä määrin
valvottuihin tiloihin, kuten ravintoloihin. Keskustanuoret haluaa kuitenkin muistuttaa, että se ei
allekirjoita väitettä siitä, että alkoholin arvolisäveron laskeminen vähentäisi tai estäisi suoraan
syrjäytymistä. Syrjäytyminen on vakava ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan muitakin toimia.

5. Kainuun Keskustanuoret: Taloustaidot paremmin haltuun!
Kainuun Keskustanuoret ovat huolissaan ihmisten oman talouden hallinnasta.
Maksuhäiriömerkintöjen omaavien henkilöiden lukumäärä on valtava. Tähän syynä on esimerkiksi
pikavippien helppo saatavuus sekä lainojen korkeat kustannukset, kuin myös
kertakäyttökuluttamisen ihannointi. Tavaraa ostetaan vain yhtä käyttökertaa tai lyhyttä käyttöä
varten, joka ei ole ekologista eikä taloudellisesti kestävää. Kainuun Keskustanuoret vaativat kouluihin
laajempaa oppiaineiden ylittävää opetusta taloustaitoihin. Esimerkiksi matematiikan ja
yhteiskuntaopin tunneilla tulisi käydä oman talouden hallintaa, kotitaloudessa järkevää ja
taloudellista ruuanlaittoa, ja käsitöissä tavaroiden korjaamisen opetusta. Jo nuorena opitut
taloustaidot kantavat pitkälle tulevaisuuteen.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Nuorten velkaantuminen ja maksuhäiriömerkintöjen kasvu on
vakava yhteiskunnallinenkin ongelma, johon on syytä herätä kaikilla tasoilla. Taloustaidoilla on suuri
merkitys oman elämän ja talouden hallintaan. Keskustanuorten mielestä taloustaitojen opettaminen
tulee näkyä kouluissa järjestelmällisesti yli oppiainerajojen. Taloustaitojen opetus monessa eri
aineessa osana laajempia oppimiskokonaisuuksia on myös nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiden
mukainen näkemys, eli siten linjassa alan ammattilaisten näkemysten kanssa.

6. Kainuun Keskustanuoret: Savon radan yöjunaliikenne takaisin!
Koronan vuoksi lentoliikenne Helsingistä maakuntiin on muodostunut kannattamattomaksi. Finnairin
lopettaessa toistaiseksi lennot suurimmalle osalle Suomen kentistä, tulee ratkaisuksi itäisen Suomen
ihmisten liikkumiseen palauttaa yöjunaliikenne Savon radalle. Junamatkailusta tulee tehdä
houkuttelevampi ratkaisu kuin lentämisestä esimerkiksi hintoja laskemalla sekä junavuoroja
lisäämällä kulkemisen helpottamiseksi. Junaliikenteen suosiminen olisi myös ilmastonmuutoksen
hillinnän kannalta tärkeää, sillä lentämisestä aiheutuu huomattavia päästöjä. Mikäli koronan
rajoitukset kestävät pitkään, turvataan Savon radan yöjunalla myös maakuntien ja
pääkaupunkiseudun väliset yhteydet helposti. Junamatkailun tulee olla tulevaisuudessakin vastaisku
lentoliikenteelle, sillä junaliikenne on lentämiseen verrattuna todella ekologinen vaihtoehto.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Savon radan yöjunaliikenteellä on ollut ja tulisi olemaan
kiistatonta valtakunnallista merkitystä elinvoimakysymysten kannalta. Raideliikenteen kehittäminen
on tapa torjua ilmastonmuutosta ja saavuttaa myös maakohtaiset ilmastotavoitteet. Keskustanuoret
näkee tärkeänä, että julkisen liikenteen käyttö monenlaisiin liikkumisen tarpeisiin on aidosti tehokas,
ajallisesti käytännöllinen ja valittavissa oleva vaihtoehto, mitä Savon radan yöjuna vahvistaisi
merkittävästi. Katso myös vastaus aloitteeseen numero yksi.

7. Kainuun Keskustanuoret: Pölyttäjiä suojeltava
Maailman ruuantuotanto vaarantuu, mikäli pölyttäjien väheneminen jatkuu. Väestö kasvaa
räjähdysmäisesti, mikä tuo lisähuolta ruuan jakautumisesta maapallolla. Pahimmillaan satojen
pieneneminen ja ympäristön tuhoutuminen voi aiheuttaa pakolaisuutta sekä ruuan hinnan
räjähdysmäistä nousua. Tutkimuksien mukaan satojen pieneneminen näkyy jo Suomessakin.
Esimerkiksi rypsin ja rapsin sadot ovat pienentyneet huomattavasti 1990-luvun alusta lähtien.
Pölyttäjien vähenemisen kaikkia seurauksia on mahdotonta ennustaa, mutta asiantuntijat ovat yhtä
mieltä siitä, että vaikutukset voivat olla todella tuhoisat ihmiskunnan kannalta. Toimiin pölyttäjien
suojelemiseksi on ryhdyttävä nyt, eikä tulevina vuosikymmeninä.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Ruoantuotanto on monessa suhteessa riippuvaista pölyttäjistä,
mutta myös muista luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tekijöistä. Muita mainittavia huolia ovat
esimerkiksi maaperää köyhdyttävä eroosio, yksipuolinen viljely sekä kuumeneva ilmasto ja sitä
kautta kuivuva maaperä. Tämä kaikki vaikuttaa myös pölyttäjien reviirien pienentymiseen.
Pölyttäjien suojelussa ekologinen maatalous on keskiössä. Torjunta-aineiden järkevä käyttö ja
pölyttäjien altistumisen minimointi on yksi keino suojella pölyttäjiä. Monimuotoisen luonnon
ylläpitäminen esimerkiksi perinnebiotooppien avulla ja maanviljelyn tukijärjestelmän muokkaaminen
monimuotoisuuden tavoitteluun kannustavaksi ovat keinoja pölyttäjien suojeluun. Myös villikukkien
viljelyllä saa pidettyä yllä pölyttäjille otollista ympäristöä. Kuten muissakin ilmastoon ja ympäristöön
liittyvissä kysymyksissä, ei pölyttäjien suojelussakaan saa viivytellä. Keskustanuorten tavoiteohjelma
on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan liiton tärkeimmäksi tavoitteeksi, ja sen sekä luonnon
monimuotoisuuden eteen Keskustanuoret tulevat tekemään töitä.

8. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Elintarvikkeiden pääraaka-aineiden
alkuperämaan ilmoitusvelvollisuus laajennettava leipä- ja maitotuotteisiin
Elintarvikkeiden alkuperämaa on ilmoitettava kuluttajalle, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi
johtaa kuluttajaa harhaan tai sen ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi. Muun muassa lihan, kalan
ja kananmunien alkuperämaan ilmoittaminen on pakollista. Tällä varmistetaan kuluttajan tietämys
elintarvikkeiden alkuperästä.
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret esittävät elintarvikkeiden pääraaka-aineiden alkuperämaan
ilmoitusvelvoitteen laajentamista leipä- ja maitotuotteisiin. Selkeät pakkausmerkinnät lisäävät
kuluttajan tietoisuutta elintarvikkeiden alkuperästä, helpottavat tuotteiden valintaa ja lisäävät
kotimaisten tuotteiden kysyntää. Tällä vältetään myös raaka-aineen alkuperämaan sekoittuminen
tuotteen pakkaus- tai valmistusmaahan. Esimerkiksi monien maitotuotteiden maito tulee ulkomailta,
mutta pakkaaminen tai valmistus tapahtuu Suomessa, jolloin tuotetta helposti luullaan kotimaiseksi.
Aina maidon alkuperää ei ilmoiteta. Pakkausmerkinnät eivät saa kuitenkaan koitua yrityksille liian
vaativiksi.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskusta on tehnyt kovan työn alkuperämaamerkintöjen
saamiseksi moniin elintarvikepakkauksiin. Hyvää Suomesta -merkintä korvaa alkuperämaan
osoittamisen silloin, kun on kyse suomalaisesta maidosta. Tältä osin aloitteen toiveeseen on jo
vastattu.

