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ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2015
Liiton sääntöjen 15§ kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa ”käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat
viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti esittäneet ja mitkä liittokokous päättää ottaa
käsiteltäviksi.”
Liiton hallitukselle on tullut määräaikaan mennessä 89 aloitetta. Liittohallitus on valmistellut aloitteisiin
ehdotuksen liittokokouksen vastauksiksi. Liittohallitus esittää että aloitteet 1–65 käsitellään poliittisessa
valiokunnassa, aloitteet 66–87 järjestövaliokunnassa ja aloitteet 88–89 linjausvaliokunnassa.
Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

POLIITTISET ALOITTEET

1. Lapin Keskustanuoret: Sote-alueet vaalipiirijaon mukaan!
Suomeen ollaan luomassa uutta väliportaan hallintoa, jonka ensimmäiseksi tehtäväksi tulee sote-palveluiden
järjestäminen. Itsehallintoalueelle tulee oma valtuusto ja hallitus. Itsehallintoalueita tulee maksimissaan 19
kappaletta. Koska itsehallintoalueelle asetetaan vaaleissa valittu valtuusto, tulisi vaalialueen olla
kansanvaltaisesti selkeä. Tämän vuoksi Sote-aluejaon tulisi heijastaa vaalipiirijakoa, jolloin samojen rajojen
sisäpuolelta valittaisiin sekä kansanedustajat että hallintoalueen valtuutetut. Tämä olisi kansalaisille kaikkein
helpoin ymmärrettävä malli. Muutos vaatisi vaalipiirien rajojen osittaista muuttamista sekä suurten vaalipiirien,
Savo-Karjalan sekä Kaakkois-Suomen vaalipiirien jakamista pienemmiksi sote-vaalipiireiksi.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret haluavat rakentaa kansanvaltaista aluedemokratiaa, jossa päätökset tehdään mahdollisimman
lähellä kansalaista. Aloitteessa ehdotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen aluejaon perustaksi vaalipiirejä.
Perustuslain 25 §:n mukaan vaalipiirejä on Manner-Suomessa vähintään 12 ja enintään 18 sekä lisäksi
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, josta valitaan yksi kansanedustaja.
Keskustanuoret näkevät järkeväksi rakentaa ensin sote-alueet, joiden mukaan myös eduskuntavaalien vaalipiirit
muodostettaisiin. Keskustanuoret kannattavat vahvojen sote-alueiden muodostamista maakuntajaon ja
alueiden edunvalvonnallisen yhteistyön pohjalta; väestöpohjan, taloudellisen kantokyvyn ja infran perusteella,
huomioiden alueiden identiteettierot ja kulttuuriperusta.
Sote-alueiden jälkeen aluehallinnon uudistamisen seuraavassa vaiheessa sote-alueet laajenisivat
itsehallinnollisiksi alueiksi, jotka huolehtivat muun muassa toisen asteen koulutuksesta, kaavoituksesta,
julkisesta liikenteestä sekä aluekehityksestä. Itsehallintoalueille siirtyisi tehtäviä sekä kunnista,
maakuntaliitoista ja valtion nykyisestä aluehallinnosta elinkeino- ja ympäristökeskuksista sekä
aluehallintovirastoista. Itsehallintoalueilla ylintä valtaa käyttäisi kunnallisvaalien yhteydessä suoralla vaalilla
valittu valtuusto.

2. Lapin Keskustanuoret: Biolääketieteen byrokratiaa kevennettävä
Suomi on yksi biolääketieteen huippumaista, jolla on edellytykset olla alan johtava maa - mikäli byrokratia ei
olisi niin vahvasti tieteen tiellä. Keskustanuorina meille tärkeää on biotalous ja biotaloudesta puhuttaessa tulee
muistaa sen olevan myös muuta kuin metsää ja energiaa - lääkkeitä. Mahdollisuudet tällä alalla ovat suuret,
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mutta byrokratian takia lupaprosessit ovat jäykkiä ja kestävät liian kauan. Maassamme on tarvittavaa
huippuosaamista, jonka avulla voisimme viedä osaamistamme ulkomaille. Kuitenkin investointikilpailussa Suomi
ei pärjää ja alan toimijat kokevat byrokratian liian kankeaksi. Uusista lääkkeistä jopa kolmannes on biologisia
lääkkeitä ja tuotekehittelyvaiheessa prosenttiosuus on 40–60 prosenttia. Voimme yhä olla bioteknologian
menestysmaa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Metsä on ollut suomalaisille aina luonteva teollisuuden pohja, miksei siis lääketieteenkin. Keskustanuoret
näkevät biolääketieteen ja perinteisemmän lääketieteen tärkeänä tieteenalalla, jonka asettumista Suomeen
tulisi helpottaa. Lupaprosesseja tulisi keventää tämän toteutumiseksi. Biolääketieteestä voisi kehittyä tärkeä
vientituote. Lisäksi Suomen laadukas koulutus takaa osaajia tälle aina kasvavalle alalle.

3. Lapin Keskustanuoret: Keskustanuorten tuettava Paavo Väyrysen aloitetta
Suomen kansan on päässyt suoraan sanomaan kantansa Suomen EU-jäsenyyteen ainoastaan kerran vuonna
1995. Nykyinen Y-sukupolvi ei kuitenkaan ole päässyt sanomaan mielipidettään EU- tai edes euro-jäsenyyteen
kertaakaan. Moni keskustanuortenkaan jäsenistä ei ollut tuolloin vielä edes syntynyt. Europarlamentaarikko
Paavo Väyrysen kansalaisaloitteen avulla kuitenkin tällainen mahdollisuus mielipiteen ääneen sanomiseen
toteutuisi. Itse kysymykseen siitä tulisiko Suomen eurojäsenyyden jatkua vai ei, niin keskustanuorten ei tarvitse
kantaansa muodostaa. Tärkeintä on, että asia vihdoin saataisiin kansanvaltaisen päätöksenteon piiriin, ja myös
nuorelle sukupolvelle annettaisiin mahdollisuus sanoa sanottavansa asiasta.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Aloitteen laatijat nostavat esiin menettelyn, jolla Suomi päätti vuonna 1999 aloittaa valmistelun euroalueeseen
liittymiseksi ilman kansanäänestystä. Keskustanuorten mielestä päätökselle olisi tuolloin pitänyt hakea
mandaatti kansalaisilta ja silloinen hallitus toimi väärin. Nykyisin kuitenkin mielipidetiedusteluissa suurin osa
suomalaisista kannattaa eurojäsenyyttä.
Kansanäänestyksellä eurojäsenyydestä olisi merkittäviä käytännön vaikutuksia Suomen talouteen.
Vertailukohdaksi voidaan ottaa Iso-Britannian tuleva kansanäänestys EU-jäsenyydestä, joka on hallinnut maan
poliittista keskustelua jo vuosia. Valuutta on yksi talouden peruspalikoista. Epävarmuus siitä, millä valuutalla
Suomessa jatkossa toimittaisiin, lamauttaisi jo ennestään heikosti pyöriviä Suomen talouden rattaita.
Liittokokous katsoo, että kansalaisaloite itsessään tuo tervetullutta keskustelua Suomen eurojäsenyyden
vaikutuksista, tulevaisuudesta ja vaihtoehdoista ja kannustaa Keskustanuorten jäseniä halutessaan
allekirjoittamaan aloitteen.

4. Lapin Keskustanuoret: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen kahdeksi vuodeksi alv-vähennyskelpoiseksi
Suomessa on ennennäkemätön työttömyys ja talouden tila on heikko. Hallitus pyrkii edistämään työllisyyttä
yritysten työllistämistä parantamalla. Suurin osa Suomen yrityksistä on yksinyrityksiä. Mikäli kaikki yksinyrittäjät
palkkaisivat työntekijän, putoaisi työttömyysprosentti reippaasti. Tämän vuoksi yksinyrittäjiä tulisi rohkaista
työllistämään yrittäjän lisäksi palkollinen. Yksi hyvä keino olisi ensimmäisen työntekijän palkkaamisen
määräaikainen alv-vähennyskelpoisuus. Tällöin työntekijän palkkaamiskuluista poistuisi vajaa neljännes, ja
yrityksen ei tarvitsisi kasvattaa liikevaihtoaan niin paljon tehdäkseen työntekijän palkkaamisesta kannattavaa.
Valtion taloudelle tämä tulisi korkoineen takaisin työttömyyskustannusten alentumisena sekä
bruttokansantuotteen lisääntymisenä.
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Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Aloite on linjassa Keskustanuorten pitkäaikaisen tavoitteen kanssa alentaa työnantajansivutyökuluja, sekä
parantamaan Suomen työllisyystilannetta. ALV-kertymä tulisi esityksen mukaan tippumaan, mutta parantunut
työttömyystilanne kompensoisi tilannetta.

5. Etelä-Savon Keskustanuoret: Mediakriittisyyttä opetettava kouluissa
Suurin osa ihmisistä hankkii tietonsa nykyään netin keskustelupalstoilta ja sosiaalisesta mediasta. Koska tieto
välittyy ihmiseltä toiselle, harva tulee tarkistaneeksi tietojen todenperäisyyttä ja lähteitä. On henkilöitä, jotka
pyrkivät ainoastaan valheellisen tiedon levittämiseen. Myös iltapäivälehdet haalivat klikkauksia provosoivilla ja
kärjistävillä otsikoilla, jolloin ihmisille saattaa jäädä vääristynyt kuva asioiden todellisuudesta.
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii, että opetussuunnitelman perusteissa mainittu mediakasvatus toteutuu siten,
että kouluissa opetetaan mediakriittisyyttä ja omaa ajattelua alakoulusta lähtien. Mediakriittisyyden
opettamisella lapsille ja nuorille annettaisiin eväät tulkita kriittisesti internetin sisältöä, sekä opetettaisiin
havaitsemaan vääristynyttä tietoa. Tunneilla pitäisi myös paneutua sosiaaliseen mediaan ja opettaa nuoria
hyvään mediakäyttäytymiseen.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Huoli medialukutaidon heikosta tilasta suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin aiheellinen. Mediakritiikin
hallitseminen on valveutuneen ja sivistyneen kansalaisuuden perusedellytyksiä. Sosiaalisessa mediassa jaettavat
sisällöt pohjautuvat valitettavan usein kirjoittajien henkilökohtaisiin mutu-tuntemuksiin eivätkä luotettaviin
lähteisiin. Lisäksi vihapuhe ja tahallinen lukijoiden harhaanjohtaminen ovat ilmiöinä aivan liian yleisiä.
Liittokokous uskoo, että mediakriittisyyden opettamisen tulee olla opetuksessa useita oppiaineita läpileikkaava
teema. Mediakritiikin opetusta ei pidäkään sälyttää yksinomaa äidinkielen harteille, sillä oppiaine kärvistelee jo
nykyään turhan monenlaisten ilmiöiden opetusvastuun paineessa.

6. Etelä-Savon Keskustanuoret: Raideliikennettä avattava asteittain kilpailulle
Etelä-Savon Keskustanuoret katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön päätös lopettaa junaliikenne
maaliskuussa 2016 väleillä Joensuu-Nurmes, Varkaus-Joensuu, Tampere-Keuruu sekä Jyväskylä- HaapamäkiSeinäjoki vaikeuttaa olennaisesti poikittaisliikennettä sekä haavoittaa alueiden saavutettavuutta ja vetovoimaa.
Lisäksi VR karsii jo syksyllä 2015 vuoroja Savonlinnan ja Parikkalan välillä, missä tehtiin vuositasolla noin 100 000
matkaa. Esimerkiksi Joensuun ja Varkauden välillä tehtiin vuonna 2014 noin 80 000 matkaa ja saman verran
Seinäjoen ja Haapamäen rataosuudella. Haapamäen ja Jyväskylän välillä matkoja oli noin 70 000.
Kaukoliikenteen matkojen määrä on koko Suomen tasolla pysynyt suurin piirtein samalla tasolla 2000-luvun
alusta alkaen. Lähiliikenteen määrissä on pientä kasvua.
Viimeistään bussiliikenteen avautuminen kilpailulle ja uusien palveluntarjoajien tuleminen markkinoille on
osoittanut sen, että VR ei ole pystynyt vastaamaan kilpailuun ja asiakkaiden tarpeisiin. Junalippujen hinnat ovat
säilyneet korkeina ja alennuskampanjat palvelevat varsin epätasaisesti matkustajia. VR:n hinnoittelua voi
perustellusti kuvata kankeaksi.
Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että kaukoliikennettä aletaan avaamaan asteittain kilpailulle. Kilpailun
avaamisen ehtona on kuitenkin oltava se, että raideliikenne turvataan myös rataosuuksilla, joiden
matkustajamäärät ovat vähäisempiä. Tämä edellyttää valtion osittaista tukea väleillä, missä täysin

3/54

Liittokokousaloitteet 2015
HYVÄKSYTTY Salo 25.10.2015
markkinaehtoinen toiminta tulisi todennäköisesti olemaan kannattamatonta. Esimerkiksi Ruotsissa kilpailun
avaaminen on lisännyt henkilöliikenteen matkustajamääriä, tuonut ostoliikenteessä kustannussäästöjä sekä
synnyttänyt raideliikenteeseen uusia palvelukonsepteja. Haasteitakin toki on ollut, kuten myös muissa
raideliikenteen vapauttaneissa EU-maissa.
Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että Keskustanuoret suhtautuu myönteisesti kilpailun avaamiseen.
Keskustanuorten tulee olla visioimassa raideliikenteen tulevaisuuden ratkaisuja. Alueiden saavutettavuus on
elinvoima- ja vetovoimatekijä, missä nopealla, turvallisella ja ekologisella raideliikenteellä on merkittävä rooli.
Alueiden saavutettavuus on nähtävä myös demokratiakysymyksenä. Emme voi hyväksyä alueiden
saavutettavuuden rapauttamista ajassa, jossa monipaikkaisuus, alueiden väliset yhteydet ja kansainvälinen
vuorovaikutus on tavoiteltavaa ja alati voimistuvaa kehitystä. Itä-Suomi ei aio jäädä jälkeen tästä kehityksestä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret näkevät että nopeina, ekologisina ja erilaisille matkustajille sopivana liikennemuotona
junayhteydet ovat tulevaisuudessa joukkojen liikennemuoto myös Suomessa. Haluamme kehittää suomalaista
raideliikennettä koko maata, myös haja-asutusalueita, palvelevaksi.
VR:n suunnittelema vuorojen karsinta uhkaa siirtää matkustajat ympäri Suomea raiteilta kumipyörille, sekä
vaikeuttaa ihmisten liikkumista. VR ja liikenne- ja viestintäministeriö sopivat vuonna 2013 henkilöliikenteen
monopoliaseman jatkamisesta vuoteen 2024 saakka. Monopolisopimuksen jatkoa perusteltiin tuolloin muun
muassa uusilla kalustoinvestoinneilla sekä sillä, ettei nykyinen rataverkko mahdollista kilpailevaa toimintaa.
Kilpailun kiristymisen ja vuorojen karsimisen seurauksena tilanne on kuitenkin radikaalisti muuttunut, mikä
antaa perusteet sopimuksen päivittämiselle.
Raideliikenteen avaamisessa kilpailulle tulee noudattaa malttia ja välttää Euroopassa tapahtuneet virheet.
Esimerkiksi VR:n yksityistäminen ei ole mielestämme järkevää. Vaikka VR:n toimintaympäristössä kilpailu on
kiristänyt, teki VR-konserni silti vuonna 2014 voittoa 90,4 miljoonaa euroa. Valtion ollessa VR:n ainoa omistaja
tuloutti se osinkonsa kokonaisuudessa valtiolle.
Valtion omistama ja myös sen tukema raideliikenne on kilpailun mahdollistamisesta huolimatta edelleen
osittainen välttämättömyys, jotta kaikille suomalaisille taataan mahdollisuus junaliikenteen käyttämiseen.
Keskustanuoret eivät halua Suomeen tilannetta, jossa liikennöitsijät tarjoavat palveluja vain Etelä-Suomen
väkirikkailla alueilla. Raiteet tulee niin ikään pitää edelleen valtion omistuksessa, vaikka yksityiset toimijat niille
tulisivatkin operoimaan. VR:n käytöstä poistamaa junakalustoa varten tulee perustaa kalustopankki, josta
toimijoiden on mahdollista vuokrata tai ostaa suomalaisille raideleveyksille sopivia vaunuja ja junia.
Kiireellisinä työllisyyttä lisäävänä ja raideliikenteen houkuttelevuutta parantavina investointeina kuluvalla
hallituskaudella Keskustanuoret ehdottavat lisäksi tasoylikäytävien poistamista niiltä rataosuuksilta, joissa
ylikäytäviä vielä on. Tämä nopeuttaisi matka-aikoja huomattavasti ja parantaisi junamatkustamisen
kiinnostavuutta, suhteessa esimerkiksi nopeaan lentoliikenteeseen. Lisäksi rataosuuksia pitää edelleen
sähköistää.
Matkustajaraideliikenteen avautuessa kilpailulle tulisi kokeilla myös uusia yhteysvälejä sellaisille osuuksille,
joissa raiteet ovat rakennettu mutta liikennöintiä ei tällä hetkellä ole. Tällaisia välejä ovat esimerkiksi Joensuun
ja Kuopion välinen rataosuus sekä Oulu-Kajaani-Joensuu-Helsinki ratayhteyden avaaminen. Tämä mahdollistaisi
myös Venäjältä tulevien matkailijoiden entistä sujuvamman raiteilla liikkumisen. Haluamme tehdä Suomesta
raideliikenteen solmukohdan, jossa Baltian-rata jatkuu Tallinnan-tunnelin kautta Helsingistä Jäämerelle, ja
Keskipohjolan väylän, jossa rata Venäjältä Parikkalan ja Vaasan kautta jatkuu Ruotsiin ja Norjaan. (Vastaus on
yhteinen aloitteisiin 57).
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7. Etelä-Savon Keskustanuoret: Vihapuhe hallintaan!
Suomen kahtiajakoisuus korostuu kriisitilanteissa. Internetin suomat vapaan keskustelun alustat lisäävät
spekulointia ja mutu-tiedon levittämistä yhteisöissä. Vihapuheen ja möyhäämisen lisääntyminen
yhteiskunnallisen keskustelun kartalle johtaa asetelmaan, jossa kellään ei ole turvallisuuden tunnetta.
Vihapuheet tulee nähdä selkeänä uhkana median ja yhteiskunnan kentällä. Aggressiivisten ryhmittymien
levittämät perättömät tiedot saavat mukaansa henkilöt, joiden tietopohja kyseiseen aiheeseen ei riitä
laajemman keskustelun seuraamiseen. Usein yksittäiset, esimerkiksi MV-sivuston linkittämät uutiset ovatkin
tehty harkitsematta yksityisyyden suojaa ja selkeästi kohuhakuisuuden pohjalta. Nämä uutiset tavoittavat yhä
nuorempia ja alttiimpia tarkkailijoita sosiaalisen median kautta ja niiden tuoma maailmankuva saattaa seurata
nuorta läpi elämän.
Etelä-Savon keskustanuoret toivoo selkeää yhteiskunnallisen ilmapiirin rauhoittamista sananvapautta
rajoittamattomilla keinoilla. Valvonnan lisääminen konkreettisin resurssein, mediakritiikin, suvaitsevaisuuden,
sekä selkeän itsensä ilmaisun opettaminen jo alemmilla koulutusasteilla voisi edistää rauhallisempaa
yhteiskunnallista keskustelua. Toisaalta yleissivistyksen vahvistaminen edistäisi omalta osaltaan perättömien
tietojen karsiutumista keskustelun keskiöstä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret pitää vapaata viestintää ja sosiaalista mediaa tärkeinä vaikuttamisen väylänä, joiden
vaikuttavuus ja saavutettavuus ovat tulevaisuudessa kasvussa. Tiedon vapaa liikkuvuus mahdollistaa kuitenkin
myös valheellisten ja harhaanjohtavien väitteiden leviämisen ennen näkemättömällä tavalla. Erityisen
huolestuttavaa on eri ihmisryhmiin kohdistuva vihapuhe, joka on jo siirtymässä sanoista tekoihin.
Tämän vuoksi eri medioita kuluttavien kansalaisten mediakriittisyys, lähdekritiikki ja sananvastuu ovat
ensiarvoisen tärkeitä ja mitä enenevissä määrin tulevaisuudessa. Kriittisyyden ja vastuun tärkeyttä ja
erilaisuuden ymmärtämistä tulee opettaa laajasti ja opetuksen tulee saavuttaa ihmiset tasapuolisesti.
Valvonnan lisäämisellä Keskustanuoret tarkoittaa, että eri sosiaalisen median palveluiden ja muiden Internetsivustojen on tehostettava omavalvontaa: sivustojen tulee oma-aloitteisesti ja aktiivisesti varmistaa
julkaisujensa faktat ja lainmukaisuus sekä valvoa sivustoilla käytävien julkisten keskustelujen sisältöä.

8. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: YK:n Kehitysvammaisten oikeuksien julistuksen ratifiointi
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää YK:n kehitysvammaisten oikeuksien julistuksen ratifiointia. YK:n
Kehitysvammaisten oikeuksien julistus on allekirjoitettu 156:n maan toimesta, muun muassa Suomen, mutta se
on ratifioitu vasta 133:ssa maassa joista Suomi ei ole yksi. Tähän on saatava muutos, sillä kyse on
perusihmisoikeuksista ja maamme on tunnettu edelläkävijänä maailman ihmisoikeustilanteessa. Suomi on
ottanut jo useita harppauksia oikeaan suuntaan kehitysvammaisten oikeuksien suhteen ratifioimalla osittain,
mutta ryhtiliikettä tarvitaan silti.
Esimerkiksi 9. artiklaan kirjattu esteettömyys ei toteudu jokaisessa julkisessa tilassa, sillä monessakaan ei ole
saatavilla selkokielisiä, saatikka sitten pistekirjoituksella, kirjoitettuja opaskylttejä ja tämä asia olisi syytä korjata.
Lisäksi muun muassa tiedonsaantia käsittelevän 21. artiklan mukaisesti viittomakielen asemaa tulisi vahvistaa ja
tukea, sillä Suomessa on tälläkin hetkellä noin 3 100 suomalaista viittomakieltä äidinkielenään puhuvaa. Heidän
on vaikea löytää palveluita, sillä usein kielitaidoksi vaaditaan vain suomi ja ruotsi.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
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Keskustanuorten liittokokous Mikkelissä 2013 on hyväksynyt aloitteen ”Keskustanuorten ja Keskusta
vammaisten asialle”, sekä puolue 2014 Turussa. Liittokokous on erityisesti samaa mieltä aloitteen kanssa siinä
että Suomen on oltava edelläkävijä ihmisoikeusasioissa ja tämä edellyttää mm. vammaissopimuksen
ratifioimista sekä esteettömyyden ja viittomakielen aseman parantamista.

9. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Nuorien ja työssäkäyvien vastuuta vanhemmistaan on lisättävä
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että nuorten ja työssäkäyvien vastuuta vanhemmistaan tulisi lisätä.
Nyky-yhteiskunta muuttuu yhä enemmän yksilökeskeiseksi. Yhteisöllisyys, sekä lähimmäisistä ja perheestä
välittäminen näkyy yhä vähemmän arkipäiväisissä asioissa. Tulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä,
Suomen valtion ja kuntien resurssit eivät riitä huolehtimaan suuresta ikääntyvien sukupolvesta. Jotta
vanhempiemme ei tarvitsisi elää vanhuuttaan laitoksissa, tarvitaan keinoja, joilla kannustetaan nuoria ottamaan
vastuuta vanhemmistaan.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuorten Kohti luottamusyhteiskuntaa –periaateohjelma esittää aloitteen hengessä seuraavaa:
”Aikuisten lasten vastuu vanhenevista vanhemmistaan tunnustetaan yhteiskunnallisena arvona ja asenteena.
Elatusvelvollisuus kääntyy kohti vanhuutta siten, että aikuistuneet lapset ottavat enemmän vastuuta
vanhemmistaan. Verotuksella ja palvelumaksuilla kannustetaan yhteisölliseen välittämiseen ja perheyhteyden
jatkamiseen myös elämän auringonlaskussa. Viime kädessä säädyllinen vanhuus turvataan julkisilla varoilla
omais- ja kotihoitoa tukemalla ja kehittämällä asumisosuuskuntia. Kukaan ei saa jäädä yksin.” Tämän sanotun
käänteisen elatusvelvollisuuden tiimoilta nousi myös julkista keskustelua 2014 helmikuussa, johon
Keskustanuoret osaltaan otti osaa. Keskustanuoret jatkaa työtä.

10. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Hyönteiset broilerirehuksi ei ulkomaista soijaa, vaan luonnollista
ruokavaliota
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että broilerit ruokitaan vastedes hyönteisillä. Broileri tarvitsee
kasvaakseen proteiinia, joka tällä hetkellä saadaan ulkomaisesta soijasta. Me Keskustanuoret esitämme, että
Suomessa ryhdytään valmistamaan broilerirehua hyönteisistä. Hyönteisten kasvattaminen kuluttaa
huomattavasti soijaa vähemmän luonnonvaroja. Hyönteiset kuuluvat siipikarjan luonnolliseen ruokavalioon.
Keskustanuoret näkee, että broilerinrehun valmistaminen suomalaisista hyönteisistä olisi huomattavasti
ekologisempaa. Kotimainen rehuraaka-aine myös lisäisi suomalaisen maatalouden omavaraisuusastetta.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Suomen valkuaisomavaraisuusaste on tällä hetkellä valitettavan alhainen, jolloin keinoja tuontisoijan
korvaamiseksi on haettava ennakkoluulottomasti. Hyönteisten lisäksi myös esimerkiksi palkokasvien viljelyn
lisääminen sekä erilaisten teollisuuden sivujakeiden yhä tehokkaampi hyödyntäminen tarjoavat vaihtoehtoja
tuntisoijalle. Soijan tuotanto on suurten, monikansallisten yhtiöiden harjoittamaa bisnestä, jonka johdosta
sademetsiä kaadetaan Etelä-Amerikassa yhä enemmän. Aasian ja Afrikan nousevien talouksien kasvavaa
valkuaistarvetta ei kyetä kestävästi tyydyttämään nykymenetelmin.
Broilerien lisäksi myös sian ja nautakarjan kasvatuksessa tarvitaan valkuaista. Liittokokouksen mielestä myös
näiden eläinlajien rehustuksessa hyönteisproteiinin käyttäminen tulisi sallia. Jokaiselle tilalle on kuitenkin
sallittava oikeus päättää käyttämiensä rehujen raaka-aineista itse. Lisäksi hyönteisproteiini on oiva valkuaisen
lähde myös ihmisravintona.
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11. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Veropakolaisilta hyvinvointivaltion palvelut pois
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää julkisten hyvinvointivaltion palveluiden eväämistä
yritysveropakolaisilta. Kun henkilö perustaa yrityksen ulkomaille, tekee töitä Suomessa, mutta maksaa verot
ulkomaille, Suomi ei saa verotuloja. Silti yrittäjä perheineen voi käyttää suomalaisia hyvinvointipalveluita ilman
verojen maksua. Tämä koskee muun muassa kirjastopalveluita, terveydenhoitoa, päivähoito-oikeutta, lapsilisiä,
sekä mahdollisuutta kouluttautua ilmaiseksi. Veropakolaisella ei tulisi olla oikeuksia käyttää hyväksi toisten
verorahoilla maksamia palveluita hyväkseen. Tapaukset on käsiteltävä yksilökohtaisesti, huomioiden esimerkiksi
avo- tai aviopuolison asema ja hänen oikeutensa käyttää palveluita, yrittäjän verotuskunta Suomessa tai
ulkomailla, sekä nostaako henkilö yrityksestä palkkaa.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Yrityksen perustaminen tai siirtäminen ulkomaille pelkän verohyödyn saamiseksi on väärin ja julkisen vallan tulisi
pyrkiä kaitsemaan sitä kaikin mahdollisin keinoin. Hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja turva kuuluvat kuitenkin
kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville. Perustuslaki turvaa kaikille yhtäläiset oikeudet palveluihin ja
sosiaaliturvaan. Yrityksen perustamiselle ulkomaille voi olla useita syitä, eikä se tarkoita automaattisesti
veronkiertoa. Veroja kiertävät yksilöt ja yritykset tulee kuitenkin saada vastuuseen sekä lain ja kansainvälisten
sopimusten teknisesti mahdollistamaa verojen välttelyä tulee aktiivisesti rajoittaa ja torjua tukkimalla
lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten porsaanreikiä, lisäämällä rajat ylittävää tietojen vaihtoa ja
turvaamalla riittävät resurssit harmaan talouden torjuntaan.

12. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Järjestelmäuudistus poliisille
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää järjestelmäuudistusta poliisille. Poliisit kokivat muutama vuosi sitten
kovan säästökuurin ja poliisien määrää vähennettiin. Katukuvasta poliisit katosivat kansalaisten
ulottumattomiin. Nykyään on jopa harvinaisuus jos poliisi ratsaa henkilöauton. Sen sijaan yksi paikka, jossa
poliiseja on vielä liiaksi asti, on raskaan liikenteen seuranta.
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että poliisien resursseja siirrettäisiin enenevissä määrin seurantaa
vaativiin tehtäviin, kuten liikennevalvontaan, puhalluskokeita suorittamaan tai nopeusvalvonnan tehtäviin.
Samalla tarkasteluun tulisi ottaa erilaisten lupaprosessien toimivuus ja niihin lisähenkilökunnan resursointi.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Nykyisin vallitsevassa tilanteessa poliisin rajallisten resurssien keskittäminen liikennevalvontaan on vaikeaa.
Lisää poliiseja tarvitaan muun muassa maahanmuuttoasioiden käsittelyyn, mikä osaltaan rajoittaa
liikennevalvontaan käytössä olevia resursseja. Lupapalveluiden toimivuutta on tarkasteltava kriittisesti.
Sähköisten hakemusten käyttöönotto, toimintojen kehittäminen ja lupabyrokratian vähentäminen ovat keinoja
jonojen purkamiseen ja palveluiden parantamiseen.

13. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Maatalous – ja metsänomistajien ALV-prosentin lasku kymmeneen
prosenttiin
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää maa- ja metsätaloutta koskevaa arvonlisäveroa laskettavaksi 24 %:sta
10 %:iin. Maatalouden arvonlisäveron laskulla pyritään vähentämään maatalousyritysten riippuvuutta Euroopan
Unioniin ja Suomen myöntämiin maataloustukiin. Mikäli suomalaisia maatalousyrityksiä lopettaa toimintaansa
samaa tahtia kuin nykyisin, kotimaisten elintarvikkeiden valikoima vähenee. Samalla häviävät työpaikat, eivätkä
yritykset pysty tuottamaan kysyntää vastaavaa määrää, sillä osa maatalousyrityksistä elää lainojen ja tukien
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varassa jo muutenkin. Mikäli arvonlisäveroa laskettaisiin, viljan ja lihan myyntihinnan, olisi pysyttävä samana
kuin ennenkin. Maatalousyrittäjälle jäisi näin enemmän rahaa esimerkiksi henkilöstön palkkaamiseen, lainojen
maksuun, sekä toimintansa tehostamiseen.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Liittokokous yhtyy Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten huoleen maatalouden kannattavuudesta. PTT:n
tutkimuksen mukaan maatalouden yrittäjätulo on puolittunut kahdessa vuodessa. Tänä vuonna yrittäjätulo on
laskenut erityisesti kotieläintuotteiden hintojen laskun ja heikon sadon takia.
Liittokokous ei kuitenkaan näe arvonlisäveron suuruuden olevan syy maatilojen ahdinkoon. Investoivat maatilat
saavat arvonlisäverona maksetut eurot takaisin käyttöön arvonlisäveron palautuksen kautta. Maataloudesta
ulosmyytävien tuotteiden arvonlisäveron alentaminen laskisi ostajan maksamaa hintaa, mutta pienentäisi
mahdollisuuksia arvonlisäveron palautuksiin. Näin maatilojen maksama arvonlisävero kokonaisuudessaan voisi
jopa nousta nykytilanteesta, kun kaikille arvonlisäverollisille hankinnoille ei löydy vastaavaa määrää
arvonlisäverollisia myyntejä. Tämä olisi heikennys varsinkin uuteen konekantaan panostaville tai ulkopuolisen
siemenviljan ja lannoitteiden varassa oleville maatiloille.

14. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ikäihmisten kotiturvallisuustarkastus lakisääteiseksi
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että vanhuspalvelulakiin tulee lisätä pykälä, jonka mukaan kotona
asuville ikäihmisille tulisi tehdä kokonaisvaltainen kodinturvallisuustarkastus heidän asuessaan kotona.
Kodinturvallisuustarkastus velvoitettaisiin suoritettavaksi kaikille kuntien palveluita käyttäville. Tarkastuksen
tavoitteena on, että vanhus pystyisi asumaan pidempään kotona turvatuissa oloissa. Yhtenä tarkastuksen
kohteena olisi mm. paloturvallisuus: oikeanlainen palo- ja häkävaroitin, alkusammutusvälineistö ja turvallinen
poistumistie hätätilanteen sattuessa. Tarkastus voitaisiin suorittaa normaalin kotipalvelukäynnin yhteydessä,
asiakkuuden alettua kunnan tai kaupungin palveluiden piirissä. Tällä hetkellä tarkastus on vapaaehtoinen ja jää
usein hoitamatta. Lakisääteisyydestä huolimatta voitaisiin säilyttää tarkastuksesta kieltäytymisoikeus.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuoret katsoo, että vanhusten turvallisuus on tärkeää ja ikäihmisten kotona asumista on tuettava.
Vanhuspalvelulaissa asetetaan kunnalle kuitenkin jo nyt velvollisuus selvittää iäkkään henkilön palvelutarpeet
muun muassa silloin, kun vanhus hakeutuu sosiaalipalvelujen piiriin tai, kun viranomainen tekee sosiaalitoimelle
ilmoituksen henkilön palveluntarpeesta.
Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky ja selvitettävä, miltä
osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään.
Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen,
asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät. Kun kunnilla on jo tällainen
velvollisuus tarkastaa vanhusten asumisen turvallisuus, ei kuntien lakisääteisten tehtävien lisääminen erillisellä
kodinturvallisuustarkastuksen suorittamisella ole tarkoituksen mukaista. Lisäksi pelkän lakisääteisen
tarkastuksen suorittaminen itsessään lisää ikäihmisten hyvinvointia.
Lisäksi Keskustanuoret huomauttaa, että palovaroittimien sijoittaminen ja kunnossapito on asuntojen
haltijoiden ja omistajien lakisääteinen tehtävä, mitä ei ole syytä sälyttää kuntien tehtäväksi. Keskustanuoret
kuitenkin kannustavaa ikäihmisten omaisia ja esimerkiksi vapaapalokuntien vapaaehtoisia huolehtimaan siitä,
että vanhukset ovat tietoisia lain vaatimuksista ja vaatimuksia noudatetaan vanhusten asunnoissa.
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15. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Kesälomien siirtäminen viikon 24 viimeiselle arkipäivälle
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää kesälomien aloitusta siirrettäväksi viikon 24 viimeiselle arkipäivälle.
Esitys kesälomien siirtämisestä kahdella viikolla voisi lisätä joustavuutta ja opetuksen järjestäjän päätäntävaltaa
koulujen lukuvuoden ja loma-aikojen järjestämisessä. Nykyisin kesälomat alkavat viikon 22 viimeisenä
arkipäivänä, joka sijoittuu toukokuun lopulle tai kesäkuun alkuun. Koulujen alettua porrastetusti elokuun alussa
on ollut huomattavissa nuorisoväsymystä ja keskittymisvaikeuksia. Tämä saattaa johtua siitä, että Ilmatieteen
laitos on arvioinut elokuun olevan kesäkuuta lämpimämpi kuukausi, jolloin lämpimät päivät houkuttelevat ulos
laistamaan opiskelusta.
Suomalaisissa korkeakouluissa kesälomat sijoittuvat juhannuksen ja syyskuun alun väliin. Korkeakoulujen lomat
toteuttavat hieman paremmin eurooppalaistyyppisiä loma-aikoja. Euroopassa kesälomat sijoittuvat heinäelokuulle, jolloin Suomenkin kesä on parhaimmillaan. Tämä aiheuttaa mm. sen että matkailuyritysten
kesätyöntekijöiden on palattava koulun penkille, kun yritysten pitäisi olla järjestämässä valmiutta
eurooppalaisen matkailusesongin varalle. Tämä vaikuttaa muidenkin alojen kesätyöntekijöihin, esimerkiksi
maatiloilla syystöiden alkaessa ovat työntekijät siirtyneet jo koulun penkeille.
Perusopetusasetuksen mukaan kouluvuodessa on oltava 190 työpäivää, vähennettynä mahdolliset keskelle
työviikkoa osuvat juhlat kuten vappu ja itsenäisyyspäivä. Perusopetuksen kesälomien alkamisajankohdasta
säädetään Perusopetuslaissa (21.8.1998/628) ja sitä täydentävässä Perusopetusasetuksessa (20.11.1998/852).
Perusopetuslain 6. luvun 23 pykälän toisen momentin mukaan lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta
säädetään asetuksella. Perusopetusasetuksen 1. luvun 7 pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään, että
lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Eli Perusopetuslaissa, täydennettynä
Perusopetusasetuksella, säädetään, että koulutyö päätetään vuosittain toukokuun viimeisellä viikolla. Toinen
määräävä kohta on 190 opetuspäivää, jotka voidaan suunnitella vähän vapaammin, kunhan koulutyö päätetään
asetuksen mukaan toukokuun viimeisellä viikolla.
Kevätlukukausi on nykyisin syyslukukautta pidempi aiheuttaen sen, että sekä oppilaat että opettajat tuntevat
itsensä väsyneiksi toukokuun lopulla. Voisiko kevätlukukauden väsymystä torjua ajoittamalla lomia tasaisemmin
kevätlukukaudelle? Koulujen talviloman lisäksi keväämmälle voisi järjestää toisen lomaviikon esimerkiksi
pääsiäisen yhteyteen. Lomien ajankohta ja pituus ovat opetuksen järjestäjän päätettävissä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret pitävät harkinnan arvoisena suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista
lomarytmin uudelleen tarkastelua eurooppalaiseen tapaan. Tällöin koulut alkaisivat vasta syyskuussa ja
kevätlukukaudelle rakentuisi pidempi lomajakso. Muun muassa Virossa kouluilla on mahdollisuus pitää sekä
talviloma- että kevätlomaviikko kevätlukukaudella. Tätä voidaan kokeilla alueellisesti.
Liittokokous kuitenkin huomauttaa että muutos ei ole yksiselitteinen. Kesäloman alun siirtäminen kahdella
viikolla, tekee kevätlukukaudesta pitkän suhteessa syyslukukauteen. Kevätlukukauden myöhentäminen ei
ratkaise lasten ja vanhempien kesälomien yhteensovittamisongelmia, sillä koulujen lomakausi olisi yhtä pitkä
kuin nykyisin ja vanhempien loma lyhyempi. Kesäloman aloittaminen myöhemmin vaatisi myös
uudelleenjärjestelyjä koulujen yhteisvalintaan. Säiden mukaan lomien muuttaminen ei yksistään ole riittävä syy,
vaan loma-aikojen siirtämisen perusteena tulee ennen kaikkea pedagogiset lähtökohdat. Oleellista on miettiä,
paraneeko opetuksen laatu jollain tavalla, mikäli lomien ajankohtaa muutetaan nykyisestä. Opetus- ja
kulttuuriministeriön vuonna 2005 tekemä selvitys koululaisten loma-ajoista ei tue kesälomien siirtämistä. Koulun
työ- ja loma-ajat koskevat lähes kahta miljoonaa koululaista, opiskelijaa ja heidän vanhempiaan. Koulujen
työaikamuutoksilla on laajoja vaikutuksia esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten, toisen asteen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulujen yhteisvalinnan sekä yliopistojen valintakokeiden aikatauluihin sekä valtion ja kunnan
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talouden ja toiminnan suunnitteluun. Myös periodien rytmitystä ja lomakausien aikataulutusta, esimerkiksi
Joulun yli, on pohdittava uudelleen.

16. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Kalenteriin liputuspäivä nuorisovaikuttajille
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää nuorten vaikuttajien liputuspäivää. Nuorisovaikuttamisen suosio
tuntuu olevan yhteiskunnassamme melko pientä. Monet nuoret kokevat radikalisoitumisen paremmaksi
vaihtoehdoksi vaikuttaa sen sijaan että liityttäisiin nuorisovaltuustoon, opiskelijaliittoon tai poliittiseen
nuorisojärjestöön.
Nuoria voitaisiin valistaa vaikuttamisen polulle vaaliviikkojen yhteydessä ja viettää nuorisovaikuttamisen viikkoa
joka huipentuisi perjantaina vietettävään nuorisovaikuttajien päivään, joka tulisi olemaan kansallinen
liputuspäivä. Nuorisovaikuttamisen viikko olisi verrattavissa tämän hetken sanomalehtiviikkoon, joka kannustaa
nuoria lukemaan ja arviomaan mediaa kriittisesti.
Nuorisovaikuttamisen viikolla tulisi eri opinahjoissa keskustella erilaisista vaikuttamisen kanavista ja
vaikuttamisesta Euroopassa, Pohjoismaissa, Suomessa ja kunnallisella tasolla. Viikon aikana kouluilla vierailisivat
poliittiset vaikuttajat eri tahoilta ja nuoret saisivat esittää kysymyksiä vaikuttamisesta. Nuorisovaikuttamisen
teemaviikko olisi jokavuotinen ja odotettu tapahtuma. Nuorisovaikuttamisen viikolla olisi toivottavasti vaikutus,
jonka ansiosta nuoret eivät enää kysyisi, onko politiikka jotain syötävää.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Nuorisovaikuttamiselle ei tule perustaa omaa liputuspäivää. Liittokokous kuitenkin kannattaa aloitteessa
esitettyä nuorisovaikuttamisen viikosta. Keskustanuoret haluavat antaa nuorille tietoa vaikuttamiskanavista ja
kannustaa nuoria vaikuttamaan. Oikea tavoite on tuoda nuorisovaikuttamisen viikko kouluille, osaksi opetusta.
Näin vaikuttaminen, nuorisovaikuttaminen tehdään tutuksi, opitaan vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä
samalla tehdään tutuiksi poliittisia nuorisojärjestöjä ja puolueita.

17. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Arvolisäveron maksu maksuperusteiseksi
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää myynnistä maksettavan veron tilittämistä valtiolle vasta sitten, kun
myynnistä on tilitetty maksu yrittäjälle. Tällä hetkellä myyjä joutuu maksamaan arvonlisäveron valtiolle vaikka
myyntisuoritusta ei olisi saatukaan.
Suurin osa yrityksistä käyttää toiminnassaan suoriteperusteista kirjanpitoa, vain ammatinharjoittajilla on oikeus
laatia maksuperusteinen tilinpäätös. Tällä hetkellä suurin osa yrityksistä käyttää kahdenkertaista kirjanpitoa ja
kirjaa tapahtumat suoriteperusteisesti. Arvonlisävero maksetaan suoriteperusteen mukaan, ja arvonlisäveron
maksu on muutettava siten, että se tilitetään valtiolle vasta maksun jälkeen. Muutoin kirjanpito tehtäisiin
suoriteperusteisesti kuten ennenkin.
Esimerkiksi jos myyjä myy tuotteen laskulla 30.9.2015, yrittäjä kirjaa sen myynniksi syyskuun kirjanpitoon.
Yleisesti ottaen Suomessa laskulla maksettaessa maksuaika on yleensä sopimuksesta riippuen 7 – 30 päivää. Jos
kaikki menisi suunnitelmien mukaan, yrittäjä saa asiakkaalta suorituksen viimeistään 30.10.2015. Syyskuun
myynnin arvonlisäveron yrittäjä tilittää verottajalle 12.11.2015.
Etenkin yritysten, niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin, maksukyky on Euroopan taloustilanteen muuttuessa
heikentynyt. Laskuja ei makseta ajallaan vaan toisinaan myyjä saa lähettää useamman maksuhuomautuksen ja
usein saatavat siirtyvät myös perintään. Riippumatta siitä milloin asiakas maksaa laskun arvonlisäveroineen
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myyjä joutuu tilittämään Verohallinnolle myynnistä arvonlisäveron aina noin 1,5 kuukauden päästä
myyntikuusta. Kirjanpidollisesti tämä heikentää yrityksen likviditeettiä. Maksettavan arvonlisäveron määrä ei
muutu, ainoastaan maksuajankohta muuttuu. Esitystä ovat jo vuonna 2014 kannattaneet SDP sekä Suomen
Yrittäjät.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokous toteaa aloitteen olevan perusteltu erityisesti pienyrittäjien kannalta. Uskomme tämän parantavan
pienten yritysten toimintaedellytyksiä ja maksukykyä.

18. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Lihavalmisteiden alkuperäismerkinnät, joutsenmerkki
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää lihan alkuperämaan selkeää merkitsemistä lihavalmistepakkauksiin.
Tällä hetkellä on todella vaikea löytää kaupasta tarkkoja merkintöjä lihavalmisteiden kotimaisuudesta, vaikka
Joutsenlipun puutteesta usein voi aavistaa lihan olevan ulkomailta, tulisi pakkauksissa silti olla merkintä
alkuperämaasta. Useat kuluttajat luulevat syövänsä kotimaista lihaa ostaessaan tunnettujen kotimaisten
ruokatalojen tuotteita, näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi kinkkusuikaleista vain murto-osa on kotimaisia.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokous yhtyy erityisesti aloitteen osaan, jossa vaaditaan lihavalmisteiden alkuperämaan merkitsemistä
pakkauksiin. Liittokokous ei yhdy kuitenkaan aloitteessa olevaan viitteeseen siitä, että alkuperäismerkintä
ilmaistaisiin Joutsenmerkin kautta. Joutsenmerkki korostaa elinkaariajattelua, kuluttajan ja ympäristön suhdetta
sekä laatua. Se ei ole varsinainen alkuperän takaava merkintä.
Kohti vihreää kasvua -ohjelmassa linjataan, että ”kuluttajan kannalta pakkausmerkinnät on tehtävä
mahdollisimman selkeiksi. Jäljitettävyys lisää kuluttajien luottamusta kotimaisiin elintarvikkeisiin.
Harhaanjohtavien kotimaisuuteen viittaavien merkkien käyttö tulee kieltää. Vuonna 2014 hyväksytyssä
ohjelmassa on päätetty, että Hyvää Suomesta -merkki tulee asettaa ainoaksi kotimaisuutta määritteleväksi
merkiksi, ja sen kustannuksia tulee alentaa pienille toimijoille.” Hyvää Suomesta -merkkiä käytetään, kun
tuotteet on valmistettu Suomessa ja niiden raaka-aineista vähintään 75 % on suomalaisia.
Evira edellyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöiltä, että elintarvikepakkauksessa ilmoitetaan valmistajan,
pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite. Lisäksi tulee ilmoittaa tarkemmat tiedot alkuperästä, jos
sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa ostajaa harhaan elintarvikkeen todellisen alkuperän suhteen.
Tarkoituksena on varmistaa, ettei ostaja oleta elintarvikkeen olevan suomalaista alkuperää, jos se on valmistettu
muualla tai tuotu Suomeen muualta.
Valmistajalla tarkoitetaan puolestaan toimijaa, joka on jalostanut tai koostanut elintarvikkeen tai muulla
käsittelyllä saattanut elintarvikkeen lopulliseen muotoonsa. Valmistuksella tarkoitetaan elintarvikkeen
yhdistämistä muihin ainesosiin, kypsentämistä, säilömistä tai muuta vastaavaa käsittelyä. Koska valmistamisen
käsite on hyvin laaja, valmistusmaa ei välttämättä tarkoita samaa kuin alkuperämaa.

19. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Suurpetojen kannanhoidollisia kaatolupia lisättävä
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää kannanhoidollisten pyyntilupien myöntöperusteita ja
myöntämismäärien tarkastelua kriittisesti. Lupamääriä tulisi lisätä sellaisille alueille jossa suurpetojen kanta on
runsas. Alueellisuus pitäisi huomioida entistä paremmin ja valtakunnallisesti käytössä olevia
seurantajärjestelmiä tulisi kehittää entistä paremmiksi ja tarkoituksenmukaisimmiksi. Kuluneenkin vuoden
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aikana olemme mediassa saaneet lukea useasti, miten suurpedot ovat aiheuttaneet tuhoa esimerkiksi tuhoten
yrittäjien kasvattamat eläimet. Muun muassa susikanta on aivan liian suuri, eikä poikkeuslupien myötä pystytä
kaatamaan edes kaikkia häirikköyksilöitä. Myös susien kaatoluvat pitäisi saada järjestelmällisesti, mutta hallitusti
kannanhoidollisen luvanmyönnön piiriin kuten karhu ja ilves.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret katsoo, että suurpedot kuuluvat Suomen luotoon. Niiden kantoja on kuitenkin kyettävä
sääntelemään tarpeen mukaan. Suurpetojen aiheuttamat tuotanto- ja koiravahingot ovat merkittävä ongelma.
Keskustanuoret katsoo myös, että kannanhoidollisen metsästyksen jatkuminen myös meneillään olevan kokeilun
jälkeen tulee varmistaa. Suomen on laadittava kansallinen suurpetostrategia, jossa määritellään tulevaisuuden
kestävät määrät suurpetokannalle. Strategia tulee pohjustaa kattavalla suurpetojen kannanarvioinnilla ja
huomioiden alueelliset eroavaisuudet kannoissa.

20. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Nollatuntisopimuksien ehdot sisällytettävä työlakeihin
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää nollatuntisopimuksia koskevia työehtoja sisällytettäväksi työlakeihin
kuten työehtosopimuslakiin, työsuojelulakiin, työaikalakiin sekä vuosilomalakiin. Tällä hetkellä
työehtosopimuksissa määritellään esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttavan henkilön, niin sanotun
nollatuntilaisen, irtisanomisaika. Alasta riippuen TES:ssa määritelty irtisanomisaika voi olla jopa 3 kuukautta ja
vaikka työntekijälle ei tarjottaisi työtunteja, hän ei saa tehdä töitä kilpailevalle yritykselle. Tämä ei kannusta
henkilöä työntekoon. Ongelmia esiintyy erityisesti muun muassa kaupan alalla, ravintola-alalla, sosiaali- ja
terveysalalla sekä vartiointialalla. Nollatuntisopimuksia ei silti saa sekoittaa vuokratyönä tehtäviin työtunteihin.
Vuokratyötä on mahdollista tehdä keikkaluontoisena mahdollisuuksien mukaan usealle eri yritykselle.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuorten mielestä työelämän muuttuessa 0-työsopimusten ottaminen yhdenvertaiseksi
mahdollisuudeksi muiden työsopimusten joukossa on mahdollinen, joskaan ei riskitön. Työntekijöiden oikeuksia
ja mahdollisuuksia vaikuttaa sopijapuolena 0-työsopimuksen ehtoihin on korostettava ja ne on tuotava selkeästi
esiin. Työnantajan kannalta 0-työsopimus voi olla järkevä tilanteissa, joissa ei varmuudella voi tietää tarjolla
olevan työn määrää. 0-työsopimus on työnantajan kannalta vuokratyöhön verrattuna parempi, koska
vuokratyön hinta on pääsääntöisesti korkeampi. Myös työtehtävä on tutulle työntekijälle helpompi ja
tehokkaampi hoitaa kuin sattuman varaisesti tulevan vuokratyöntekijän.
Työntekijän näkökulmasta 0-työsopimus voi olla ainoa vaihtoehto solmia työsopimus esimerkiksi opiskelujen tai
perhe-elämän yhteyteen. Yhteisesti tehty 0-työsopimus on hyvä vaihtoehto kun kumpikaan osapuoli ei voi
sitoutua tiettyyn, edes johonkin minimi, tuntimäärään. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus jättää
noudattamatta työhön tulokutsua, joka lisää edelleen 0-työsopimuksen joustoa työntekijän näkökulmasta.
Aloitteeseen viitaten Keskustanuorten mielestä 0-työsopimuksen irtisanomisajalla tulee voida solmia uusi
työsopimus.

21. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Lakkoilijoille kaksi päivää palkatonta
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että lakkoilijoille ensimmäiset kaksi lakkopäivää olisivat palkattomia.
Pääministeri Sipilän hallituksen esittämän säästöleikkausten myötä ovat ammattiyhdistysliikkeet nousseet
varpailleen ja järjestävät poliittisia mielenilmauksia sekä lakkoja. Suurin osa suomalaisista eivät ole tyytyväisiä
säästöleikkausten aiheuttamiin ylityökorvausten puolituksiin, sunnuntaikorvausten alenemisiin eikä muihin
leikkauksiin. Laittomat ja lailliset lakot eivät tietenkään paranna tilannetta. Toki jokaisella ihmisellä on
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sananvapaus, eikä heiltä sitä voi kieltää. Ehdotus lakkoilun vähenemiselle voisi olla lakkoiluavustuksen
siirtäminen suoraa valtiolle lakkoilijan kukkaron sijasta. Lakkoavustus on tällä hetkellä verovapaata tuloa 16€
lakkopäivältä. Tuhannen lakkolaisen avustus olisi jo 16 000€ ja kahdelta päivältä sitä kertyisi 32 000€. Tuolla
summalla säästettäisiin valtion kassaan rahaa. Rahan tarve on tänä päivänä ihmiselle niin suuri, että tällaisen
pienen avustuksen pois jääminen hillitsisi suurempaa mielenilmausta.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Nykyisellään lakkopäivän palkan maksaa ammattiliitto jäseniltään keräämistä varoista. Lakkopäivän palkasta
ensimmäiset 16 euroa on sovittu kolmikannassa verovapaaksi. Loput lakkopäivän palkasta on normaalia
veronalaista tuloa. Keskustanuorten mielestä tulevaisuudessa ensimmäisen 16 euron verovapaus tulisi poistaa
ja koko lakkopäivän palkkaa tulee verottaa normaalin tuloverotuksen mukaisesti.

22. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Yhdeksän kuukauden palvelusaika yhteneväiseksi korkeakoulujen
alkuun
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää että yhdeksän kuukauden, eli 255 vuorokauden, varusmiespalvelusta
lyhennettäisiin niin, että varusmiehet ehtisivät aloittamaan koulunsa normaaliin aikaan. Yhdeksän kuukautta
palvelevat, syyskuussa kotiutuvat, varusmiehet ovat syrjäytymisvaarassa. Varusmiesten kotiutumispäivä on liian
myöhäinen suhteessa siihen milloin korkeakoulut aloittavat lukukautensa. 15% vuosittain varusmiespalveluksen
suorittavista henkilöistä palvelee yhdeksän kuukautta. Syyskuussa kotiutuvilla varusmiehillä menee syksyn
opinnoista ohi peräti kolme viikkoa. Kaikkia käytössä olevia lomapäiviä ei ole mahdollista eikä mielekästä varata
täksi ajaksi.
Myöhäinen kotiutumispäivä lisää erityisesti nuorten miesten syrjäytymistä. Vuonna 2013 julkaistun ”Ohi on!
Entä sitten” -artikkelin mukaan joka seitsemäs varusmies kokee tulevaisuutensa melko epävarmaksi. Ongelmia
siis on. Olisi yhteiskunnallisestikin tarkoituksenmukaista, että varusmiehet pääsisivät aloittamaan opinnot
samaan aikaan kuin muutkin, puhtaalta pöydältä. Mielestämme ei ole järkevää se, että varusmiehiä pidetään
palveluksessa kiinni yli korkeakoulujen alkamisen. Jokainen yhdeksän kuukautta palvellut tietää, mitä viimeiset
viikot palveluksessa pitävät sisällään: odottamista ja turhaa oleilua. Mielestämme yhdeksän kuukauden
varusmiespalveluksessa on tiivistämisen varaa, varsinkin loppupäässä, sen verran, että palvelusta pystyttäisiin
lyhentämään.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokous toteaa aloitteen huomion olevan aiheellinen. Palvelusaikojen eriyttäminen toisistaan ei kuitenkaan
ole mahdollista. Nykyiset 165, 255 ja 347 vuorokauden pituiset palvelusajat on rytmitetty yhteen. Ne tukevat
toinen toistaan niin koulutuksellisesti kuin koulutushenkilöstön työmäärän tasaajana. Keskustanuorten
liittokokous näkee että oleellista olisi pyrkiä rytmittämään palvelusaikojen alku ja päättyminen paremmin muun
yhteiskunnan aikatauluihin. Nykyisillään talvella ja kesällä alkavat palvelusajat eivät vastaa aikataulua jolla mm.
korkeakoulumme toimivat.

23. Kymenlaakson Keskustanuoret: Lautamiesjärjestelmästä luovuttava
Käräjäoikeuksissa toimii tällä hetkellä kunnanvaltuustojen valitsemattomia lautamiehiä eli maallikkotuomareita.
Lautamiehet osallistuvat rikosasioiden ja maaoikeusasioiden käsittelyyn ilman asiantuntemusta laista.
Lautamiesten käyttöä erityisesti rikosasioissa perustellaan sillä, että lautamiehet ovat omiaan lisäämään
kansalaisten tuomioistuimia kohtaan tuntemaa luottamusta.
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On kuitenkin perusteltua syytä epäillä, että ilman juridista asiantuntemusta annetut tuomiot heikentävät
asianosaisten luottamusta tuomioiden oikeellisuuteen. Lisäksi on huomioitava, että lautamiesten ollessa
yksimielisiä on heidän kantansa ratkaiseva, vaikka se olisi vastoin ammattituomarin näkemystä. Lautamiesten
käytöstä luopuminen palvelisikin erityisesti vaikeiden ja hankalien rikosasioiden käsittelyä, edesauttaisi
materiaalisesti oikeaan lopputulokseen päätymistä ja parantaisi oikeusturvaa. Lisäksi lautamiesjärjestelmä on
kallis. Oikeushallintoon kohdistetaan taloudellisessa taantumassa säästötoimia siten, ettei
lautamiesjärjestelmään ole enää varaa. Oikeushallinnon toimivuuden turvaamiseksi on luovuttava lautamiesten
käyttämisestä, jotta ammattituomareiden virkoihin jää enemmän varoja. Näin ollen Kymenlaakson
Keskustanuoret esittää, että Suomen Keskustanuoret kannattaa lautamiesjärjestelmästä luopumista ja
lautamiesten korvaamista ammattituomareilla tarvittavilta osin.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuorten valtuuskunta 2013 on hyväksynyt oikeuspoliittisen linjauksen, joka esittää seuraavaa:
”Keskustanuoret kannattaa maallikkotuomarien eli lautamiesten säilyttämistä osana suomalaisia
käräjäoikeuksia. Lautamiehet lisäävät kansan luottamusta oikeusjärjestelmään. On myös tutkittava, olisiko
pieniä riita-asioita mahdollista sovitella maallikkovetoisissa sovitteluelimissä.”
Suomalainen oikeusjärjestelmä pyrkii takaamaan osapuolien tasapuolisen kohtelun. Tähän liittyy oikeus saada
oikeusapua sekä valittaa tuomiosta. Järjestelmä on oikeudenmukainen, mutta aiheuttaa tästä johtuen myös
suuria kustannuksia. Lautamiesten saamat nimelliset palkkiot ja korvaukset eivät ole syy kasvaneisiin kuluihin,
päinvastoin. Liittokokous myöntää, että lautamieskokoonpano saattaa tuntua ja olla rasite ammattituomareille.
Lisäksi liittokokous haluaa muistuttaa lautamiesjärjestelmään jo tehtyjä muutoksia. Nykyisellään
yksinkertaisimmat käsittelyt toteutetaan yhden ammattituomarin toimesta (esim. rattijuopumukset) ja
vaikeimmat sekä julkisuusarvoltaan suuret käsittelyt kolmen ammattituomarin toimesta (esim. case Ulvilan
surma). Lautamieskokoonpanolla, jossa on ammattituomari ja kolme lautamiestä, käsitellään maalaisjärkeä
tarvitsevat tapaukset. Tällöin lautamiehet ovat juurikin oikea taho tuomaan mukaan yleistä kansalaisnäkemystä
ja palauttamaan kansalaisten uskoa oikeusjärjestelmäämme.

24. Kymenlaakson keskustanuoret: Biomassaverolla kilpailukykyä metsäteollisuudelle
Puulla on merkittävä osuus uusiutuvan energian tuotannossa ja se on yksi tärkeimmistä uusiutuvista raakaaineista. Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja toimii hiilinieluna aina tuotteiden elinkaaren loppuun asti.
Kannustamalla aktiivisempaan metsien myyntiin ja puun kiertoon, sidomme ilmastosta hiilidioksidia ja
hillitsemme ilmastonmuutosta. Metsäteollisuuden kannattavuus on heikentynyt paperin kysynnän heikentyessä
ja tuotantokustannusten kasvaessa. Tuotantokustannukset ovat nousseet merkittävästi muun muassa puun
hinnan noustua Suomen siirryttyä pinta-alaperusteisesta metsän verotuksesta myyntiverotukseen. Tällöin
metsänomistajien halukkuus myydä metsää on laskenut, mikä on nostanut puun hintaa.
Kymenlaakson keskustanuoret esittää, että Suomen keskustanuoret kannattaa metsäverotuksen muuttamista
myyntiverotuksesta ”biomassaverotukseen”. Biomassaverolla tarkoitetaan tässä veroa, joka kerätään
hyödyntämättömästä biomassasta. Biomassasta, joka ei edistä talouskasvua, työllisyyttä eikä kestävää kehitystä.
Vero kasvaisi metsän ikääntyessä ja metsänhoitotoimenpiteet olisivat verovähennyskelpoisia. Suojelumetsät
jätettäisiin verotuksen ulkopuolelle.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Metsäpohjaiset tuotteet ovat olleet ja tulevat olemaan Suomen hyvinvoinnin yksi tärkeimmistä tukijaloista.
Digitalisaation edetessä ja toimintaympäristön muuttuessa yhä globaalimmaksi on suomalainen
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metsäteollisuuden osaaminen ja pohjoismainen korkealaatuinen puuraaka-aine pitänyt hyvin pintansa eikä
tulevaisuus tässä suhteessa näytä huolestuttavalta. Puusta tehtävien tuotteiden kirjo oikeastaan on vain
kasvamaan päin ja käyttökohteet monipuolistuvat. Suomen metsät kasvavat nykypäivänä enemmän kuin
koskaan aiemmin. Samaan aikaan metsäteollisuuden puunkäyttö on hienokselti vähentynyt erityisesti sellu- ja
paperiteollisuuden osalta. Metsiemme vuosittainen kestävä hakkuumäärä on jopa 20-30 miljoonaa
kiintokuutiota enemmän kuin mitä tällä hetkellä käytämme. Vuosittainen puun kasvu on kaksinkertainen
puunkäyttöön nähden, joka on noin 50 miljoonaa kiintokuutiota vuodessa.
Ennätyssuuret metsiemme puuvarat antavat Keskustanuorten mielestä erinomaiset monimuotoisuutta
korostavat käyttömahdollisuudet metsänomistajille oman metsänsä osalle. Kaikki eivät halua hoitaa metsäänsä
pelkästään taloudellisen ajattelun pohjalta, johon biomassavero johtaisi. Keskustanuoret yhtyvät huoleen
metsäteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisestä, mutta näkevät suurimpina ongelmina puunsaatavuuteen muun
muassa metsätilakokojen pienentymisen, tilojen omistajien ikääntymisen sekä puunkäytön keskittymisen
keskiseen ja eteläiseen Suomeen sekä metsänhoitotöiden rästit. Keskustanuorten mielestä puunkäyttöä
Suomessa on saatava lisätyksi kestävällä pohjalla.

25. Kymenlaakson Keskustanuoret: Vessat vetämään
Suurin osa julkisten tilojen wc:istä on totuttu luokittelemaan sukupuolten mukaan: erilliset wc:t naisille ja
miehille. Sukupuolittamattomat käymälätilat ovat jo kuitenkin arkipäivää liikennevälineessä, osassa julkisia
rakennuksia ja erityisesti yksityisasunnoista. Tämä onkin viisasta tilojen käyttöä, sillä jonoja muodostuu
vähemmän ja wc-tiloja ylipäätään tarvitaan vähemmän.
Lisäksi Suomessa on myös yleisesti tunnustettu sukupuolisesti luokittelemattomien ihmisten olemassaolo. On
selvää, että kaikille sukupuolille avoimet vessat tuovat helpotusta etenkin sukupuolisesti luokittelemattomien
ihmisten elämään. Näin ollen Kymenlaakson Keskustanuoret esittää, että Suomen Keskustanuoret kannattaa
sukupuolten mukaan suunnattujen wc-tilojen muuttamista unisex-wc:ksi silloin, kun se on mahdollista ilman
kohtuuttomia remontointitöitä, ja uusien wc-tilojen rakentamista kaikille sukupuolille sopiviksi.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Unisex-vessoja tulisi olla käytettävissä julkisilla paikoilla nykyistä enemmän. Sukupuolisesti luokittelemattomat
henkilöt joutuvat tarpeettoman epämiellyttävän valinnan äärelle, jos heidän on valittava joko naisten tai
miesten wc. Sukupuolisesti luokittelemattomien henkilöiden pitää voida tuntea olonsa hyväksytyiksi, kun he
liikkuessaan kodin ulkopuolella. Unisex-vessojen tulisi olla kuitenkin yksittäisiä huoneita sensitiivisyyssyistä.
Toisten mielestä sermilliset unisex-vessat voivat nimittäin olla ahdistavia. Unisex-vessojen paremman tarjonnan
lisäksi liittokokous peräänkuuluttaa lastenhoitovarusteita yhä useampiin miesten vessoihin.

26. Kymenlaakson Keskustanuoret: Vertikaaliviljelyä tuettava
Vertikaaliviljely on maanviljelyn muoto, jossa sadot kasvatetaan kerrostaloissa, erilaisissa rakennuksissa tai
maan alla perinteisen maanviljelyn sijaan. Perinteinen viljely ei pysty ruokkimaan kasvavaa maailmanväestöä,
kun taas vertikaaliviljelyn merkittävin etu verrattuna tavalliseen maanviljelyyn tulee suuremmista sadoista ja
vertikaaliviljelyyn kuluvasta pienemmästä vesimäärästä. Esimerkiksi japanilainen Mirai tuottaa 100 kertaa
enemmän kasviksia per neliömetri 99 prosentilla vähemmän vettä. Lisäksi vesistöt eivät saastu, koska
vertikaaliviljely ei tarvitse lannoitteita, maaperää tai myrkkyjä. Vertikaaliviljely myös vähentää tarvetta GMOlajikkeiden käyttöönottoon.
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Vertikaaliviljely takaa satoa ympäri vuoden poistaen lyhyen kesän, kuivuuden ja huonon maaperän vaikutuksen
satoon. Tämä nostaa huoltovarmuutta ja vähentää samalla valtion riippuvuutta muista maista. Lisäksi
rakennukset hidastavat tuholaiseläinparvien leviämistä. Vertikaaliviljely on ympäristöystävällistä ja takaa hyvän
saatavuuden, koska ruoka tuotetaan kaupungeissa, mikä pienentää kuljetuskustannuksia ja parantaa
ilmanlaatua. Entistä peltoalaa vapautuu muuhun käyttöön, kuten kansallispuistoiksi, metsiksi ja
kaupunkirakentamiseen.
Valitettavasti vertikaaliviljely ei ole vielä kustannustehokasta, mutta siitä saatavien ympäristöhyötyjen takia on
järkevää tukea vertikaaliviljelyä. Suomen tulisi olla edelläkävijämaa vertikaaliviljelyn osaamisessa ja tätä
osaamista voitaisiin myydä ulkomaille tai antaa kehitysapuna kuivuudesta kärsiville kehittyville maille.
Vertikaaliviljely voisi vähentää kuivuuden ja muiden luonnonkatastrofien vuoksi pakolaiseksi lähtevien määrää.
Lopulta alentuvat kustannukset ja kehittyvät menetelmät mahdollistavat vertikaaliviljelyn köyhimmissä maissa,
minkä sivutuotteena syntynyt hyvinvoinnin nousu voi edistää maailmanrauhaa. Kymenlaakson Keskustanuoret
vaatii, että Suomen Keskustanuoret kannattaa, että valtio tukee vertikaaliviljelyn perustutkimusta ja
käyttöönottoa Suomessa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret esittävät, että rakennusmääräyksiä tulee tarkastella ja muuttaa sellaisiksi, että ne
mahdollistavat vertikaaliviljelyn. Keskustanuoret pitävät tärkeänä, että vertikaaliviljelyä pilotoidaan, jotta
löydetään toteutuskeinoja vertikaaliviljelylle. Keskustanuoret eivät usko, että suora tuki on paras keino edistää
vertikaaliviljelyä. Liittokokous yhtyy aloitteessa olevaan esitykseen siitä, että vertikaaliviljelyn perustutkimusta
tuetaan. Keskustanuoret katsoo, että vertikaaliviljely voi olla yksi hyvä osaamisviennin tekijä. Liittokokous ei yhdy
kuitenkaan esitykseen vertikaaliviljelyn käyttöönoton tukemisesta tai varsinaiseen tuotannon tukemisesta.