Kuitenkin valmistusmaa ja pääraaka-aineen alkuperämaa on ilmoitettava, jos ne eroavat toisistaan.
Keskustanuoret katsoo, että elintarvikkeiden alkuperämerkinnöissä emme voi olla liian vaativia.
Myös lihavalmisteiden ja -jalosteiden alkuperämerkinnät täytyy saada selkeästi esille.
Lihavalmisteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden
jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan
todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet. Lihavalmisteita ovat esimerkiksi erilaiset
leikkeleet ja makkarat.
Monessa elintarvikepakkauksessa alkuperämerkintä on yhä piilossa tai epämääräisesti merkitty.
Todella monessa tuontielintarvikkeessa lukee esimerkiksi valmistusmaana vain EU, tai että tuote
tulee EU:n ulkopuolelta. Keskustanuoret huomauttaakin, että EU ei ole valtio, vaan pakkauksessa
tulee selvästi lukea maa, mistä tuote tulee, ja merkintä tulee olla helposti nähtävissä.

9. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Keskustanuoret: Kaksoisraide Ylivieskasta
Tornioon
Suomen 680 kilometriä pitkä päärata on tärkein henkilö- ja tavaraliikenteen kulkuväylä.
Raideliikenteen määrä on kovassa kasvussa, mutta yksiraiteisuus muodostaa ruuhkaisille raiteille
tulpan.Vuosittain Oulusta etelään matkustaa junalla yli miljoona ihmistä ja tavaraa kuljetetaan yli
seitsemän miljoonaa tonnia. Kymmenen vuoden aikana matkustajamäärän arvioidaan kasvavan jopa
45 prosenttia ja tavaraliikennemäärän kymmenellä prosentilla.
Kaksoisraiteen rakentamista puoltavat myös parempi Pohjois-Suomen saavutettavuus, nopeammat
junayhteydet, suuret teollisuushankkeet, junamatkailun suosio sekä raideliikenteen vähäpäästöisyys.
Lisäksi alati kansainvälistyvässä yhteiskunnassamme junayhteydet Ruotsiin paranisivat merkittävästi.
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Keskustanuoret esittävät kaksoisradan rakentamista Ylivieskasta
Tornioon helpottamaan kaikkien suomalaisten liikkumista.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Rataliikennetulpan avaamisella on valtakunnallista merkitystä eri
alueiden elinvoimalle, tässä tapauksessa myös rajan yli Ruotsiin tapahtuvalle liiketoiminnalle ja
muulle liikkumiselle. Katso myös vastaus aloitteeseen numero yksi.

10. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Rokoteohjelman laiminlyönnistä
sanktio
Suomessa on noussut huolestuttava ilmiö, jossa lapsia jätetään rokottamatta rokoteohjelman
mukaisilla rokotteilla. Jos rokottamattomien lasten määrä niitippuu 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
rokottamattomuus saadaan loppumaan. Aloitteessa ei kuitenkaan tarkoiteta heitä, jotka eivät
terveydellisten syiden takia voi ottaa rokotteita.
Rokoteohjelman mukaisia rokotteita on tutkittu monen vuoden ajan. Tutkitusti sekä käytännössä on
huomattu niiden tehoava vaikutus, joten rokotteiden ottamatta jättäminen ei ole perusteltua.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. Keskustanuoret yhtyy aloitteen huoleen rokotekattavuuden sekä
siitä syntyvän laumasuojan heikkenemisestä. Laumasuoja hyödyttää erityisesti heitä, joiden terveys
ei rokottamista syystä tai toisesta kestä, mikä on tärkeä syy ylläpitää korkeaa rokotekattavuutta.
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 esimerkiksi neuvoloiden rooli tiedonvälittäjänä on suuri.
Vaikka pakolla rokottaminen onkin sinänsä esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen silmissä
hyväksyttyä, ei se Keskustanuorten mielestä ole yksinkertaisesti pelkästään hyvä asia.
Keskustanuoret näkee, että kaikenlaisilla rahallisilla sanktioilla on vaikutuksensa myös lapseen. Lapsi
ei ole vastuussa itsestään tai hyvinvoinnistaan, eikä esimerkiksi rahallisten tukien pienentyessä voisi
parantaa asemaansa (vanhempien) toimeentulon vähetessä. Lisäksi mahdollisessa sairaustilanteessa
rangaistus olisi ikään kuin kaksinkertainen. Keskustanuoret ehdottaakin, että lapsilisään lisättäisiin
rokotelisä, joka maksettaisiin jokaiselle lapsensa rokottaneelle perheelle. Ehtoa sovellettaisiin
luonnollisesti ottaen huomioon tilanteet, joissa rokote olisi esimerkiksi immuunipuolustuksen
heikkouden tai muun terveydellisen syyn vuoksi terveydelle tai hengelle vaarallinen. Tällöin se toimisi
kannusteena perheille eikä rankaisisi lasta vanhempien päätöksestä.

11. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Matkailun kehittämisessä
luovuttava määrän kasvusta
Suomen matkailun kehittämisessä on luovuttava matkustajamäärien kasvusta tarkastelun
ensisijaisena mittarina. Sen sijaan tulee keskittyä enemmän siihen, että matkailu on entistä
ekologisempaa ja että matkailun tarjoamat palvelut monipuolistuisivat sekä paranisivat laadultaan.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. Aloitteen huoli on kuitenkin oikea ja ymmärrettävä.
Keskustanuorten tavoiteohjelma on nostanut liiton tärkeimmäksi tavoitteeksi ilmastonmuutoksen
torjunnan, ja myös matkailualan on kannettava yhteisessä haasteessa vastuunsa. Matkailun
määrissä ei kuitenkaan tarvitse joustaa, jos ekologiset periaatteet toteutuvat muilla tavoilla.
Matkailulla on merkittävä osansa aluetalouksille, samoin kuin ihmisten hyvinvoinnille ja
maailmankuvan avartumiselle. Laatua ja ekologisuutta voi parantaa vähentämättä matkailun
määriä. Keskustanuorten mielestä matkailussa tulee ottaa tasapainoisesti huomioon kestävän
kehityksen tavoitteet ja periaatteet. Matkailijoiden määrän kasvuun voidaan vastata pidentämällä
sesonkia, kehittämällä uusia matkailuelämyksiä ja kiinnittämällä erityistä huomiota sekä

matkailualan että matkailijoiden vastuullisuuteen. Vastuullisuuteen kuuluu paikallisen kulttuurin ja
ihmisten kunnioitus, energian ja veden säästäminen, jätteiden ja ympäristöhaittojen minimointi,
vähäpäästöisen liikkumismuodon valitseminen, paikallisten palveluiden suosiminen sekä tietoisuuden
lisääminen kestävistä ja turvallisista vaihtoehdoista.

12. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Henkilötunnuksen uudistamista
nopeutettava
Valtiovarainministeriö on esittänyt, että Suomessa siirrytään kohti uusia henkilötunnuksia vuodesta
2023 alkaen. Uuteen henkilötunnukseen ei sisällytetä tietoa henkilön syntymäajasta tai
sukupuolesta, joka vaikeuttaa identiteettivarkauksia entisestään luoden turvaa ja tukee yksilöiden
yhdenvertaisuutta myös yhteiskuntamme järjestelmätasolla. Lisäksi uudistus poistaa ongelman,
jossa tietylle päivälle on olemassa vain rajattu määrä tunnuksia ja mahdollistaa henkilöiden
yksilöinnin myös tilanteissa, joissa nykymallin osalta tunnuksen myöntäminen olisi osoittautunut
mahdottomaksi.
Keskustelua on dominoinut hankkeen huomattava kustannusvaikutus, mutta samanaikaisesti
mittavalla uudistuksella on mahdollisuus luoda laajalti ICT-alan työpaikkoja. Kriisin keskellä
rahaliikenteen jatkuvuuden turvaaminen ja työpaikkojen luominen on ensiarvoisen tärkeässä
asemassa. Hankkeen tärkeys ja työllisyysvaikutukset huomioiden esitämme, että siirtymävaihe
pyritään käynnistämään jo suunniteltua aiemmin.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. Valtuuskunta tunnustaa aloitteen perusteet, ja näkee
henkilötunnusjärjestelmän uudistuksen pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeänä toimena. Nykyinen
henkilötunnusjärjestelmä on yksi harvoista 1960-luvulla tehdyistä teknisistä keksinnöistä, jotka ovat
yhä sellaisenaan käytössä. Se ei myöskään vastaa modernin tietoyhteiskunnan edellyttämiä
tietosuojan periaatteita, ja sen rajattu nimiavaruus vaikeuttaa merkittävästi uusien henkilötunnusten
myöntämistä esimerkiksi Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille. Henkilöllisuustunnus on yksi
valtion ylläpitämän tietojärjestelmärakenteen perusrungoista, jonka ympärille kaikki muu kerätty
tieto puumaisesti rakentuu. Siksi se olisi erittäin tärkeää päivittää 2020-luvun standardeja
vastaavaksi.
Valtuuskunta kuitenkin näkee, että koronaviruksen aiheuttamassa yllättävässä taloustilanteessa ja
sen muutenkin aiheuttamassa velanottopaineessa kyseisen järjestelmän modernisointi ei ole lyhyellä
tähtäimellä sellainen toimenpide, joka täytyisi toteuttaa vielä lähivuosina. Sen aiheuttamat
kustannukset niin valtiolle mutta myös yksityiselle sektorille, esimerkiksi rahoituslaitoksille, olisivat
tässä tilanteessa suuret. Suuret ylimääräiset kustannukset keskellä koronakriisin aiheuttamaa
kriisitilannetta olisivat nyt kestämättömät.

13. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ekosysteemitilinpito perinteisen
taloudellisen kirjanpidon rinnalle
Valtion ja kunnan instansseissa tulee perustaa ekosysteemitilinpito tukemaan organisaation
johtamista. Lisäksi yrityksiä tulee kannustaa vastaavanlaiseen toimintaan. Vuosittaisia tilinpäätöksiä
tarkastellessa esillä on nykyisin pelkästään perinteiset talouden avainluvut. Tämä on omiaan

vahvistamaan talouskasvukeskeistä ajattelua ja näiden talouslukujen turvaamista muiden
elementtien kustannuksella.
Ihmiset ovat edelleen täysin riippuvaisia maapallon ekosysteemeistä ja niiden tarjoamista lukuisista
palveluista kuten ruoasta, vedestä ja luontokokemuksista. Ihminen on muuttanut näiden
elintärkeiden ekosysteemien toimintaa viimeisten sadan vuoden aikana nopeammin ja laajemmin
kuin koskaan aiemmin eikä aina parempaan suuntaan.
Ekosysteemitilinpidon ja laajemman ympäristötilinpidon avulla on mahdollista laajentaa yleistä
käsitystämme taloudesta nostamalla perinteisten avainlukujen rinnalle tietoa ilmaston, ympäristön
ja luonnon monimuotoisuuden ajankohtaisesta tilanteesta alueella. Elintärkeitä
ekosysteemipalveluita voidaan seurata osana tavallista kirjanpidon toimintaa. Kulttuurillista ja
asenteellista muutosta tuetaan lisäksi huomioimalla ympäristölle haitallisia vaikutuksia taloudellisen
hyödyn rinnalla ja yhtäältä esimerkiksi tarjoamalla konkreettista arvoa suojelualueille ja toiminnan
päästöjen kompensoinnille.
- Valtion ja kuntien taloudellisen ohjauksen vahvistamiseksi perustetaan ekosysteemitilinpito
perinteisen taloudellisen tilinpidon rinnalle. Ekosysteemitilinpito mahdollistaa ympäristölle
haitallisten vaikutusten huomioimisen taloudellisten hyötyjen rinnalla. oiskohan se nosto sieltä
BIOS:n jälleenrakennusohjelmasta Periaatteena siis se, että kirjataan ekosysteemivaikutukset
(ilmasto, ympäristö, monimuotoisuus) saadaan arvoa suojelualueille jne.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) ja
Luonnonvarakeskuksella (LUKE) on ollut ympäristötilinpidon hankkeita menossa jo muutama vuosi
sitten. Koordinointivastuu on ollut Tilastokeskuksella.
YK:n puitteissa on kehitetty ympäristötilinpidonjärjestelmä, josta Suomessa noudatetaan EU:n
toteuttamaa versiota. YK ja EU edelleen kehittävät tästä edelleen ekosysteemitilinpitoa, jonka
eteenpäin viemiseen on laajalti halua etenkin EU-alueella. Suomen on siksikin luontevaa ottaa asema
ekosysteemitilinpidon edelläkävijänä. Vielä ekosysteemitilinpidon toteutumiselle ja sen mittareille ja
tilastoinnille ei ole selkeitä aikatauluja ja raameja, joten asiassa on korostettava poliittisen tahdon
merkitystä.
Ekosysteemitilinpito asettuu osaksi nykyisiä ympäristötilinpidon järjestelmiä, joten kunnille ei koidu
tästä liikaa taakkaa. Ympäristötietoisuus ja eri toimien ympäristö- ja ilmastovaikutukset on
Keskustanuorten mielestä syytä tiedostaa tarkkaan, jotta ilmastonmuutosta ja ympäristön
köyhtymistä voidaan tuloksekkaasti torjua.
Keskustanuoret näkee, että omien alueidensa luontevina asiantuntijoina kuntien on hyvä osallistua
työnjakoon kohtuullisuuden rajoissa. Soveltuvin osin ekosysteemipalveluita ja muita
ympäristötilinpitoon liittyviä seikkoja on syytä seurata paikallisestikin.
Yritysten osalta Keskustanuoret kannustaa selvittämään ja seuraamaan ympäristövaikutuksiaan
nykyisen lainsäädännön lisäksi ympäristö- ja ekosysteemitilinpidon keinoin.

14. Satakunnan Keskustanuoret: Uusintarikollisuus kuriin!
Satakunnan Keskustanuoret vaatii toimia Suomen uusintarikollisuuden saamiseksi kuriin.

Vankilatilastoissa on jo usean vuoden ajan nähty negatiivinen trendi: uusintarikollisuuden kasvu.
Uusintarikollisuudella tarkoitetaan viiden vuoden ajanjaksolla tarkasteltua vapautuneiden vankien
joukkoa, joka päätyy syystä tai toisesta takaisin vankilaan. 2018 uutisoituna Rikosseuraamuslaitoksen
mukaan 50,6 prosenttia sortui uusintarikollisuuteen.
Yli puolet vapautuneista vangeista siis palaa takaisin porttien sisälle - tavalla tai toisella.
Uusintarikollisuusprosentti kertoo suomalaisesta vankeinhoidosta sen, että se on tehotonta:
suomalaisen vankeinhoidon perusfunktio ihmisen palauttamisesta yhteiskuntakelpoiseksi ei pääosin
toteudu. Apua ei kuitenkaan ole herunut valtiovallalta: vuoteen 2016 mennessä
Rikosseuraamuslaitos on joutunut vähentämään yli 500 henkilötyövuotta - säästöt ovat
kuihduttaneet Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä 20 prosentilla. Leikkaukset näkyvät
uusintarikollisuustilastoissa.
Satakunnan Keskustanuoret vaatii, että vankiloihin ja niiden toimintaan panostetaan, sillä investointi
vankeinhoitoon maksaa itsensä pitkällä aikajänteellä takaisin. Onnistuessaan uusintarikollisten
integrointi takaisin yhteiskuntaan tuo verotuloja, ja vankiloiden kulut vähentyvät samojen vankien
poistuttua vankilakierteestä. On myös syytä ymmärtää elämänlaadun muutos positiivisempaan
suuntaan vangin näkökulmasta, jos pitkästä vankilakierteestä pääsee eroon.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Rikosseuraamuslaitoksen rahoitus on tärkeää turvata, jotta
suomalaisen vankeinhoidon funktio vangin palauttamisesta yhteiskuntakelpoiseksi toteutuisi.
Keskustanuoret näkevät korkean uusintarikollisuusprosentin isona ongelmana, jonka lääkkeitä on
vankilatoimintojen ja rahoituksen turvaamista, tai ainakin palauttamista entiselle tasolleen.
Keskustanuoret painottaa, että investoinnit vankiloihin maksavat pitkällä aikavälillä itsensä takaisin.

15. Lapin keskustanuoret ja Satakunnan keskustanuoret: Opintotuen
tulorajaa nostettava
Lapin ja Satakunnan piirien Keskustanuoret esittävät, että opintotuen tulorajaa tulee nostaa.
Yhdeksältä kuukaudelta opintotukea nostava korkeakouluopiskelija saa tienata tällä hetkellä
enintään n. 12 000€ vuodessa, jonka monet opiskelijat kokevat turhan alhaisena. Opintotuen
alhainen tuloraja koetaan usein rangaistuksena: pahimmassa tapauksessa opintoja aikataulussa
suorittavaa opiskelijaa voidaan rangaista työnteosta kesäisin tai opiskelujen ohella takaisinperinnän
muodossa.
Lapin piirin ja Satakunnan piirin Keskustanuoret myös ilmaisevat huolensa opiskelijoiden
velkaantumisesta: elämisen kustannukset ja opiskelu usein pakottavat opiskelijan hakemaan
opintolainaa. Velkaantumisen ehkäisemisen lisäksi opintotuen tulorajojen nosto kannustaisi
opiskelijoita ottamaan työtä vastaan ja hankkimaan tärkeää työkokemusta, jolla on suuri arvo myös
valmistumisen jälkeen.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan opintotuen tulorajojen korotus 18 000 euroon saakka toisi
valtion kassaan vuodessa noin 6 miljoonaa euroa lisää.
Lapin ja Satakunnan piirin Keskustanuoret näkevät, että ahkeruudesta ei saa rangaista, vaan
ahkeruuteen tulee kannustaa - opintotukien tulorajoja nostamalla.

Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. Keskustanuoret kuitenkin 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 opintoraha on tosin jäänyt jälkeen elinkustannusten noustessa. Keskustanuoret
näkevätkin, että opintorahaa tulee korottaa. Tämä ehkäisee myös velkaantumista. Opintorahaa
tulee nostaa, jotta riippuvuutta opintolainasta voidaan vähentää.
Opintotuen tulorajojen nostamisen sijaan Keskustanuoret vaatii askeleita kohti perustuloa siten, että
tulorajat ylittävät tulot takaisinperinnän sijaan verotettaisiin negatiivisena tuloverona. Perustulon
avulla voidaan myös purkaa kannustinloukkuja, jolloin työn tekeminen olisi kannattavampaa
opintojen ohessa.

16. Satakunnan Keskustanuoret: Valkoposkihanhien metsästys sallittava
Satakunnan keskustanuoret esittää valkoposkihanhien metsästyksen sallimista. Valkoposkihanhi on
lajina hyvin elinvoimainen ja sen kanta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Laji aiheuttaa suurta
taloudellista haittaa maanviljelijöille tietyillä alueilla. Lisäksi hanhien aiheuttama haitta monien
puistoalueiden siisteydelle Etelä-Suomessa on ilmeinen ongelma.
Satakunnan Keskustanuoret esittää, että metsästys sallitaan valkoposkihanhille. Metsästyksen
salliminen rajoittaisi kantaa. Lisäksi se voisi rajoittaa suuresti lajin paikallista liikkuvuutta
ongelmallisilla alueilla.
Satakunnan Keskustanuoret tiedostaa, että valkoposkihanhi on mainittu niin sanotussa Bernin
sopimuksessa ja sen asetuksessa (29/1986), jonka liitteessä mainitaan valkoposkihanhi. Tämän
sopimuksen 6 artiklan mukaisesti lajin kaiken tyyppinen tahallinen pyydystäminen, hallussapito ja
tahallinen tappaminen on kielletty. Suomessa on tulkittu, että tämä on este lajin metsästyksen
sallimiselle, mutta sopimuksen artiklan 9 ensimmäisessä kohdassa mainitun perusteella nykyinen
tilanne antaa aihetta tarkastella tilannetta uudelleen. Nykyinen lajin levinneisyys ja sen aiheuttamat
haitat ovat haitaksi monille viheriöille ja viljelyksille. Tästä aiheutuu edelleen haittaa ihmisille,
karjalle, vedelle, omaisuudelle jne. Edellä mainitut asiat ovat mainittuja poikkeustapauksia, jolloin
metsästys voidaan sallia.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Valkoposkihanhi luokitellaan nykyään elinvoimaiseksi lajiksi. Lajin
elinvoimaisuus ja sen aiheuttamat haitat ovat vahva peruste metsästyksen sallimiselle. Aloitteessa
mainittu sopimuksen artikla 9 sallii poikkeukset nyt vallitsevassa tilanteessa kasviston ja
viljelymaiden suojelemiseksi. EU-tasolla lintudirektiivi vaatii uudelleentarkastelua, ja Keskustan
edustajat Euroopan parlamentissa ovat kiitettävästi tähän tarttuneet.

17. Satakunnan Keskustanuoret: Alle kaksivuotiaan lapsen kanssa liikkuvalle
oikeus maksuttomaan paikalliseen joukkoliikenteeseen
Satakunnan Keskustanuoret esittää valtakunnallisesti mahdollisuutta pienen lapsen kanssa
kulkevalle aikuiselle käyttää maksuttomasti paikallista joukkoliikennettä. Tämän tapaisia kokeiluja on
ollut käytössä jo muutamissa kaupungeissa ympäri Suomen ja käytäntö on useissa paikoissa
vakiintunut positiivisen vastaanoton ansiosta. Mahdollisuuden uskotaan parantavat perheiden
sosiaalista ja henkistä hyvinvointia parempien liikkumismahdollisuuksien ansiosta.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Kuten aloitteessa todetaan, niin monessa Suomen kaupungissa on
jo käytössä maksuton joukkoliikenne pienen lapsen tai lastenvaunujen kanssa matkustavalle
henkilölle. Suomessa kunnat vastaavat omasta joukkoliikenteestään ja suurimmassa osassa Suomen
kaupunkeja paikallinen liikenne hoidetaan ainoastaan linja-autoilla. Keskustanuoret pitää myös
tärkeänä, että paikallisessa joukkoliikenteessä huomioidaan erityisryhmät, kuten henkilöt, joilla on
jokin fyysinen rajoite.

18. Helsingin keskustanuoret: Ammattikorkeakoulujen rahoituksen tasoa on
palautettava
Pääkaupunkiseudun alueella on vuoden 2020 alussa kirjoiteltu ja kuultu kaupungin suurimmasta
paikallislehdestä Helsingin Sanomista, että ammattikorkeakoulujen opetuksen laatu ja lähiopetuksen
määrä ovat vähentyneet niin, että kaikissa tilanteissa tyydyttävää oppimisen tasoa ja ammattitaitoa
ei pystytä saavuttamaan. Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että ammattikorkeakouluille on
myönnetty hieman lisärahoitusta. Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa on siis huomattavan suuri
vaje, joka on suurempi kuin toteutunut 20 miljoonaa euroa, ja siihen on tarpeen reagoida.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Koulutuksesta leikkaaminen on tulevaisuudesta leikkaamista, eikä
vanhoja leikkauksia ole saatu kaikkialla vielä kunnolla kompensoitua. Ammattikorkeakoulutuksen
laadun takaamiseksi rahoituksen taso on saatava vähintään palautettua. Panostuksia on luvassakin,
esimerkiksi valtion lisätalousarvion esittämä rahoitus kohdennetaan aloituspaikkojen määrien
kasvattamiseen sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Toimia ja rahoitusta opetuksen
laadun kehittämiseen tarvitaan vielä pitkään, eikä tätä työtä saa jättää puolitiehen.

19. Helsingin keskustanuoret: Koulushoppailuun on löydettävä lääkkeitä
Pääkaupunkiseudulla niin kutsuttu koulushoppailu on yleistynyt siinä määrin, että se vinouttaa
sosiaalista ympäristöä, jossa oppilas tai opiskelija käy koulua. Se aiheuttaa myös sosiaalista
eriytymistä maahanmuuttajien ja kantaväestön, korkeakoulutetusta ja työläisperheestä lähtöisin
olevien ja eri kaupunginosissa esimerkiksi toimeentulosyistä asuvien välille. Eri koulujen välille on
muodostunut stereotypioita, jotka vaikuttavat nuorten itsetuntoon ja identiteettiin. Pahimmillaan
nämä vaikutukset voivat olla niin merkittäviä, että korkeakoulutukseen hakeutumisen kynnys nousee
niin korkeaksi, ettei itsetunnostaan epävarma nuori uskalla sinne hakea.
Ei pidä tavoitella sitä, että lapset ja nuoret velvoitettaisiin käymään jotain tiettyä koulua, koska se
olisi periaatteellinen vanhempien ja lasten oikeuden rajoittamisen tapa. Sen sijaan koulushoppailua
on karsittava esimerkiksi heikompimaineisten koulujen tukeen ja remontointiin. Harkinnan ja

selvittämisen arvoinen seikka olisi myös koulushoppailun ottaminen yhdeksi kuntien ja kaupunkien
valtionosuuksiin negatiivisesti vaikuttavaksi seikaksi. Valtio tukee kuntien tehtävää peruskoulutuksen
järjestämisessä tavoitteenaan taata kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet opinpolulla. Jos kunta ei
pysty toteuttamaan tätä omien koulujensa välillä, on siitä oikeutettua määritellä sanktio. Tällä
hetkellä koulujen väliset erot ovat suurimmillaan pääkaupunkiseudun sisällä.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Koulushoppailussa on kyse yleistyvästä ilmiöstä, jossa kouluja
arvotetaan parempiin ja huonompiin. Usein lapsi tai nuori ei mene lähimpään kouluunsa sen huonon
maineen vuoksi. Tähän liittyvät myös kysymykset alueiden eriytymisestä. Kaupunkipoliittisessa
ohjelmassa ja kuntavisiossa Keskustanuoret visioi monimuotoisien kuntien ja kaupunkien Suomea,
jossa yhteisöllisyys korostuu niin asuinalueilla kuin muussakin elämässä. Tällainen vastuullinen
aluepolitiikka auttaa myös koulujen eriytymisen ehkäisyssä. Koulushoppailu asettaa oppilaiden ja
opiskelijoiden koulupolut eriarvoisiin lähtökohtiin. Koulushoppailua on karsittava pehmeillä keinoilla
ja kannusteilla sekä takaamalla riittävän laadukas opetus ja laaja oppiainevalikoima kaikissa
kouluissa. Muun muassa nämä toimet ovat omiaan edistämään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja
saavutettavuutta. Esimerkiksi Keskustanuorten koulutuspoliittinen ohjelma nostaa pienten lukioiden
lisän korvattavaksi saavutettavuuslisällä. Myös muilla taloudellisilla porkkanoilla voidaan puuttua
eriytymisen ongelmaan kaikilla koulutustasoilla. Mahdollisimman kattava ja laadukas opetus tulee
taata jokaiselle lähtökohdista ja asuinpaikasta riippumatta.

20. Helsingin Keskustanuoret: Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio
Palestiinan valtion tunnustamisessa on kyse niin sanotun kahden valtion mallin tukemisesta. Tämä
malli on oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Antaessaan tukensa sille, Suomi osoittaisi olevansa
puolueeton Israelin valtion ja Palestiinan arabien välisessä konfliktissa.
Israelin valtio perustettiin vuonna 1948 palestiinalaisten ja arabimaiden vastustuksesta huolimatta.
Valtio syntyi palestiinalaisten aiemmin asuttamalle maalle. Siitä lähtien palestiinalaiset ja israelilaiset
ovat vuosikymmenten ajan ottaneet verisesti yhteen, eikä konfliktille ole näkynyt loppua.
Israel liittolaisineen on toteuttanut jo vuosikymmenten ajan rakenteellista väkivaltaa palestiinalaisia
kohtaan. Palestiinan konfliktin loppuun saattamiseksi osapuolilla on oltava yhtäläiset
neuvottelumahdollisuudet. Nyt niitä ei ole, sillä Israel on etuoikeutetussa asemassa palestiinalaisiin
nähden. Kahden valtion malli antaa rauhanneuvotteluille kestävän pohjan.
Palestiinan valtion on tunnustanut Pohjoismaista Ruotsi ja Islanti. Valtaosa maailman maista on
tunnustanut Palestiinan valtion. Palestiinan kysymys on noussut ajankohtaiseksi, sillä Yhdysvallat
ilmoitti elokuussa 2018 lopettavansa kokonaan tukensa palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle
UNRWA:lle. Tammikuussa 2020 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump esitteli yksipuolisen
rauhansopimusluonnoksen. Esitys ei hylännyt kahden valtion ratkaisua, mutta se ei myöskään
tunnustanut Israelin rakenteellista sortoa palestiinalaisia kohtaan, minkä johdosta esitys sai
osakseen voimakasta vastustusta.
Tunnustaessaan Palestiinan valtion, Suomi osoittaisi vastustavansa Yhdysvaltojen viimeaikojen
politiikkaa ja pyrkivänsä sen sijaan edistämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Suomi
osoittaisi olevansa puolueeton konfliktissa ja tukevansa niitä konkreettisia keinoja, jotka antavat
edellytykset rauhanneuvotteluille.

Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Suomen on korkea aika tunnustaa Palestiinan valtio lukuisten
muiden niin tehneiden valtioiden tavoin. Palestiinan valtion tunnustamalla Suomi osoittaa
kunnioittavansa alueiden ja niiden ihmisille kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. Suomi oli edelläkävijä
1948 tunnustaessaan Israelin valtion ensimmäisten joukossa. Tasapuolisuuden nimissä Suomen on
tunnustettava Palestiinan valtio ja siten taata palestiinalaisille tasavertaisempi asema
rauhanneuvotteluissa.
On huomattava, että tällä hetkellä yhteensä 137 maailman valtiota on tunnustanut Palestiinan
itsenäisyyden, mukaan lukien naapurimaamme Ruotsi. Myös Euroopan unioni katsoo, että kahden
valtion malli on ainoa realistinen tapa yrittää saavuttaa rauha Lähi-itään. Suomen on liityttävä
näiden lukuisten maiden joukkoon osoittaen solidaarisuutta Palestiinalle.

21. Helsingin Keskustanuoret: Asuinalueiden polarisoitumiseen puututtava
Helsingin Keskustanuoret on huolissaan asuinalueiden eriarvoistumisesta. Huono-osaisuus ja
hyväosaisuus kasaantuvat tietyille asuinalueille eikä siitä hyödy kukaan. Lapsilla ja nuorilla tulee olla
yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään.
Helsingin keskustanuoret vaatii määrätietoisempia asuntopoliittisia toimenpiteitä eriytymisen
ehkäisemiseksi. Asuinalueita on pyrittävä tietoisesti monimuotoistamaan. Nuorten syrjäytymistä ja
ajautumista rikollisuuden pariin voidaan ennaltaehkäistä ennen kaikkea terveellä asuntopolitiikalla.
Terve asuntopolitiikka on sellaista, mikä ei tietoisesti aja ihmisiä kuplautumaan.
Suomessa on herättänyt viime vuosina huomiota Ruotsin epäonnistuneet lähiöt. Esimerkiksi Malmön
Rosengårdissa jengejä on syntynyt, koska nuorten saamat esikuvat menestymisen mahdollisuuksista
omassa elämässä ovat yksipuoliset, ja kannustavat ammattimaiseen rikollisuuteen muiden esikuvien
puuttuessa. Ruotsin epäonnistunutta asuntopolitiikkaa tulisi pitää Suomessa varoittavana
esimerkkinä.
Alueellinen eriytyminen voidaan pysäyttää Helsingissä ja muissa Suomen kaupungeissa
asuntopolitiikalla, jossa ei rakenneta tietoisesti lähiöitä, vaan halvat vuokra-asunnot on ripoteltu
hintavien omistusasuntojen sekaan. Näin eri taustoista tulevat lapset käyvät samaa koulua ja ovat
pienestä pitäen vuorovaikutuksessa erilaisten perheiden kanssa. Tässä monimuotoisessa
kasvuympäristössä lapsi ja nuori saa monipuolisesti erilaisia esikuvia itselleen ja käsitys omista
mahdollisuuksista ei jää suppeaksi, mikä pienentää rikollisen elämäntavan valitsemisen
todennäköisyyttä.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Kaupunkien sisällä lyhyilläkin välimatkoilla on havaittavissa
useiden tuhansien eurojen eroja neliöhinnoissa, mikä vaikuttaa olennaisesti myös tulorakenteisiin.
Keskustanuoret visioi sekä kaupunkipoliittisessa ohjelmassaan että kuntavisiossaan ihanteellista
kaupunkia ja kuntaa yhteisöllisinä kokonaisuuksina, joissa kaikki asuinalueet ovat tasa-arvoisia, eikä
haitallista eriytymistä pääse tapahtumaan. Visiossa kaikki pidetään mukana alueiden kehityksessä ja
profiloidaan kaupunkien eri keskuksia erilaisista näkökulmista monimuotoisiksi korostamatta toisia
asuinalueita muita paremmiksi. Keskustanuoret näkee yhteyden hyvinvoivien ihmisten ja hyvinvoivan
kaupungin välillä saumattomana kokonaisuutena. Asiaa tullaan edistämään liiton tulevissa
kuntavaalitavoitteissa kaudelle 2021–2025.