27. Kymenlaakson Keskustanuoret: Kansanedustajien palkkiot sidottava keskipalkkaan
Kansanedustajien palkkion suuruus herättää ajoittain keskustelua. Moni pitää epäoikeudenmukaisena sitä, että
kansanedustajien palkkio ei laske, kun muun kansan palkat alenevat. Kansanedustajien palkkioista päättää
palkkiotoimikunta, joka koostuu kolmesta henkilöstä. Kansanedustajien palkkio (24.9.2015) on 6.380 euroa
kuukaudessa ja yli 12 vuotta palvelleella kansanedustajalla 6.858 euroa kuukaudessa. Kansanedustajan palkkion
lisäksi mm. valiokuntien puheenjohtajille ja vähintään 3 hengen eduskuntaryhmien puheenjohtajille maksetaan
lisäpalkkio.
Kymenlaakson Keskustanuorten mielestä palkkiotoimikunta ei ole muuttanut kansanedustajien palkkiota
oikeudenmukaisesti suhteessa muiden suomalaisten palkkakehitykseen. Kymenlaakson Keskustanuoret vaatii,
että Suomen Keskustanuoret kannattaa palkkioiden suuruuden määräytymistä automaattisesti suomalaisten
keskipalkkojen mukaan palkkiotoimikunnan päättämällä kertoimella – esimerkiksi 2 (200%) – korjattuna.
Palkkiotoimikunta päättäisi lisäpalkkiosta kuten tähänkin asti.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Kansanedustajien palkkioiden tulee kuvastaa tehtävän vaativuutta ja arvokkuutta. Nykyisellään palkkioiden on
lukuisia kansalaisia lähellä olevia henkilöitä pienempi ja esimerkiksi suurin osa kunnanjohtajista saa
kansanedustajan palkkiota suurempaa palkkaa. Kansanedustajien palkkauksessa on tehty suuri tasokorotus
vuosien 1995-2000 välissä. Nykyisellään eduskunnan kolmehenkisen palkkiotoimikunnan tavoitteena on, että
kansanedustajien palkkion kehitys vastaa yleistä ansiokehitystä. Ensi vuoden osalta kansanedustajien palkkiot
tulevat kuitenkin jäämään selkeästi yleisestä ansiokehityksestä, jos eduskunta jättää puhemiehistön esityksen
mukaisesti osan palkastaan nostamatta. Palkkion sitominen yleiseen kehitykseen nostaisi siis palkkioita
enemmän kuin tämän hetkinen joustava malli.
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28. Kouvolan Keskustanuoret: Suomen pysyttävä eurossa
Viime aikoina euro on puhuttanut suomalaisia: pitäisikö rahaliitosta erota vai pitäisikö mennä kohti
liittovaltiota? Euro on tuonut mukanaan ongelmia – esimerkiksi sen, että emme voi enää devalvoida
valuuttaamme. Olisi kuitenkin typerää olettaa että kaikki ongelmamme johtuisivat eurosta tai, että eurosta
eroaminen pelastaisi Suomen talouden. Suomen talouden suurimmat ongelmat ovat muualla kuin eurossa. Syitä
ovat mm. Nokian romahdus ja Venäjän viennin lopahtaminen.
Euroopan Unionin jäsenvaltioiden pankkien valvonnan ja sääntelyn pitää olla yhtenäistä. On hyvä että
pankkiunioni on perustettu tätä tehtävää hoitamaan. Meidän ei kuitenkaan pidä tyytyä uskomaan, että
pankkiunioni nykyisellään riittää. On tärkeää miettiä, onko pankkiunionista muotoutumassa vain uusi
byrokratiahirviö. Pitää myös pohtia, onko pankkien rahoittama kriisinratkaisurahasto tarpeeksi suuri, jos
joudumme kriisiin, jossa useat pankit joutuvat toimintakyvyttömiksi. On mietittävä, mikä on sopiva sääntelyn
taso kestävää talouskasvua rahoittavalle pankkijärjestelmälle. Sääntelyä ja valvontaa miettiessä on syytä ottaa
huomioon suurten- ja pienten pankkien (esim. suomalaiset säästöpankit) erot.
On järkevämpää kehittää rahaliittoa paremmaksi kuin erota siitä. Vasta jos rahaliiton kehittämisessä ei
onnistuta, on syytä harkita siitä eroamista. Suomen tulee jatkossa määritellä rajat, joiden yli se ei ole valmis
menemään liittovaltiokehityksessä, ja nämä rajat tulee kertoa selvästi kaikille rahaliiton jäsenmaille. Näin ollen
Kouvolan Keskustanuoret vaatii, että Suomen Keskustanuoret toistaiseksi kannattavat Suomen pysymistä
eurossa ja samalla Euroopan unionin poliittisessa ytimessä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Eurojäsenyys on hyödyttänyt Suomea, mutta ei ongelmitta. Euroalueen tulevaisuudesta käytävä keskustelu on
eurokriisin liudentuessa välttämätöntä.
Keskustanuoret ovat huolestuneita esimerkiksi Ranskan presidentin ehdotuksesta, jossa euroalueelle
perustettaisiin oma hallitus ja budjetti. Minkään euromaan kansalaiset eivät ole antaneet mandaattia
liittovaltion rakentamiseksi euroalueesta. Euroalueen kehittämisen on tapahduttava ensi kädessä hallitusten
välisenä yhteistyönä. Suomen on aktiivisesti haettava yhteistä näkemystä samanmielisten valtioiden kanssa.
Eurovaluutan vakauden ylläpito on viime vuosina koetellut kansalaisten oikeudentuntoa, mutta sillä on vältetty
talouskriisin kärjistyminen. Yhteisvaluutta edellyttää myös osin yhteistä talouspolitiikkaa. Jotta tukipaketteja ei
enää jatkossa tarvittaisi, on euromaiden julkisen talouden kestettävä säännöllinen läpivalaisu. Vastuullinen
taloudenpito on myös viime kädessä jokaisen valtion itsemääräämisoikeuden paras tae.
Keskustanuoret pitää aloitteessa kuvatun mukaista pankkiunionia kannatettavana, mutta ei kannata esimerkiksi
koko euroalueen yhteistä talletussuojaa. Kansalliset talletussuojat kannustavat pitämään huolta kunkin maan
pankkisektorin vakavaraisuudesta.
Euroalueen nykyinen laajuus ei voi olla kiveen hakattu. Euroalueen vakauden vuoksi sekä yksittäisten valtioiden
yhteiskuntajärjestyksen tähden on luotava menettely, jonka kautta euromaa voi hallitusti siirtyä omaan
valuuttaan. Joidenkin kriisimaiden kohdalla tämä voisi olla loputtomia tukipaketteja parempi vaihtoehto.

29. Kouvolan Keskustanuoret: Metropolikaupungilla vetovoimaa koko Suomeen
Turismin tuomat tulot ja työpaikat ovat Suomelle tärkeitä. Turismia tarvitsevat erityisesti ravintolat, hotellit,
matkailuala sekä kaupat. Helsinki on Suomen merkittävin ulkomaalaisten matkakohde ja sen vetovoimaa on
lisättävä tulevaisuudessa.
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Miljoonaa asukasta voidaan pitää eräänlaisena merkkipaaluna kaupungille. Asukasmäärä tuo välittömästi
kaupungille näkyvyyttä ja kiinnostavuutta, mistä toimii esimerkkinä Euroopan monet miljoonakaupungit kuten
Wien, Bryssel ja Berliini. Itävaltaa voidaan pitää monessa asiassa Suomen verrokkimaana, mutta pääkaupunkien
näkyvyydessä Helsinki jää auttamatta kauas Wienin taakse.
Näin ollen Kouvolan keskustanuoret vaatii, että Suomen Keskustanuoret kannattaa aloitetta Suomeen
muodostettavasta Helsingin metropolikaupungista, joka muodostuisi Helsingin, Espoon ja Vantaan
yhteenliittymästä. Metropolikaupungin muodostaminen otettaisiin Suomessa yhdeksi kärkihankkeeksi. Elävien
maakuntien lisäksi Suomi tarvitsee entistä vahvemman pääkaupungin!
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Helsingin vetovoimaisuuden kehittäminen on tärkeää, kun kamppailemme turismituloista Itämeren
verrokkikaupunkiemme kanssa. Suuremmat hallintoyksiköt eivät kuitenkaan automaattisesti vahvista alueen
kilpailukykyä, vaan pahimmassa tapauksessa kasautuva byrokratia hidastaa luovaa kehitystyötä. Nykyisin
pääkaupunkiseudulla asuu noin 1 100 000 ihmistä, joten miljoonan asukkaan raja menee jo nykyään rikki ruuhkaSuomessa. Liittokokous uskoo, että Suomen kaupungeissa tulisi ottaa mallia esimerkiksi Brysselistä tai
Istanbulista, jotka koostuvat monista pienistä kunnista. Näin voitaisiin turvata paremmin päätöksenteon
läheisyysperiaatteen toteutuminen sekä paikallisdemokratia suurissa kaupungeissa.

30. Hämeen keskustanuoret: Katse tulevaisuuteen ja maalaisjärki kunniaan
Suomessa lihatalous sekä maatalous ylipäätään ovat huonojen satokausien, suurten monopoliasemassa olevien
kauppojen, teurastamoiden kasvavan ylivallan sekä tuottajahintojen jatkuvien laskujen vuoksi taitekohdassa.
Taitekohtaa synkentää erilainen byrokratiaviidakko, jota ihmisten on vaikea enää hallita. Edellä mainittujen
asioiden summa on heikentänyt suomalaista kilpailukykyä niin ulko- kuin sisämarkkinoilla. Nyt olisikin
viimeistään herättävä ja ajateltava lähitulevaisuuden valtteja sekä uhkia. Kolme suurta kokonaisuutta:
Kuinka taata tuoteturvallisuus jatkossakin? (Afrikkalainen sikarutto, MRSA-bakteeri) Uutisissa on ollut paljon
juttua Virossa ja Venäjällä riehuvasta sikojen rutosta. Sen pääsy Suomeen olisi ensisijassa pyrittävä estämään, ja
on suunniteltava, kuinka varaudutaan ehkäisemään ruton leviäminen. On vain ajan kysymys, milloin täällä tautia
todetaan, ja silloin on turha jossitella, ”miksei siihen reagoitu”. Sen puhkeaminen tulee katkaisemaan sen
vähäisenkin viennin ja sulkee aivan varmasti mahdollisen alkavan Kiinan viennin.
Suomen lainsäädäntö ja eläinsuojelumääräykset ovat tiukempia kuin muiden maiden. Tämä aiheuttaa Suomen
tuotannon kilpailukyvyn heikkenemisen. Ei ole tasapuolista, että tänne saa tuoda tuotteita, joiden tuottaminen
täällä olisi kiellettyä. Esimerkkinä sikojen hännäntypistys, mikä on Suomessa kielletty. Tätä pitäisi korostaa ja
tuoda julki vientivalttina. Sen sijaan ulkomailta saa kuitenkin tuoda Suomen markkinoille lihaa, jonka
tuotannossa sikojen hännät typistetään hännänpurennan ehkäisemiseksi. Suomalaisen sianlihan tuotannosta
löytyy paljon ammattimaista osaamista tuottajien puolelta ja se näkyy myös tässä asiassa. Hännänpurenta
saadaan kuriin hyvillä olosuhteilla, hoidolla, tarkkailulla sekä oikealla ruokinnalla. Tätä osaamista ei pitäisi
heittää hukkaan, eikä myöskään antaa periksi ulkomaiselle halpatuotannolle.
Kauppojen monopoliasema sekä niiden harjoittamat ”halpuutuskampanjat”.
Kauppojen ja teollisuuden kilpailu on liian vähäistä. Nykyinen järjestelmä on tehnyt pienyrittämisen
mahdottomaksi ja suuret firmat ovat päässeet valta-asemaan, jossa kilpailua ei juuri ole. Hinnoittelulla on saatu
myös pienet tilat ajettua pelistä pois ja tämä trendi jatkuu edelleen. Suomi on menossa kohti hallitsematonta
tilannetta. Pitäisi ymmärtää, että emme pysty kilpailemaan tuotannon määrässä vaan huomio on kiinnitettävä
tuotteen laatuun.
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Haluaisimme käsitellä enemmän maatalouden suuria ongelmia ja vähentää ylimääräistä byrokratiaa. Meidän
tulisi mahdollistaa yrittäminen sekä sukupolvienvaihdokset uusin tavoin. Alkutuotannon kilpailukykyä on
pyrittävä parantamaan. Säädöksiä pitäisi tehdä sellaisten ihmisten, jotka ovat perehtyneet asioihin ja omaavat
käytännön kokemusta.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Suomalainen alkutuotanto ja erityisesti sikatalous elävät kohtalon vuosiaan, kun kilpailu kiristyy ja Euroopan
markkinat ovat sekaisin. Sipilän hallituksen tulee tehdä hartiavoimin töitä sen eteen, että suomalainen
maatalouspolitiikka tukee, eikä jarruta suomalaisen talonpojan pärjäämistä globaalissa pudotuspelissä.
Suomalaisen ruokaturvallisuuden suurin lähitulevaisuuden uhka on Virossa jylläävä sikarutto, joka leviää
villisikojen ja ihmisten mukana yhä vääjäämättömämmin kohti pohjoista. Baltian ja Suomen välillä liikkuvat
maataloustyöntekijät, rekkaliikenne ja metsästysmatkailijat nostavat riskiä entisestään. Tulliviranomaisten tulee
lisätä tiedotusta ja tarkastuksia, jotta tietoisuus taudista ja siihen liittyvistä riskeistä saadaan matkustajien
tietoisuuteen. Taudin taltuttamiseksi tulee käynnistää viipymättä yhteiseurooppalainen operaatio, jossa tautia
kantavat villisiat kaadetaan hallitusti, sekä luonnosta löytyneet ruhot poistetaan. Tätä suosittelee myös
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Suomesta operaatioon voisi lähettää esimerkiksi
Keskustanuorten Eräkerhon.
Eläinsuojelulain ovat tärkeä perälauta eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mutta emme saa sulkea silmiämme
kansainväliseltä kilpailulta. Eläinten olot Suomessa ovat huipputasolla, verrattuna kansainvälisiin
kilpailijoihimme. Emme saa ajautua Ruotsin tielle, jossa oma tuotanto ajetaan alas liian tiukoilla normeilla, ja
lopulta ostetaan heikoimmista oloista tulevaa tuontilihaa. Sipilän hallituksen tulee viipymättä säätää laki, jossa
vaaditaan kaikelta maahan tuotavalta lihalta samojen eläinsuojelullisten kriteerien täyttämistä, kuin
suomalaiselta lihalta.