22. Helsingin Keskustanuoret: Transnuorten oikeudet translain
kokonaisuudistuksessa uudelleen tarkasteluun lakia valmisteltaessa
Helsingin Keskustanuoret esittää, että transnuorten oikeuksia tarkastellaan vielä uudelleen translain
kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä. Tarkastelun kohteena on hallituksen linjaus, jossa
sukupuolen juridinen tunnistaminen (korjaaminen) ei ole sallittua alle 18-vuotiailta. Sukupuolen
juridinen tunnistaminen tarkoittaa sukupuolen muutosilmoitusta, se ei tarkoita peruuttamattomien
hoitojen sallimista alle 18-vuotiaille.
Hallituksen tavoitteena on vahvistaa tasa-arvoa ja vähentää eriarvoisuutta ja syrjintää. Translakia
koskevan lakiuudistuksen on katsottu olevan edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle Suomessa.
Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Tämä on räikeä
ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut lukuisia huomautuksia.
Hallitusohjelman kirjauksen mukaan translainuudistuksessa sukupuolen juridinen vahvistaminen ja
lääketieteelliset hoidot erotetaan toisistaan ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luovutaan.
Lisäksi todetaan, että ”Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää
perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen.
Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika”.
Transnuorten osalta hallituksen kanta on itsemääräämisoikeutta loukkaava, sillä se ei turvaa lasten
oikeuksia ja siksi Helsingin Keskustanuoret esittää, että transnuorten oikeudet tarkastellaan vielä
uudelleen lainuudistusta valmisteltaessa ja arvioidaan, voiko sukupuolen hakemuksesta korjata jo
16-vuotiaaksi täyttäneet ja sitä vanhemmat.
Lapsiasiavaltuutettu on lausunut translain kokonaisuudistuksesta seuraavasti: ”Sukupuolen
juridiseen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tulee turvata lapsen oikeuksia, tukea lapsen
terveen identiteetin kasvua ja suojella lasta kasvuympäristön vihamieliseltä suhtautumiselta. Nuoren
tunnistaminen virallisesti hänen sukupuolikokemustaan vastaavalla henkilötunnuksella ja nimellä on
keino tukea lapsen itseymmärrystä. Juridinen tunnistaminen on muutettavissa, eikä tarkoita
peruuttamattomien hoitojen sallimista alaikäisille.”
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Translain kokonaisuudistus on kirjattu Keskustanuorten
tavoiteohjelmaan. Keskustanuorten mielestä translaista pitää poistaa ehdoton 18 vuoden ikäraja,
jotta translasten ja -nuorten edun yksilöllinen huomiointi on mahdollista. Tr ansihmisten voimavarat
ja hyvinvointi kasvavat, kun juridinen sukupuoli on oikein järjestelmissä mahdollisimman varhain.
Kuten aloitteessa todetaan, n
 uoren tunnistaminen virallisesti hänen sukupuolikokemustaan
vastaavalla henkilötunnuksella ja nimellä on keino tukea lapsen itseymmärrystä. Toki
henkilötunnusuudistuksen jälkeen tunnuksissa ei enää ole tarkoitus olla sukupuolitietoja.
Tammikuussa 2020 valmistunut translain uudistamisen valmistelutyöryhmän raportti toteaa, että
voimassa oleva translainsäädäntö on vanhentunut eikä se kaikilta osin täytä nykyisiä perus- ja
ihmisoikeusvelvoitteiden asettamia vaatimuksia. Keskustanuoret pitävät tärkeänä, että transnuorten
oikeuksia tarkastellaan vielä uudelleen lain uudistusta valmisteltaessa.

23. Helsingin Keskustanuoret: Päättäväisyyttä kaupunkien huumeongelman
ratkaisemiseksi
Alkukeväästä Helsingissä kohahdutti huumeiden käyttö keskuskirjasto Oodissa. Kirjastojen ja muiden
yleisten tilojen on oltava turvallisia paikkoja, joissa ei tapahdu päihteiden käyttöä tai huumeiden
piikitystä. Samalla Helsingin Keskustanuoret tunnistavat, että päihteiden ja huumeiden käyttäjille on
saatava enemmän apua ja kuntoutusta.
Helsingin Keskustanuoret näkee yhtenä keinona puuttua Suomen päihde- ja huumeongelmaan niin,
että kaupunkeihin perustetaan huumeiden käyttöön tarkoitettuja huoneita. Käyttöhuoneissa piikitys
tapahtuisi valvotusti puhtailla välineillä ja samassa yhteydessä huumeidenkäyttäjille olisi tarjolla
vieroitukseen ohjausta. Valvotut huumeiden käyttöhuoneet ovat kansainvälisen näytön perusteella
oikein sijoitettuna vähentäneet huumehaittoja. Käyttöhuoneiden perustaminen vaatii lakimuutoksen
ja Helsingin Keskustanuoret kannattaa tätä lakimuutosta.
Päihteidenkäytön juurisyihin on puututtava päättäväisemmin. Ennaltaehkäisevän työn osuutta
kaupungeissa on myös lisättävä. Silmiä ummistamalla tai pelkästään valvontaa lisäämällä ongelmat
eivät ratkea.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Huumeongelmiin on voitava puuttua tehokkaasti. Keskustanuoret
näkee, että rankaiseminen edellä lähteminen on väärä keino ratkaista ongelma. Huumeiden
käyttöön tarkoitetut huoneet tekevätkin huumeiden käytöstä turvallisempaa sekä käyttäjien että
ulkopuolisten kannalta. Käyttöhuoneet ovat turvallisia paikkoja, sillä niissä on aina paikalla
ammattilainen auttamassa esimerkiksi yliannostustapauksissa. Huoneet tavoittavat myös sellaisia
syrjäytyneitä ja vaikeasti muuten tavoitettavia huumeiden käyttäjiä, jotka käyttävät huumeita
julkisissa tiloissa ja kadulla. Käyttöhuoneet voivat vähentää lisäksi myös huumeiden käytöstä
syntyvää jätettä julkisissa tiloissa, mikä parantaa julkisten ympäristöjen turvallisuutta. Huumeiden
käyttö ei lopu noin vain, mutta sitä voi ohjata turvallisemmille urille. Ennaltaehkäisevän sekä
auttavan päihdetyön rahoitusta on kasvatettava ja lakimuutokset käyttöhuoneiden perustamiseksi
valmisteltava.

24. Kaakon Keskustanuoret: Riihimäen kolmioraide palvelemaan poikittaista
maakuntaliikennettä
Tällä hetkellä Suomen rautateillä on VR:n pitkäjänteisen liikenneyhteyksien karsimisen vuoksi
erittäin niukasti poikittaista, itä-länsi suuntaista rautatieliikennettä. Vuonna 2017 valmistui
Riihimäelle uusi kolmioraide, joka on toistaiseksi palvellut vain idästä Tampereen suuntaan ja
päinvastoin menevää tavaraliikennettä. Valmistuneen uuden raiteen potentiaali henkilöliikenteen
kehittämiseksi ja sitä kautta maakuntien keskinäisen koheesion edistämiseksi on huomattava.
Kaakon Keskustanuoret esittää, että VR reitittäisi edestakaisia päivittäisiä InterCity- tai
Pendolino-vuoroja Tampereen ja Lappeenrannan tai Imatran välille. Tämä on toteutettavissa ilman
julkisuudessa pitkään esiintyneen ja niin ikään vitaalin itärataprojektin kaltaisia
miljardi-investointeja, ja Lahden ja Kouvolan välisellä 60-kilometrinen rataosuudella voidaan kulkea
rivakkaa parinsadan kilometrin tuntinopeutta kaluston niin salliessa. Tuon uuden rautatieyhteyden
hyödyt etenkin Kymenlaaksolle ja Etelä-Karjalalle olisivat kiistattomat esimerkiksi työmatkaliikenteen
kannalta, sillä matka-aika lyhenisi selvästi niin länteen, kuin pohjoiseenkin.

Tätä nykyä on kaukojunien tapauksessa vaihdettava Tikkurilassa asti tai sitten taitettava matka
kahdella taajamajunavaihdolla Lahdessa ja Riihimäellä. Itä-Suomen muiden vaihtoyhteyksien
uudistamisen lisäksi toinen päivittäisistä Allegro-juna voitaisiin reitittää uudelleen Helsingistä
Tampereelle, jolloin tuollekin seudulle avautuisivat Pietarin suunnan tarjoamat taloudelliset ja
matkailulliset mahdollisuudet. Ennen kaikkea matkanteko olisi yksinkertaisempaa Suomen toiseksi
suurimman kaupunkialueen ytimen ja periferian välillä; lenkki pääkaupunkiseudun kautta
vältettäisiin. Junayhteys mahdollistaisi mielekkäämmän pendelöinnin, pitäisi yllä ja lisäisi kyynikkojen
jo taantuviksi tuomitsemien alueiden elinvoimaa, yhdistäisi maakuntien Suomea. Se linkittäisi useita
korkeakoulukaupunkeja ja taatusti ajan mittaan tuota pöhinää säteilisi kontaktissa oleville
kaukaisemmille seuduillekin.
Aikana, jolloin ympäristöystävällisyyttä pidetään alati kasvavassa arvossa ja vieläpä koronakriisin
seurauksena lentoliikenteen mielekkyys on voipumassa, on sähkörautatieliikenteen laajamittainen
hyödyntäminen itsestään selvä suunta. Tämä on investointi tulevaisuuteen, jolla luodaan edellytyksiä
elinvoimalle, kun alueet lähentyisivät. Kaakon Keskustanuoret vaatii kaukonäköistä aluepolitiikkaa.
Tämä Riihimäen raide on pieni pätkä rautatietä, mutta sen potentiaali yhdyssiltana Suomelle suuri.
Liite: Lukijalle vain havainnoksi kuva Riihimäen uudesta raiteesta

Kuva: Hämeen Sanomat
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/kolmioraiteen-suunnittelu-kaynnistyy-riihimaella-1414
04/ (katsottu 15.5.2020)

Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. U
 usi rautatieyhteys olisi omiaan parantamaan teollisuus- ja muun
tavaraliikenteen sekä henkilöliikenteen tarpeita. Keskustanuoret selvittää laajemman liikenne- tai
aluepoliittisen ohjelman valmistamisen tarvetta muutaman vuoden sisään, johon listattaisiin
tarkempia tavoitteita muun muassa rataverkon kehittämiseksi (katso aloitteen numero yksi vastaus).
Häme on laajalti raideliikenteen risteysaluetta, joten poikittaisliikenteen parantamisella on

valtakunnallista merkitystä. Tässä tapauksessa myös Hämeen ja lähialueiden sisäinen merkitys on
laaja.

25. Kaakon Keskustanuoret: Oikeus kouluruokailuun tulee taata myös
poikkeusoloissa
Koronakriisin vuoksi Suomeen julistettiin poikkeusolot, jonka myötä suurin osa koululaisista siirtyi
etäopetukseen. Etäopetusaika vaikutti myös kouluruoan tarjoamiseen oppilaille. Perusopetuslain
mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti
järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Maksuton kouluruoka onkin lapsen ja nuoren
kehitykselle todella tärkeää. Osalle lapsista ja nuorista se on päivän ainoa lämmin ateria.
Etäopetuksen aikana kävi selväksi, että kuntien käytännöt kouluruokailun järjestämisestä olivat hyvin
kirjavia. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirasto julkaisivat 15.4.2020 kunnille tekemän
kyselyn tulokset koskien kouluruokailua. Kyselyn perusteella kouluruokailua tarjottiin kaikille
halukkaille oppilaille alle puolessa (47,3 %) kaikista vastanneista kunnista poikkeusolojen
aikana.Yleisin etäopetuksessa oleville oppilaille tarjottava kouluruoan muoto oli kylmä ateria, jota
tarjoaa lähes kolmasosa kunnista. Hieman yli viidennes kunnista tarjoaa etäopetuksessa oleville
oppilaille kouluruokaa korvaavan ruokatarvikepaketin tai -kassin. Rahallisen korvauksen tarjoaa
maksusitoumuksen tai kertakorvauksen muodossa noin 15 prosenttia kunnista.
Kaakon Keskustanuoret kantaa huolta poikkeusolojen aikana kasvaneesta eriarvoisuudesta. On
selvää, että kunnilla on erilaiset mahdollisuudet etäruokailun järjestämiselle. Ei ole kuitenkaan
oikeudenmukaista, että lapset ja nuoret ovat joutuneet keskenään eriarvoiseen asemaan niin
perustavanlaatuisessa asiassa kuin kouluruokailu. Maksuton ja kaikille oppilaille kuuluva kouluruoka
on Suomen ylpeyden aihe, mistä meidän tulee pitää kiinni poikkeusoloissakin. Siksi Kaakon
Keskustanuoret vaativat, että kouluruokailu tulee taata poikkeusoloissa kaikille, jotka ovat siihen
myös normaalioloissa oikeutettuja.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. M
 aksuton kouluruokailu on tärkeä osa suomalaista
menestystarinaa, eli tasa-arvoista koulutusjärjestelmää. Eriarvoisuuden kasvamista on kaikin tavoin
kyettävä vähentämään myös poikkeusaikoina. Keskustanuoret ei kuitenkaan halua lyödä lukkoon
ruokailun järjestämisen tapoja mahdollisina tulevina etäopetusaikoina. Keskustanuoret
peräänkuuluttaakin selvitystä ja yhdenmukaisia periaatteita kouluruokailun poikkeusjärjestelyihin
alueelliset eroavaisuudet huomioiden. Kunnissa tullaan varmasti käymään tarkkaan läpi
kouluruokailun toteuttamisen onnistumiset ja epäonnistumiset koronaepidemian ajalta, ja tämä
auttaa vastaisen varalta myös valtakunnan tasolla poikkeusolojen kouluruokailujen suunnittelemista.

Järjestölliset aloitteet

26. Kainuun Keskustanuoret: Liittohallituksen kokoa pienennettävä
Kainuun Keskustanuorten mielestä liittohallituksen kokoa tulisi pienentää. Nykyisten sääntöjen
mukaan valitaan 10 varsinaista ja 2 varajäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Esitämme,
että jatkossa valittaisiin 8 varsinaista sekä 2 varajäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.
Viime vuosien kehityksessä nähdään vähentynyt halu pyrkiä liittohallitukseen, jolloin lähes kaikki
halukkaat ovat hallitukseen päässeet. Tämän myötä demokratian uskottavuus heikkenee. Muutos
tehostaisi päätöksentekoa, kun liittohallituksen koko olisi pienempi. Myös taloudellista säästöä
syntyy esimerkiksi matka- ja majoituskustannusten vähetessä.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. Keskustanuorilla on parhaillaan käynnissä sääntöuudistustyö,
jonka lopputuloksena on tarkoitus hyväksyä uudet säännöt Suomen Keskustanuorille sekä uudet
mallisäännöt piireille ja osastoille.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen siksi, että se ei halua ottaa kantaa asiaan, joka on täysin
liittokokouksen päätösvallan alla. Liittokokous on Keskustanuorten ylin päättävä elin, jossa
sääntömuutokset tulee hyväksyä 2/3 enemmistöllä.

27. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Keskustanuorille digipoliittinen
linjapaperi
Maailma pyörii entistä enemmän digitaalisten työkalujen ja todellisuuden ympärillä. Tästä tuoreena
muistutuksena ovat koronaviruksen aiheuttamat lieveilmiöt kuten etätyöt, -koulut ja -opinnot.
Parhaimmillaan digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uudenlaisia asioita, jotka täydentävät muuten
rajallisia mahdollisuuksia. Pahimmillaan digitaalinen maailma eriarvoistaa ihmisiä ja uhkaa
maailmanrauhaa niin pienessä kuin suuressa mittakaavassa.
Keskustanuorten on laadittava digipoliittinen linjapaperi tuomaan selkeyttä nopeasti kehittyvään ja
monimutkaiseen maailmaan. Digilinja olisi hyvä lisä muiden viimeaikaisten linjausten kuten avaruusja maatalouspoliittisten linjapaperien joukkoon. Linjausten työstäminen ja niistä keskusteleminen
kehittäisivät Keskustanuorten valmiutta pohtia digimaailman uhkia ja mahdollisuuksia ja niihin
liittyviä eettisiä haasteita. Keskustanuorten digipoliittisen linjapaperin avulla Keskustasta voisi
todella tulla johtava digipuolue!
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. D
 igipolitiikka suhteutuu muiden politiikan osa-alueiden sisälle, ja
on teemana jo lukuisissa muissa Keskustanuorten poliittisissa ohjelmissa. Digitalisaation edistämisen
onkin syytä tapahtua muiden tavoitteiden seurauksena tai tukena. Pelkästään digitalisaatioon
keskittyvä ohjelma uhkaa kaventaa digitalisaatiolla toteutettaviin asioihin keskittymistä, ja muuttua
johtavaksi politiikan ohjenuoraksi. Digitalisaatio on hyvä renki, mutta isäntänä tarpeeton.

Oleellista on mennä ihminen edellä. Digitalisaatio toteutuu ihmisten tarpeiden mukana. Tieteellinen
ja muu tutkimus voi paljastaa uusia digitalisaation mahdollisuuksia, politiikan tehtävä on arvioida
uusien innovaatioiden julkinen tarve ilman, että politiikalla asetetaan tutkimukselle tavoitteita.

28. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Keskustanuorten talouspoliittista
ohjelmaa päivitettävä
Keskustanuorten tulee päivittää talouspoliittinen ohjelmansa. Edellinen talouspoliittinen ohjelma on
laadittu 30 vuotta sitten (eli ennen kuin kukaan nykyinen keskustanuori on edes syntynyt) ja on näin
ollen jo päivityksen tarpeessa. Olemme muun muassa sen jälkeen siirtyneet yhteiseen
eurooppalaiseen valuuttaan ja talousjärjestelmään sekä kokeneet pari lamakautta. Ohjelma tuleekin
siis tuoda tälle vuosituhannelle ja tämän ja huomisen päivän talouden haasteita tukemaan.
Tärkeimpänä ohjeena ohjelmassa tulisi olla yhä kolmannen tien vaihtoehto oikeiston ja vasemmiston
lisäksi.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuorten edellinen talouspoliittinen ohjelma on vuodelta
2011, ja uudenlainen ohjelma tarvitaan. Kolmastieläisyydellemme on saatava uusi, selkeä sanoitus
2020-luvulle ja eteenpäin. Ympäristötalous ja sosiaaliturvan uudistuminen ovat uusia
talouspolitiikankin kannalta tärkeitä osia, jotka ovat nyt tuloillaan. Samoin euroaluetta sekä
Euroopan unionin tulevaisuutta myös talousunionina on tarpeen tarkastella linjauksissamme.
Talouspoliittinen ohjelma tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana.

29. Satakunnan Keskustanuoret: Liiton some-viestintä saatava 2020-luvulle
Satakunnan Keskustanuoret vaativat, että Keskustanuorten liiton sosiaalisen median viestintä on
saatava nykyaikaa vastaavaksi. Keskustanuorten sosiaalisen median ilme ja sisältö ovat jämähtäneet
paikoilleen, kun muut nuorisojärjestöt oikealta ja vasemmalta menevät ohi panostetulla brändillä ja
uudenaikaisella sisällöllä, jotka kiinnostavat nuoria. On myös syytä pohtia, tarvitseeko liitto
tulevaisuudessa lisäpanostuksia viestintäsuunnittelijan rinnalle.
Satakunnan Keskustanuoret haluavat muistuttaa siitä, että sosiaalinen media on iso osa
tunnettavuutta ja erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat nykyajan nuorten paljolti käyttämiä
alustoja. Tällä kentällä Keskustanuoret ovat loistaneet huonoudellaan ja huolimattomuudellaan.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. A
 loitteen henki ja ajatus on kannatettava. Onnistumista
sosiaalisen median viestinnässä on kuitenkin mahdotonta päättää yksistään hallinnollisella
päätöksellä, vaan se vaatii koko järjestön läpileikkaavaa aktivoitumista sosiaalisen median saralla.
Lisäksi Keskustanuorten verkkosivut uusiutuvat kokonaisuudessaan kesäkuussa 2020 ja yleisilme
päivittyy samalla huomattavasti. Muutoksen yhteydessä myös sosiaalisen median viestintään on
kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Uudet verkkosivut täyttävät myös saavutettavuusdirektiivin
vaatimukset. Sosiaalisen median viestinnän kehittäminen tullaan huomioimaan voimakkaammin
vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa.

30. Helsingin Keskustanuoret: Keskustanuorille lisää vaikuttamisen paikkoja
puolueessa
Keskustanuoret ovat jäsenmäärän, toimintansa laajuuden ja poliittisen valmistelutyön aktiivisuuden
määrässä mitattuna puolueen alaisista järjestöistä vahvin. Esimerkiksi puolueen keskimääräiseen
piiriin verrattuna Keskustanuoret on ylivoimainen vaikuttavuudeltaan. Liitto kasvattaa ja kouluttaa
jäsenistöstään tulevaisuuden nimiä puolueelle ja valmistelee esityksiä, joista usein tulee aikanaan
myös puolueen linja. Keskustan tulevaisuus on suurelta osalta kiinni keskustanuorten panoksesta.
Keskeisestä merkityksestään huolimatta Keskustanuoret pitävät puolueen sisällä vain marginaalista
muodollista sananvaltaa. Liitolle on tällä hetkellä osoitettu vain yksi puoluehallituksen jäsenen
paikka, joka on sama kuin jokaisella Keskustan piirillä. Keskustanuorilla tulisi olla huomattavasti
vahvempi sananvalta puolueen operatiivista toimintaa ohjaavassa päätöksentekoelimessä.
Keskustanuorille osoitettujen puoluehallituksen jäsenen paikkojen määrä on kasvatettava kolmeen.
Samalla myös puoluehallituksen muuhun koostumukseen ja elimen rooliin puolueen sisällä voitaisiin
tehdä muutoksia niin, että sen merkitys strategisena ja toiminnalle suuntaa antavana areenana
vahvistuisi nykyisestään.
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen. K
 eskustanuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kaikilla
puolueorganisaation tasoilla on kannatettavaa ja tähän tulee kannustaa. Edustuspaikkojen määrän
lisäämisen sijaan jo olemassa olevia vaikuttamisen paikkoja tulisi käyttää aktiivisemmin puolue-,
piiri- ja yhdistystasolla. Keskustanuorten jäseniä tulisi myös ensisijaisesti kannustaa ja tukea
hakeutumaan puoluehallituksen jäseniksi kotipiirinsä edustajina.

31. Kaakon Keskustanuoret: Tapahtumille puhelittomia/somettomia
ohjelmanumeroita!
Älypuhelimet ja muut mobiililaitteet vievät nykyään ison osan päivistämme. Somettaminen ja
internetin käyttö ovat tärkeä osa monen opintoja ja työtä, mutta hyvästä rengistä voi tulla helposti
huono isäntä. Liiallisella älypuhelimen käytöllä on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia niin
fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen.
Kaakon Keskustanuoret toivookin Keskustanuorten tapahtumiin ohjelmanumeroita, joiden aikana
puhelimen käyttö ja somettaminen ovat kiellettyjä. Tauon pitäminen välillä tekee hyvää - vähemmän
ruutuaikaa, enemmän aitoa läsnäoloa!
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Uudet näkökulmat ja ehdotukset ovat aina tervetulleita
tapahtumien ohjelmien kehittämiseen. Aloitteen tavoite laadukkaasta yhdessä olemisesta on
olennainen osa Keskustanuorten järjestötoimintaa.

32. Kaakon Keskustanuoret: Liitto kouluttaa jäseniä etäkokouskäytänteistä ja
etätoiminnasta
Koronakriisi on laittanut yhteiskuntamme uuteen muottiin. Koululaiset, opiskelijat ja osa
työssäkäyvistä on siirtynyt opiskelemaan ja tekemään työtä etänä. Poikkeusolot ovat myös
mullistaneet järjestötoiminnan, kun kaikki kokoukset ja tapahtumat on siirretty sähköisille alustoille.
Keskustanuoret on valtakunnallinen järjestö, jossa etäkokoustaminen on ainakin piiritasolla ollut jo
pitkään mukana. Etäkokoukset vaativat kuitenkin niin kokouksen puheenjohtajilta kuin osallistujilta
monenlaista osaamista. Miltä alustat ovat kaikille saavutettavia? Miten keskustelua tulee johtaa?
Miten yhteisöllisyyttä voi tukea etäkokouksissa?
Etäkokoustaidot ovat myös tärkeitä työelämätaitoja.
Kaakon Keskustanuoret ehdottaa, että Keskustanuorten tulee järjestönä tarjota koulutusta myös
etäkokouskäytännöistä. Koulutuksia voisi järjestää esimerkiksi johtajapäivillä tai valtakunnallisten
tapahtumien yhteydessä.
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Kevään 2020 poikkeusolot ovat osoittaneet, että myös
järjestötoiminta voi elää verkkoyhteyksien välityksellä. Etäkokouksien järjestäminen tukee
Keskustanuorten tavoitteita esteettömästä ja matalan kynnyksen osallistumisesta. Kuten muuhunkin
järjestötoimintaan, jäsenistöä tulee kouluttaa jatkuvasti ja tarjota mahdollisuuksia kehittyä
ihmisenä.