31. Hämeen keskustanuoret: Maataloustukien maksamisen syy selvitettävä kuluttajille perusteellisesti
Maataloustuet ovat korvaus tuottajalle siitä kun hänen tuottamansa alkutuote myydään todellisia
tuotantokustannuksia alhaisemmalla hinnalla eteenpäin. Tuet eivät siis ole ilmaista rahaa vaan sen eteen on
tehty lujasti töitä. Maataloustuet ovat siis yhtälailla tukea tavalliselle kuluttajalle, kun kotimaisen ruuan hinta
pysyy kohtuullisena. Kauppalaskun summa olisi huomattavasti korkeampi jos tukijärjestelmää ei olisi.
Maataloustukien vaikutus meidän kaikkien elämään ei siltikään ole selvää suurimmalle osalle väestöstä.
Vaadimmekin, että maajussien ajojahti asian tiimoilta on loputtava. On alettava tosissaan miettiä keinoja asian
selventämiseen kuluttajille. Olisiko syytä saada ruokakauppojen kuitteihin summa "tuettomasta" ruuasta, jotta
jokainen konkreettisesti näkisi miten maataloustuet hinnan muodostukseen vaikuttavat.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Liittokokous kuitenkin yhtyy aloitteen henkeen. On tärkeää, että kuluttajat tiedostavat maataloustukien
vaikutuksen kauppojen ruuan hintaan. Maataloustuilla alennetaan tuotteiden kuluttajahintoja ja tuetaan
samalla maataloustuotannon kannattavuutta. Maataloustuet hyödyttävät kumpaakin osapuolta, kuluttajaa ja
viljelijää. Liittokokous ei voi kuitenkaan suositella erillistä kuittimerkintää ruokatuotteille samalla kun
byrokratian pyritään purkamaan. Edunvalvontajärjestöjen tehtävä on tuoda esille eri aloilla ilmentyviä
epäkohtia.
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32. Hämeen keskustanuoret: Ruokahävikki kuriin
MTT:n ruokahävikkitutkimuksen (2013) mukaan Suomessa heitettään henkilöä kohden 20-26 kiloa ruokaa
roskiin. Vuosittainen ruokahävikki on myös taloudellisesti merkittävä. Pelkästään Suomen kotitalouksissa
heitetään ruokaa hukkaan noin 500 miljoonan euron edestä vuosittain. Ruoan tuottaminen, kuljettaminen ja
valmistaminen aiheuttavat myös huomattavan määrän päästöjä, joten kun valmis ruoka päätyy roskiin, ovat
päästöt syntyneet turhaan. Ruokahävikki antaa siis myös yhteiskunnalle taloudellisen taakan ja monien
säädösten tukemisen lisäksi suuren ympäristöhaasteen.
Tuotanto- ja kulutusketjun erivaiheista löytyy monia syitä ruokahävikin kasvamiseen. Jo tuotannossa tule
vastaan laatustandardit, jotka hipovat järjenvastaisesti millintarkkaan tuotteen laadun. Myös ylijäämäruokaan
kouluissa pitäisi ottaa ehdottomasti kantaa. Nyt syömäkelpoinen ruoka, jonka sai ennen viedä sioille, joutaa nyt
suoraan ruokailun päätteeksi biojätteeseen. Myös kauppojen säädökset elintarvikkeista, joiden parasta ennen
päivämäärä tulee liian pian joutaa hävikkiin kauppojen hyllyille tulemisen sijaan.
Toivomme Keskustanuorten liittokokousta ottamaan kantaa ja pohtimaan, miten ruokahävikki saataisiin kuriin
ja siihen malliin, että kuluttaja voisi käyttää hävikkituotteita omalla vastuulla järkevin perustein, sillä FAO:n
arvioinnin mukaan maailmalaajuisesti ruokaa menee vuosittain hukkaan yhteensä 1300 miljoonaa tonnia, joka
vastaa noin 25-30% kaikesta maapallolla tuotetusta ruuasta. Tällä määrällä voisimme ruokkia jopa kaksi miljardia
ihmistä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuorten Kohti vihreää kasvua -ohjelmassa linjataan ruokahävikistä seuraavasti: ”Kotimaisen
elintarvikeketjun ruokahävikki on vuodessa miltei 400 miljoonaa kiloa. Kotitalouksien osuus tästä on noin 130
miljoonaa kiloa. Yksityisten kotitalouksien tuottama hävikki on saatava kuriin, sillä niiden hävikki on
elintarviketeollisuuttakin suurempi. Keinot on kohdistettava kulutustottumusten muuttamiseen ja etenkin
kuluttajien tietoisuuden lisäämiseen siitä, millaiset ovat hävikin ympäristövaikutukset. Samalla voidaan pohtia
myös ruokahävikin käyttöä edelleen.
Eniten ruokahävikkiä syntyy MTT:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen lapsiperheissä. Myös korkeammin
koulutettujen ja suhteellisen hyvätuloiset heittävät ruokaa usein pois. Alle 50-vuotiailla naisilla päätyy ruokaa
roskiin useammin kuin muilla ikäluokilla taikka miehillä. Tutkimuksen mukaan maantieteellisesti ruokahävikkiä
syntyy enemmän Uudellamaalla kuin muualla maassa. MTT:n mukaan ruokahävikkiä voidaan vähentää
paremmalla ostosten suunnittelulla, syömällä ensin helposti pilaantuvat ruuat sekä pakastamalla ruokaa.
Taloudelliset syyt toimivat myös hyvänä motivaation lähteenä.
Elintarviketeollisuudessa alun perin syömäkelpoista hävikkiä syntyy 75–140 miljoonaa kiloa vuodessa. Tämä
vastaa MTT:n mukaan keskimäärin noin kolmea prosenttia elintarviketeollisuuden tuotantovolyymista.
Keskustanuoret katsoo, että ruokahävikkiä voidaan pienentää, kun tunnistetaan syyt ja sitten pyritään
vaikuttamaan niihin. Esimerkiksi maa- ja kotitalousnaiset toteuttivat vuosina 2012–2013 Älä ruoki hukkaa hankkeen. Hankkeessa koulutettiin, tiedotettiin, jaettiin vinkkejä ja yritettiin muuttaa käyttäytymistä.
Hankkeessa annettiin neuvoja ruokatalouden suunnitteluun, elintarvikkeiden säilytykseen ja käsittelyyn,
pakkausmerkintöjen lukemiseen sekä tähteiden käyttöön. Pidämme toimintaa hyvänä käytäntönä, jota
kannattaisi jatkaa edelleen.
Ranska kielsi vuonna 2015 kauppoja tuottamasta ruokahävikkiä. Maan parlamentti hyväksyi lain, joka kieltää
suuria supermarketteja tuottamasta enää ruokajätettä. Kaikki myymättä jääneet, mutta edelleen syötäväksi
kelpaavat elintarvikkeet pitää vastaisuudessa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen, eläinten rehuksi tai
kompostoitavaksi. Keskustanuoret kannattavat Ranskan mallin mukaista lainsäädäntöä myös Suomeen.
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Lainsäädäntö ei estä kauppoja lahjoittamasta ruokaa hyväntekeväisyyteen. Lisäksi hukkaruokaa voidaan
käyttää esimerkiksi biokaasun ja etanolin valmistamiseen tai eläinten rehuksi. Kouluruoan hävikin
pienentämisestä hyvä esimerkki on Sitran kokeilu tähdelounaskäytännöstä, jota on testattu mm. Kuopiossa.
Tähdelounailla opiskelijaruokailusta jäänyt lounasruoka myytiin huomattavan edulliseen hintaan koulun
lähialueen asukkaille.

33. Hämeen keskustanuoret: Käyrät kurkut ja rumat porkkanat ruokakauppoihin
Euroopan unionin alueella on vahvistettu kymmenelle eurooppalaisittain merkittävälle tuoreelle hedelmälle ja
vihannekselle laatuvaatimukset. Laatuvaatimuksissa tuotteet lajitellaan niiden ulkoisten ominaisuuksiensa
perusteella luokkiin. Samat säännöt ovat voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa, koskien myös alueen
ulkopuolistenkin maiden vientiä ja tuontia. EU:n yhteisten laatuvaatimusten ulkopuolelle jää monia
suomalaisille tärkeitä kasviksia, mutta niitä koskevat EU:n kaupanpitämisen yleisvaatimukset. Mikäli tuotteet
myydään laatuluokiteltuina, tulee ne luokitella laatustandardien mukaisesti.
Olemme tottuneet suuriin, yhdenmukaisiin ja kiiltäviin kasviksiin. Suurin osa kaupassa myytävistä kasviksista on
vahattuja ja osa on saatettu jopa värjätä ulkonäön parantamiseksi. Ihmiskunnan historian aikana olemme
oppineet valikoimaan ruokamme myös näköaistin avulla. Nyt tätä kykyä ollaan ottamassa meiltä pois. Miten
pystymme tunnistamaan kypsän ja ravinteikkaan kasviksen ruokakaupasta, ellei sen ulkonäköön pysty enää
luottamaan? Jos vertaat luomuhyllyllä myytävää kasvista tehotuotettuun kasvikseen, niin se saattaa näyttää
huonolaatuiselta, vaikka viimeaikaisten tutkimusten mukaan se voi olla ravinteikkaampaa.
Hämeen Keskustanuoret kannustaa Keskustanuorten liittokokousta yhtymään ajatukseen, että viljelijät saisivat
entistä paremmin myyntiin myös ”väärän” mallisia porkkanoita ja muita ulkoisesti 2-luokan juureksia ja
vihanneksia. Voimme omilla kulutustottumuksillamme olla kääntämässä yleistä trendiä siihen suuntaa, että
nykyään jätteeksi päätyvät valtavat määrät syömäkelpoisia vihanneksia päätyisi jatkossa syötäväksi.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokous on samaa mieltä siitä, että myös 2-luokan juurekset ja vihannekset tulee säilyttää kaupan
valikoimissa. Käyriä kurkkuja ja porkkanoita on jo löytynyt kauppojen tuotevalikoimista jossa niitä on myyty
hieman alemmalla kilohinnalla kuin 1-luokan kasviksia. Käyriä kurkkuja on käytetty myös esimerkiksi
suurkeittiöiden raaka-aineena ja niiden käyttöä tulee hyödyntää jatkossakin jotta ne eivät joudu suoraan
hävikkiin.
Eurooppalaisista laatuvaatimuksia on tullut symbolinen EU:n ylisääntelylle. Euroopan parlamentin mukaan
”Vuoden 1988 "kurkkuasetus" ja vuoden 1999 "porkkana-asetus" asettivat lukuisten vastaavien EU-lakien ohella
Euroopan laajuisia laatuvaatimuksia (ekstraluokka, I ja II luokat) hedelmille ja vihanneksille.
Yhteiseurooppalaisten sääntöjen tarkoituksena on ollut helpottaa hedelmien ja vihannesten varastointia,
käsittelyä ja kuljetusta sekä varmistaa niiden tuoreus matkalla pellolta pöytään.
EU poisti niin sanotut kaupan pitämisen vaatimukset 1. heinäkuuta 2009 alkaen 26 tuotteelta, herkkusienet,
herneet, kukkakaali, luumut, pavut, pinaatti ja porkkana mukaan lukien. Muotopuolia vihanneksia ja hedelmiä
näkyneekin jatkossa entistä enemmän kaupan hyllyillä ja torimyyjien laareissa. Koko- ja muotovaatimukset
säilyvät kuitenkin kymmenellä hedelmällä tai vihanneksella, joiden osuus EU:n kaupan arvosta on 75 %. Joukkoon
kuuluvat niin omenat, mansikat kuin tomaatit. EU-maat voivat kuitenkin sallia kaikenkokoisten ja -muotoisten
hedelmien ja vihannesten myynnin, kunhan vaatimuksista poikkeavat tuotteet erottuvat merkinnöiltään
priimatavarasta. Muotovaatimusten poistuminen on osa Euroopan unionin pyrkimyksiä vähentää byrokratiaa ja
yksinkertaistaa sääntelyä. Lakien kumoaminen lisää myös kuluttajien valinnanvaraa – ja säästää täysin
syömäkelpoisen ruoan näiden suihin tunkion sijaan.
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34. Helsingin Keskustanuoret: Valtion varustamotoiminnat on yhdistettävä
Osana valtion tilaaja- ja tuottajatoimintojen eriyttämistä entinen Merenkulkulaitos ja Tielaitos lakkautettiin ja
niiden toiminnot hajautettiin ja eriytettiin. Tilaajatoiminnot siirrettiin perustettuun Liikennevirastoon.
Tuottajatoiminnot yhtiöitettiin joko liikelaitostamisen kautta tai suoraan eri osakeyhtiöiksi, mitkä valtio omistaa
sataprosenttisesti. Nämä yhtiöt hoitavat perusinfraan kuuluvia toimintoja, kuten väylien ylläpitoa ja hoitoa,
merimittausta, merikarttojen valmistamista, talvimerenkulun turvaamista sekä ympärivuotisen
öljyntorjuntavalmiuden, saariston yhteysalusliikenteen, luotsauspalvelut, aluspalvelutiedotteet ja seurannan.
Jokaisessa yhtiössä on oma hallinto, joka syö paljon varoja ja resursseja. Näiden uusien yhtiöiden johtoihin ei ole
palkattu alan varsinaisia osaajia ja ammattilaisia, vaan ammattijohtajia, joiden prioriteetit ovat muualla kuin
hyvän, turvallisen ja osaavan palvelun tuottamisessa. Voittojen nimissä palveluiden ja turvallisuuden tasoa on
tietoisesti heikennetty.
Valtion tulisi perustaa yksi valtio-omisteinen yhtiö, johon kaikki edellä mainitut toiminnot ja valmis kalusto
voitaisiin sulauttaa. Menoja saadaan pienennettyä yhdellä hallinnolla. Myös sisäinen synergia ja dynaamisuus
saadaan maksimoitua, kun kaikki toiminnot tekevät yhteistyötä saman yhtiön alaisuudessa. Kalliiden hallintojen
purkamisen jälkeen voidaan varustamon varoja ohjata palvelujen ensiluokkaiseen ja turvalliseen tuottamiseen.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen

35. Pohjois-Savon Keskustanuoret: Keskustalaista politiikkaa kaupunkeihin
Keskustalaisella ajatusmaailmalla ja politiikalla on vielä runsaasti annettavaa kaupungeissamme. Esimerkiksi
lähiöissä keskustalaisella näkemyksellä sivistyksestä ja itsensä kehittämisestä, osallistumisesta ja toisista
välittämisestä on huutava pula. Keskustan menestyminen Oulun, Seinäjoen tai Kuopion kaltaisissa kaupungeissa
osoittaa, että puolueen sanomalle riittää kysyntää ja siihen luotetaan tulevaisuuden rakentajana kaupungeissa
siinä missä maaseudullakin. Toisaalta eräiden kaupunkien vaalimenestys osoittaa, että tehtävää
kaupunkikuvamme luomisessa vielä riittää.
Pohjois-Savon Keskustanuorten mielestä keskustalainen aate ja sanoma vaativat vielä soveltamisharjoitusta
teoriasta käytäntöön kaupunkiympäristöissä. Miten esimerkiksi kestävä luontosuhde tai ”köyhän asia” taipuvat
asukaslukuaan ja pinta-alaansa kasvattaneelle uudelle kuntaliitoskunnalle? Avautuuko keskustalainen
vaihtoehto suurten kaupunkien potentiaalisille kannattajille nykyisten valtakunnallisten linjausten valossa?
Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät kokonaisvaltaisen, tulevaisuutta visioivan, tavoitteellisen kaupunkityön
aloittamista Keskustanuorissa vuonna 2015 ja työn tuotosten hyödyntämistä tulevissa kuntavaaleissa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustalainen kaupunkipolitiikka kaipaa päivitystä 2010-luvulle. Jopa kolme eri piiriä kokevat
liittokokousaloitteissaan, että nuorkeskustalaisella liikkeellä ei nykyisellään ole riittäviä eväitä kamppailla
kannatuksesta ja luottamuksesta Suomen suurimmissa kaupungeissa. Ongelma oli havaittavissa viime kevään
eduskuntavaalien laimeassa menestyksessä eritoten Helsingissä ja Uudenmaan suurissa kaupungeissa.
Liittokokous tunnistaa aloitteissa esitetyn huolen, jonka mukaan sanomamme ei tällä hetkellä puhuttele
suurimpien kaupunkien asukkaita. Keskusta-aatetta tuleekin jatkossa sanoittaa vastaamaan myös
kaupunkielämästä kumpuaviin arjen haasteisiin ja kehitystarpeisiin. Erityisesti konkreettisille vaihtoehdoille on
tilausta. Liittokokous suhtautuu myönteisesti toiveisiin Keskustanuorten oman kaupunkipoliittisen ohjelman tai
linjapaperin laatimisesta. Liittokokous esittää, että Salossa valittava järjestön johto ja liittohallitus saavat
liittokokoukselta mandaatin päättää, kuinka kaupunkipoliittista työtä ryhdytään tekemään. (Vastaus on
yhteinen aloitteisiin 47 ja 59.)
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36. Pohjois-Savon Keskustanuoret: Liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia helpotettava
Suomalaisten nuorten liikunnan määrän vähäisyydestä on mediassa ollut aika ajoin keskustelua. Ilmiö, jossa
nuoret jakautuvat yhä suuremmissa määrin niihin, jotka liikkuvat paljon ja niihin, jotka liikkuvat liian vähän jos
lainkaan, huolestuttaa Pohjois-Savon Keskustanuoria.
Eräs liikuntaharrastuksen haasteeksi yhä useammin muodostuva asia nykyään on harrastamisen hinta.
Liikuntaharrastamisen hinta uhkaa syventää entisestään sosiaalisia eroja ja vaikuttaa esimerkiksi terveyserojen
polarisoitumiseen jo lapsuusiästä alkaen. Pohjois-Savon Keskustanuoret peräänkuuluttavatkin toimia tasaarvoisten liikuntapalveluiden toteuttamiseksi kaikkialla Suomessa, myös näinä taloudellisesti vaikeina aikoina.
Panostukset liikkuvaan väestöön on panostusta hyvinvoivaan tulevaisuuteen. Liikunnan edistämisen
keinovalikoimaan kuuluvilla alhaisilla liikuntapaikkojen käyttömaksuilla, riittävällä ja oikein kohdentuvalla
urheiluseuratuella, koulujen liikuntakerhoilla sekä esimerkiksi urheiluvälinekirjasto-toiminnalla tulee taata
jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus liikunnan harrastamiseen. Keskustanuorten tulee olla aloitteellisina
puolustamassa kaikkien oikeutta ja mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Aloitteessa ilmaistu huoli liikunnan harrastusmahdollisuuksien epätasa-arvoisesta jakautumisesta on tärkeä ja
perusteltu. Kuntatasolla on huomattavia eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia lapsella tai nuorella on harrastaa
erilaisia lajeja. Kunnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että lajivalikoima säilyy riittävän monipuolisena eikä
jotain yksittäistä lajia suosita liiaksi ylitse muiden.
Tiedämme, että sosioekonomisilla tekijöillä on yhteys terveyteen. Terveys- ja hyvinvointieroja tulee puolestaan
pystyä tasaamaan sekä kunnan että kolmannen sektorin keinoin. Keskustanuoret pitää tärkeänä erityisesti
hyväkuntoisten ja maksuttomien ulkoliikuntapaikkojen (esim. luistelu-/jääkiekkokaukalo, yleisurheilukenttä,
turvalliset kävelytiet, hiihtoladut) ylläpitoa sekä kohtuullisilla käyttäjämaksuilla toimivia muita kunnallisia
liikuntapalveluja (esim. uimahalli, kuntosali). Keskeistä on, että lapset ja nuoret omaksuvat liikunnan osaksi
arkipäivää. Siksi pidämme ilahduttavana hallituksen ”tunti liikuntaa päivässä” -ehdotusta. Liikunnan
kansalaisjärjestötoiminta on arvokasta paikallista työtä, jota myös tuetaan valtion taholta. Liikuntajärjestöt
täydentävät kunnan liikuntatoimen palveluita. Täytyy myös muistaa, että toimeentulotuen kautta voidaan
tarvittaessa avustaa perhettä lasten ja nuorten harrastus- ja virkistystoimintaa koskevissa kuluissa.

37. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Hauelle ylämitta
Uuden kalastusasetuksen ja uudistetun kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016. Uudessa laissa ja
kalastusasetuksessa on paljon hyvää, mutta haukea kohdellaan edelleen kuin roskakalaa.
Kalastusasetusluonnoksessa oli alun perin esitys, että hauelle asetettaisiin ylämitaksi 90cm. Tarkoitus oli suojella
suurhaukia ja taata monimuotoinen sekä vahva haukikanta. Myöhemmin esitys poistui luonnoksesta.
Toisin kuin on epäilty, niin hauet eivät rasita ns. jalokalakantoja syömällä esimerkiksi lohenpoikasia. Uuteen
kalastusasetukseen on saatava hauen ylämitta takaisin. Ylämitan asettamisesta voittavat ympäristö, vapaa-ajan
kalastajat sekä kalastusmatkailu, että kalastusoppaat. Ympäristön ja ekosysteemin kannalta suurhauet laskevat
laadukkaampaa mätiä joista kasvaa uusia suurhaukia, eikä kanta vääristy niin, että tulevaisuudessa olisi vain
pieniä haukia. Suurhauet taas kuluttavat enemmän särkikaloja ja ehkäisevät rehevöitymistä. Vapaa-ajan
kalastajille ja kalastusalan yrittäjille suurhaukien olemassaolo tarjoaa uusia elämyksiä ja lisääntyviä
kalastusmatkoja näiden elämysten toivossa. Hauelle on asetettava ylämitta kestävien kalakantojen, vireän
kalastusmatkailun ja lukuisten vapaa-ajan kalastajien puolesta!
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
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Keskustanuoret kannattaa valtakunnallisten ylämittojen sijaan kalastuskuntien määrittelemiä vesistökohtaisia
ylämittoja. Paikallinen omistajuus vesistöjen hoidossa on kalakantojen hoitamisen kannalta oleellista.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että perinteinen suurien haukien kalastaminen pienentää haukien kokoa.
Ylämitan määrittäminen varmistaisi, että fyysisesti isoimmat hauet pääsisivät lisääntymään ja varmistaa
haukikannan monimuotoisuus.

38. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Ulkomaalaisille rekoille tiemaksut
Yhä useammin tiellä tulee vastaan isoja ulkomaisia rekkoja monista eri maista. Rekkojen kulkeminen on
ehdottoman hyvä merkki siitä, että kauppa käy, mutta rekat saattavat myös käyttää Suomea läpikulkumaana.
On selvää, että eniten teitä rasittavat juuri isot ja raskaat rekat. Varsinais-Suomen Keskustanuoret esittävätkin,
että Suomi alkaisi keräämään ulkomaalaisilta kuljetusyrityksiltä tiemaksuja. Tiemaksujen tarkoitus olisi
yksinkertaisesti kerätä korvamerkittyä rahaa teiden ylläpitoon ja korjaukseen. Sähköinen tiemaksujärjestelmä
Eurovinjet on käytössä jo mm. Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa ja näin ollen sama järjestelmä olisi helppo
tuoda Suomen käyttöön. Tiemaksujen avulla ulkomaalaiset kuljetusyritykset osallistuisivat suomalaisten teiden
ylläpidon kustannuksiin. Maksu ei tietenkään saisi olla niin suuri, että se vaikuttaisi kauppaan.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Suomen tieverkko on monilta osin melko rapistunut ja teiden kunnossapitoon menee rahaa. Eurovinjetin eli
sähköisen tiemaksun käyttöönottoa on ehdottanut myös SKAL ja järjestelmän avulla Suomi voisi kerätä
ulkomaisilta kuljetusliikkeiltä monta miljoonaa euroa tiemaksuja, koska Suomi on avain Eurooppaan ja juuri
logistinen solmukohta varsinkin itänaapurimme kannalta. Suomella ei ole loputtomiin varaa edes
perustieylläpitoon, koska talous ei ole toistaiseksi osoittanut eheytymisen merkkejä.
Keskustanuoret näkevät, että rahoja voisi kerätä tieliikennettä käyttäviltä rekoilta, mutta ne kerääntyneet varat
käytettäisiin suoraan takaisin tienpitoon korvamerkittynä. Ulkomaisten kuljetusyrityksien on osallistuttava
Suomen teiden ylläpitokustannuksiin, koska hekin käyttävät Suomen laajaa tieverkostoa.

39. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Keskustanuorille eläinpoliittinen ohjelma
Sudet, merimetsot, valkoposkihanhet, minkit, liito-oravat sekä monet muut eläimet ovat jatkuvasti pinnalla
julkisessa keskustelussa. Keskustelussa mielipiteitä esitetään kiivaasti niin tunne- kuin faktapohjaltakin.
Jokaisella on varmasti jokin mielipide asiaan. Varsinais-Suomen Keskustanuoret esittävätkin, että
Keskustanuorten liitto alkaisi työstämään eläinpoliittista ohjelmaa, jossa nämä kiistakysymykset ratkaistaisiin ja
esitettäisiin konkreettisia ja sovittelevia ratkaisuja eläinaiheisiin poliittisiin kysymyksiin.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret viettää ensivuonna luonto-teemavuotta. Liittokokous esittää, että Salossa valittava järjestön
johto ja liittohallitus saavat liittokokoukselta mandaatin päättää, kuinka eläinpoliittista työtä ryhdytään
tekemään. Ehdotus ohjelmatyön aloittamisesta on kannatettava, mutta tulevat ohjelmatyön suuntaviivat ja
käynnistettävät ohjelmaprosessit määrittelee tuleva liittohallitus.
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40. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Metsästyksen profiilia on nostettava ja metsästyksen harrastamista
on helpotettava Suomessa
Suomalainen, ikiaikainen metsästyskulttuuri on kriisissä. Metsästyksen harrastamista vaikeuttaa jatkuvasti
aselakiin tehdyt kiristykset, sekä yleinen ilmapiiri, joka on laskenut metsästyksen profiilia. Media uutisoi suuresti
metsästykseen liittyvät negatiiviset tapaukset, mutta metsästyksen luomat hyvät vaikutukset ja hyödyt eivät tule
esille juuri missään. Tämä vähentää nuorten, ja miksei vanhempienkin halua aloittaa metsästys hyvänä
harrastuksena. Toinen syy on aloittamisen vaikeus, ja tieto siitä, ettei tulevaisuudessakaan uusien aseiden
hankkiminen ole helppoa johtuen liian tiukasta aseisiin liittyvästä byrokratiasta.
Tähän on saatava muutos. Metsästys on tärkeä niin harrastuksena, kuin suomalaisen yhteiskunnan
toimivuudenkin kannalta. Maaseudulla yksi tärkeimpiä harrastuksia on metsästys ja luonnossa liikkuminen.
Metsästäjät myös pitävät eläinkannat kurissa niiltä osin, kun se on tarpeen. Esimerkiksi Suomen luontoon
kuulumattomat eläimet, kuten supikoirat tekisivät valtavaa tuhoa lintukannoille, ellei supikantaa harvennettaisi
aktiivisesti. Toinen hyvä esimerkki on hirvenmetsästyksen aiheuttama hyöty tieliikenteelle. Ilman metsästystä
hirvikannat räjähtäisivät käsiin, ja tieliikenteen sujuva toiminta olisi hirvivaaran takia mahdotonta.
Keskustanuorten on perinteisten maaseudun, ja miksei kaupunginkin luontoläheisten arvojensa mukaan
alettava pitää huolta metsästyksen tulevaisuudesta. Julkaisuilla metsästyksen hyödyistä voidaan helposti
tavoittaa iso joukko kansalaisia ja nuoria, ja näin parantaa metsästyksen profiilia hyvänä asiana sekä yksilön, että
yhteiskunnan näkökulmasta. Keskustanuorten on osana byrokratianpurkutalkoita pyrittävä myös vaikuttamaan
asebyrokratian järkeistämiseen, jotta metsästyksen aloitus olisi nuorille helpompaa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Metsästys on yhteiskunnallisesti merkittävä harrastus. Metsästäjien tekemä työ riistakantojen parissa vaikuttaa
monin eri tavoin luontoon ja ihmisiin. Maa- ja metsätalousvahinkojen torjunta pitämällä hirvieläinkannat
kurissa, yhteistoiminta viranomaisten kanssa erityisesti suurriistavirka-avun muodossa sekä tieteellisen
tutkimuksen avustaminen on erittäin tärkeää ja pohjautuu vapaa-ehtoisuudelle. Metsästyksen aloittaminen on
muuttunut monelle nuorelle hankalaksi. Osittain kyse on vaikeutuneesta aselupabyrokratiasta, osittain
metsästysmahdollisuuksien hankalasta saavutettavuudesta. Keskustanuoret katsookin, että tärkeimmät toimet
metsästyksen edistämiseksi ovat aselupakäytäntöjen helpottaminen sekä valtion maiden metsästyskäytön
turvaamisen.

41. Oulun Keskustanuoret: Toimivat koulukuljetukset on taattava kaikille
Syrjäseuduilla järjestetään lapsille kuljetuksia kouluun monista pätevistä syistä. Näitä syitä ovat muun muassa
pitkät etäisyydet kyläkeskuksiin ja kouluihin sekä asutuksen jakautuneisuus kuntien sisällä. Koulukuljetukset
koskettavat joka viidettä kaikista oppivelvollisuuttaan suorittavista, siis merkittävää ryhmää koululaisista.
Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille
maksuton koulukuljetus.
Koulukuljetusten moninaisista ongelmista on myös puhuttu. Sääntely sekä käytännön toimien hitaus aiheuttavat
mm. sen, että lukujärjestykset sekä kuljetusaikataulut saattavat olla täysin solmussa lukukauden alussa.
Julkishallinnon jäykkä kilpailutusvelvollisuus on johtanut siihen, että jokaisella eri reitillä saattaa olla eri
liikennöitsijä. Tämän myötä kuljettaja ei tiedä kenet noutaa, eikä koululainen tiedä mihin bussiin mennä. Myös
resurssipula on muodostunut ongelmaksi: Kunnan rahoitus on tiukassa, ja liikennöitsijän täytyy siten tehdä
enemmän, vähemmillä resursseilla.

25/54

Liittokokousaloitteet 2015
HYVÄKSYTTY Salo 25.10.2015
On erityisen tärkeää, että koulukuljetukset sujuvat moitteettomasti, sillä koululaisen oppivelvollisuuden
suorittaminen on välttämätöntä ja lailla säädettyä. Mikäli kuljetukset eivät toimi, kontaktiopetus koulussa jää
vähemmälle, kun koululaiset eivät pääse kouluunsa. Kuljetusten epäonnistuminen johtaa myös
kaupunkialueiden ja syrjäseutujen eriarvoistumiskehitykseen, koska tällöin koululaiset eivät ole samassa
asemassa. Vaikeasta taloustilanteestamme huolimatta emme saa heikentää yhtä yhteiskuntamme
peruspilareista: Koulutusta ja sen saatavuutta kaikille.
Oulun Keskustanuoret täten esittävät liittokokoukselle, että Keskustanuoret myötävaikuttaisivat mm. sääntelyn
purkamisen sekä kuntien saaman rahoituksen kautta siihen, että koulukuljetukset saataisiin tulevaisuudessa
järjestettyä moitteettomasti kaikille sitä tarvitseville.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Tasapuolisen koulutuksen tarjoaminen oppivelvollisuusiässä oleville asuinpaikasta riippumatta on
keskustalaisen aatteen mukaista. Byrokratian purku on myös yksi Keskustapuolueen ajamista kärkihankkeista.
Kilpailuttaminen ja säästöt eivät automaattisesti aiheuta koululaisille ongelmia kouluun ehtimiselle eivätkä
vähennä kontaktiopetuksen määrää toisiin oppilaisiin verrattuna. Koulukyytien kyydeistä tulee tiedottaa
asianmukaisesti oppivelvollisuusiässä olevien huoltajia. Oppilaiden tulee myös tunnistaa mahdollisimman
helposti oma koulukuljetusvälineensä, oli kyseessä sitten normaali bussilinja taikka järjestetty erillinen
koulukuljetus. Kuntien säästöpaineet eivät saa rapauttaa uuden sukupolvemme tasapuolisen peruskoulun
käynnin mahdollisuuksia. Koulukuljetukset eivät saa olla este tasapuoliselle kontaktiopetukselle
oppivelvollisuusiässä oleville oppilaille.

42. Etelä- ja Itä-Savon Keskustanuoret: Parikkalaan kansainvälinen rajanylityspaikka
Etelä- ja Itä-Savon Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret järjestönä yhdessä aktiivitoimijoidensa kanssa
työskentelee sen puolesta, että Parikkalassa sijaitseva rajanylityspaikka kansainvälistettäisiin. Parikkalan
rajanylityspaikka on perustettu 1996 ja palvelee tällä hetkellä pienimuotoisesti pääasiassa teollisuuden
kuljetuksia. Rajanylityksiä on vuositasolla noin 15 000 kappaletta. Rajanylityspaikan kansainvälistämisellä olisi
merkittäviä aluetaloudellisia hyötyjä erityisesti matkailun saralla. Arvioiden mukaan rajan ylittäjien volyymi jopa
kahdeksan kertaistuisi kansainvälistämisen myötä.
Tällä hetkellä valmius kansainvälistämiseen on Venäjän puolella jopa parempi kuin Suomessa. Etelä- ja Itä-Savon
Keskustanuorten mielestä tämän tyyppiset kahden väliset hankkeet olisivat omiaan pitämään yllä ja
kehittämään maidemme välisiä suhteita nykyisen pakotepolitiikan varjossa. Mahdollisella rajanylityspaikan
kansainvälistämisellä olisi äärimmäisen suuri rooli koko Itä-Suomen tulevien vuosien elinkeinopolitiikan
mahdollisuuksien toteuttamisen kannalta.
Suunnitelmien mukaan Parikkalan rajanylityspaikka vaatisi Suomen puolella 2-3 miljoonan euron investoinnit
sekä suurin piirtein saman suuruiset vuosittaiset panostukset käyttökuluissa. Vastaavasti uutta tulovirtaa
Suomeen arvioidaan tulevan jopa 15 miljoonaa euroa vuodessa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat perustuneet ihmisten välisen arkiseen kanssakäymiseen sekä vilkkaisiin
talous- ja kauppasuhteisiin. Keskustanuoret näkevät, että etusijalla raja-alueiden kehityksessä on nykyisten jo
olemassa olevien kansainvälisten rajanylityspaikkojen infrastruktuurin ja ylläpidon kehittäminen sekä
tieyhteyksien ylläpito, unohtamatta kouluissa tapahtuvaa sivistämistä kielen ja kulttuurin osalta.
Kansainvälisesti on tärkeää ylläpitää vuoropuhelua vaikeissakin olossa ja rajanaapureina käytännön asioissa on
positiivista vuorovaikuttaa yhteistyön merkeissä, jota Parikkalan rajanylityspaikan kehittämishanke edustaisi.
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Parikkalan suuntautuvasta pitkäaikaisesta investoinnista hyötyy ennenkaikkea aluetalous sekä sillä tuetaan
maiden välistä kauppaa sekä kanssakäymistä.
Keskustanuoret näkevät, että on hyvä taata valmius liikkuvuuden kasvuun, ja neuvotella Venäjän kanssa
tarvittavasta rahoituksesta uuden hankkeen toteutuksessa unohtamatta jo käynnissä olevia hankkeita.
Parikkalan kansainvälistäminen voisi myös purkaa paineita muilta rajanylityspaikoilta, jolloin liikkuminen olisi
sujuvampaa rajan puolin ja toisin. Suomen pitää myös huolehtia turvallisuusnäkökulmasta, joka perustuu Tullin
sekä Rajavartiolaitoksen resurssienhallintaan ja -riittävyyteen.
Keskustanuorten mielestä erityisesti itärajan talouden kehittymisen kannalta olisi hyvä vauhdittaa uusia
aluekehitykseen positiivisesti vaikuttavia tukitoimia. Sisäministeriön selvityksessäkin 11/2015 todetaan, että
lisääntyvä itäliikkuvuus kasvattaisi matkailualan, kaupan ja palveluiden kysyntää sekä Suomeen suuntautuvia
venäläisinvestointeja.

43. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Palkansaajat samalle viivalle työttömyyden iskiessä!
Palkansaajien ansiosidonnainen työttömyysturva rahoitetaan lähes kokonaan (95%) kaikista palkkatyösuhteista
maksettavista lakisääteisistä työttömyysvakuutusmaksuista ja verovaroista. Vuonna 2014 ansioturvan
rahoituksen valtion osuus oli 42% (1 030 milj. €) ja työttömyysvakuutusmaksujen osuus 53% (1 306 milj. €).
Työttömyyskassojen osuus ansioturvan rahoituksesta oli 5% (134 milj. €).
Ansiosidonnaisesta voi kuitenkin nauttia vain, jos on työttömyyskassan jäsen. Valtaosaksi kaikkien
palkkatyöntekijöiden rahoittaman järjestelmän tulisi olla aidosti avoin ja yhtäläinen kaikille. Ansiosidonnaista
turvaa tuetaan lisäksi työttömyyskassojen jäsenmaksujen verovähennysoikeudella. Tämä tekee järjestelmästä
kaksinkertaisesti epäreilun niille, jotka eivät kuulu ammattiyhdistysliittoon tai työttömyyskassoihin.
Esitämme, että työttömyyskassan jäsenyys ei olisi jatkossa kriteeri ansiosidonnaisen työttömyysturvan
saamiselle. Valtion tulee vastata kokonaisuudessaan (100%) työttömyysturvan ansiosidonnaisen osan
rahoituksesta, sekä sen jakamisesta. Tällöin työttömyyskassamaksujen osuus poistuisi. Kassamaksuilla kerättävä
tulo korvattaisiin kaikilta työntekijöiltä tasapuolisesti kerättävällä työttömyysvakuutuskassan osuudella tai
vaihtoehtoisesti lyhentämällä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Verotuloilla 95% -prosenttisesti kustannettava ansiosidonnainen työttömyysvakuutus tulisi siirtää Kelan
hallinnoitavaksi. Tämä säästäisi rahaa hallintokustannuksissa ja kohtelisi kaikkia palkansaajia tasavertaisesti.
Siirto poistaisi myös kytköksen ansiosidonnaisen turvan ja perusturvan välillä ja mahdollistaisi kaikista
köyhimpien ihmisten toimeentulon kohentamisen ilman ansiosidonnaisen samanaikaista korottamista.

44. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Perustulokokeilu Pohjois-Pohjanmaalle!
Suomen Keskusta on ollut halukas kokeilemaan perustulomallia alueellisesti. Pohjois- Pohjanmaan
Keskustanuoret toivovat, että kokeilu kohdistuisi maakuntaamme. Piirimme alue on ikärakenteeltaan Suomen
nuorin ja sen myötä myös nuorisotyöttömyys on huippulukemissa muuhun Suomeen verratessa. Perustulon
tavoitteena on yksinkertaistaa tukiviidakkoa sekä kannustaa vastaanottamaan myös lyhytaikaisia työsuhteita.
Perustulon idea on esitetty jo 1790-luvulla, mutta sitä ei ole kokeiltu missään päin maailmaa. Nyt on jo korkea
aika lopettaa puheet - ja kokeilla perustuloa käytännössä!
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Sipilän viime syksynä antaman lausunnon mukaan kokeilualueeksi voisi sopi "syrjäinen, korkean työttömyyden
seutukunta, teollisen rakennemuutoksen kohteeksi joutunut paikkakunta ja suuren kaupungin asuinalue, jossa
on korkea työttömyys”. (Verkkouutiset 10.9.2014) Haluamme kokeilla perustulon toimivuutta alueella, josta
saadaan laaja ikäotanta ja jossa työttömyysaste on korkea. Hyviä kohteita kokeilulle olisivat esimerkiksi Iin kunta
tai jokin Oulun kaupunginosista.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuoret eivät ota kantaa siihen, missä perustulokokeilu järjestetään. Perustulo on ollut Keskustanuorten
pitkäaikainen tavoite ja kokeilussa Keskustanuorille olennaista on, että kokeilu on valmisteltu huolella ja että se
toteutetaan sellaisella tavalla, että se antaa parhaat mahdolliset tiedot ja lähtökohdat koko maan kattavan
perustulomallin rakentamiseen.
Keskustanuorille tärkeintä kokeiltavassa perustulomallissa on se, että perustulo tekee työn vastaanottamisesta
kannattavaa, selkeyttää sosiaaliturvaa ja vapauttaa kansalaisen toimeentulon anelemisen kahleista.
Keskustan piirissä tarvitaan nyt laaja-alaista keskustelua sosiaaliturvan kehittämisestä ja Keskustanuorten on
oltava keskustelussa aloitteellinen osapuoli. Keskustelu ja linjaustyö ei saa jäädä pienen piirin
kahvipöytäkeskusteluiden varaan, vaan sen tulee olla avoin ja osallistava prosessi. Keskustelu sosiaaliturvan
kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ei myöskään saa jäädä pelkäksi perustulodebatiksi, vaan sen tulee käsitellä
erikseen. Perustulokokeilua valmisteltaessa aiheesta on käytävä laajamittaista keskustelua puolueen piirissä,
myös keskustanuoria kuunnellen. (Vastaus on yhteinen aloitteisiin 58 ja 60).

45. Helsingin Keskustanuoret: Aloite työelämäpoliittisen ohjelmatyön käynnistämisestä
Työelämän ja työmarkkinoiden kiihtyvä murros näkyy yhä selvemmin nuorten aikuisten arjessa. Epätyypilliset
työsuhteet ja toimeentulon pirstaloituminen pakottavat työelämän rakenteiden muuttamiseen. Työelämän ja
työvoimapolitiikan ristiriita on ilmeinen. Perustulon kaltaiset toimeentuloon ja työllisyyteen liittyvät ratkaisut
odottavat läpimurtoaan vielä pitkään. Tarvitaan selkeitä näkemyksiä ja suuntaviivoja työelämän kehittämisestä
nuorten näkökulmasta.
Helsingin Keskustanuoret esittää, että liittohallitus käynnistää työelämäpoliittisen ohjelmatyön, jonka
seurauksena laaditaan nuorkeskustalaisia arvoja heijasteleva ohjelma. Ohjelmatyöhön kutsutaan mukaan
asiantuntijoina asiantuntijoita työelämän eri osa-alueilta. Ohjelman päämääräksi asetetaan vastata tarkemmin,
millaisia muutoksia nuorten työelämään liittyvissä rakenteissa tarvitaan sekä mihin suuntaan Suomen
työmarkkinakenttää tulisi kehittää. Samalla ohjelmatyön tavoitteeksi asetetaan nuorkeskustalaisen
työmarkkinaedunvalvontanäkemyksen selkiyttäminen.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Työmarkkinapolitiikka on harmittavan vieras politiikansektori niin keskustassa kuin keskustanuorissa.
Perinpohjaista työelämän muutosta analysoivaa ja keskustalaisia vaihtoehtoja tarjoavaa ohjelmatyötä ei ole
tehty. Keskustanuorten tehtävänä on aktiiviseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen kasvattaminen. Myös
työmarkkinapolitiikka, jos mikä, on keskustalaisten otettava haltuun nykyistä ja edellisiä vuosikymmeniä
paremmin. Ammattiyhdistysliike sen enempää kuin elinkeinoelämäkään ei saa sanella politiikkaamme. Ehdotus
ohjelmatyön aloittamisesta on kannatettava, mutta tulevat ohjelmatyön suuntaviivat ja käynnistettävät
ohjelmaprosessit määrittelee tuleva liittohallitus.
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46. Helsingin Keskustanuoret: Huomiota aatteelliseen talouspolitiikkaan
Keskustanuorten on kaikin tavoin ylläpidettävä aatteellista pohdintaa läsnä toiminnassaan ja politiikassaan.
Suurien talouspoliittisten suuntausten ymmärtäminen on aatteellisen pohdinnan ydintä. Keskustanuorten
talousideologia on määritelty periaateohjelmassa vuonna 2013 Mikkelissä. Siinä on ansiokkaasti selitetty
nuorkeskustalaisen talousnäkemyksen keskeiset piirteet: Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ylisukupolvinen
markkinatalous, luottamukseen perustuvat työmarkkinat, yrittäjyys, ahkeruustakuu ja valtion rooli talouden
toimimattomuuteen puuttuvana tahona. Ytimenä on ajatus siitä, että talouden kasvu ei ole itseisarvo vaan
tärkeää on sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi, sivistys, ihmisläheisyys ja yhteisöllisyys.
Valitettavasti hyvä talousideologia ei näy keskustanuorten viestissä ja toiminnassa. Kuluvan vuoden aikana niin
liitto kuin sen toimijat ovat puhuneet vain yksittäisistä näkökulmista, yksityiskohdista tai toimista sitomatta asiaa
nuorkeskustalaiseen talousaatteeseen. Onko liitollamme valmiutta vastata kysymyksiin, miten pieni ihminen
selviää markkinavoimien puristuksessa? Millaista talouskasvua Suomi tarvitsee? Miten valtio voi puuttua
talouden toimintaan? Mitä tarkoittaa taloudellinen tasa-arvo? Onko julkinen sektori liian suuri?
Keskustanuorten on pystyttävä ilmaisemaan taloudellinen ajattelunsa jokaisen kannanottonsa taustalla. Tässä
suhteessa olemme jääneet useaa muuta poliittista nuorisoliikettä jälkeen. Tämän perusteella Keskustanuorten
tulee kiinnittää huomiota aatteelliseen talouspolitiikkaan vahvemmin kannanotoissaan, tapahtumiensa
sisällössä sekä tuottamassaan materiaalissa. Periaateohjelmaa on toteutettava myös käytännössä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Aloitteen nostama huomio on aiheellinen erityisesti tässä ajassa. Periaateohjelma toimii Keskustanuorten
ajankohtaisen politiikan linjaamisen pohjana. Aloitteen esiin nostamana tullaan vuoden 2016 toiminnassa
panostamaan myös talouspoliittiseen keskusteluun ja perehtymiseen esimerkiksi teemasta järjestettävän
Politiikan akatemian muodossa.

47. Helsingin Keskustanuoret: Keskustanuorten on paalutettava kaupunkipoliittiset kantansa
Kaupunkipolitiikka on tällä vuosikymmenellä vahvistunut niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Valtio on
esimerkiksi aloittanut käytännön solmia kasvusopimuksia suurimpien kaupunkien kanssa, INKAkaupunkiohjelman sekä seutukaupunkiohjelman. Lisäksi liikenneinvestointeja sekä koulutus- ja
sosiaalipolitiikkaa on alettu suunnata vahvasti kaupunkien erityistarpeet huomioiden.
Keskustan Opiskelijaliitto valmisteli vuonna 2014 ansiokkaan kaupunkipoliittisen ohjelman, josta myös
Keskustanuoret voivat ottaa poliittiseen viestiinsä terävää sisältöä. Keskustanuorten nykyisin voimassa oleva
kaupunkipoliittinen linjapaperi on jo vanhentunut ja sisällöltään suppea. Keskustanuorten on vuoden 2016
aikana perehdyttävä kaupunkipolitiikkaan ja KOL:n ohjelmaan ja vahvistettava oma kaupunkipoliittinen linja.
Liittokokous yhtyy aloitteiseen
Katso aloitevastaus 35.

48. Pirkanmaan Keskustanuoret: Eutanasiasta käytävä keskustelua
Keskustanuorten Pirkanmaan piiri esittää, että Keskustanuorten tulee ottaa kantaa eutanasiaan. Eutanasia
tarkoittaa aktiivista toisen ihmisen elämän päättämistä hänen omasta pyynnöstään. Passiivinen eutanasia
tarkoittaa sitä, että armosyistä, yleensä potilaan tahdosta, jätetään antamatta hoitoa niin että potilas menehtyy.
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Aktiivinen eutanasia tarkoittaa armosyistä tehtyä tekoa, joka aiheuttaa potilaan menehtymisen. Eutanasia on
laillistettu useissa Euroopan maissa, Ruotsissa passiivinen eutanasia laillistettiin 2010. Hollannissa edellytyksenä
on oikeustoimikelpoisen potilaan vapaaehtoinen, toistuva ja selkeä pyyntö. Joidenkin tutkimusten mukaan noin
puolet Suomen lääkäreistä laillistaisi eutanasian ja lähes 75 % kansasta olisi asiassa samaa mieltä. Tällä hetkellä
Suomen laki ei käsittele varsinaista eutanasiaa. Suomen lainsäädäntö käsittelee lähinnä avustettua itsemurha,
jossa lääkärillä on oikeus tarjota kuolettava määrä lääkettä, jos potilas nauttii sen itse tai kuolinapua, jossa
esimerkiksi ruumiin toimintoja ylläpitävä hoito lakkautetaan.
Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä ihmisen itsemääräämisoikeuteen kuuluu oikeus päättää omasta
elämästään. Suomen perustuslaissa säädetään kärsimyksen lievityksestä ja hyvästä hoidosta kaikille, mutta
kuoleman edessä tämä ei usein aina toteudu. Laadukkaaseen saattohoitoon panostaminen on tärkeintä, mutta
eutanasian laillistamisesta olisi aika käydä vakavaa keskustelua, sillä parantumattomasti sairaiden inhimillinen
kärsimys on mittaamaton. Ehtona eutanasialle pitäisi olla ihmisen täysissä voimissaan kirjoittama tahdonilmaus
ja se, ettei tahdonilmausta ole tehty painostuksen alla. Lisäksi vaadittaisiin vähintään kahden lääkärin mielipide
potilaan tilasta. Lääkärin on todettava potilaan ennuste toivottomaksi. Hollannissa lääkärillä ei ole velvollisuutta
toteuttaa eutanasiaa eikä hoitajilla ole velvollisuutta avustaa siinä. Jos eutanasiaa vakavasti harkittaisiin, pitäisi
yhteiskunnassa käydä perusteellinen keskustelu säädöksistä, jotta kaikenlaisilta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.
Vakavasti sairaan ihmisen pitäisi itse saada päättää, milloin hän kokee kärsimyksensä liian suureksi ja kun
tilanteen paranemiseksi ei ole olemassa toivoa, pitäisi eutanasian olla potilaan pyynnöstä valittavissa oleva
ratkaisu. Kaikilla parantumattomasti sairailla pitäisi olla oikeus arvokkaaseen kuolemaan ja päättää elämänsä
päättymisestä laillisesti, joka ei tällä hetkellä toteudu.
Keskustanuorten arvojen mukaan yhteiskunnallisen päätöksenteon on oltava ihmisläheistä ja ihmislähtöistä.
Suurimman osan suomalaisista kannattaessa eutanasiaa, on Keskustanuortenkin aika käydä vakava keskustelu
kannastaan.
Keskustanuoret yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret katsoo, että kuolevan potilaan ensisijaisena hoitona tulee nähdä laadukas saattohoito ja
kivunlievitys niin, että jokainen tarvitseva voi niitä saada. Kuitenkin ihmisen itsemääräämisoikeus on
ehdottoman tärkeä arvo, ja sen voidaan katsoa olevan osa ”yleisperusoikeutena” turvattua oikeutta
henkilökohtaiseen vapauteen. Ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoitotahto sekä palliatiivinen hoito
mahdollistavat jo nyt aktiivisesta hoidosta kieltäytymisen. Tilanteessa, jossa saattohoidolla ei kyetä lievittämään
parantumismahdollisuuden menettäneen terminaalipotilaan kärsimiä henkisiä ja fyysisiä kärsimyksiä, tulisi
ihmisen itsemääräämisoikeuden mukaisena vaihtoehtona olla myös ihmisen kuolintoiveen kunnioittaminen.
Kuolinapu sisältää monia eettisiä kysymyksiä, jonka vuoksi se tulisi kuolinavun saamisen edellytyksenä tulisi olla
sietämätöntä kärsimystä kokevan, oikeustoimikelpoisen potilaan vapaaehtoinen, toistuva ja selkeä pyyntö.
Potilaan kokema sietämätön kärsimys voi muodostua moniulotteisesta kokonaisuudesta, jossa on ainakin yksi
lääketieteellinen osatekijä. Lisäksi lääkärin tulisi todeta potilaan ennuste toivottomaksi. Edelleen asiassa tulee
huomioida, että hoitohenkilökunta voi joutua potilaan kuolinapupyynnön ääressä jyrkkään ristiriitaan oman
maailmankatsomuksensa kanssa. Tämän vuoksi lääkäreille ei tulisi asettaa velvollisuutta antaa kuolinapua eikä
hoitajille velvollisuutta avustaa siinä.

49. Pirkanmaan Keskustanuoret: Suomen siirryttävä Floridan yritysveromalliin
Pirkanmaan keskustanuoret katsoo, ettei yksityisessä omistuksessa olevien pienten osakeyhtiöiden tarvitsisi
maksaa lainkaan veroja. Yhtiön voitto olisi omistajien ansiotuloa, joka verotettaisiin progressiivisesti
ansiotulona. Ero Viron malliin on se, että Virossa osakeyhtiöt maksavat yhteisöveroa 21 prosentin verokannalla
jakamastaan osingosta ja muusta voitonjaosta, mutta sielläkään yhtiöön jätettyjä voittoja ei veroteta.
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Tällä hetkellä osakeyhtiöt maksavat ennakkoveron(ennakko) tilikauden arvioidun verotettavan tulon perusteella
ja sen on vastattava mahdollisimman tarkoin tilikauden lopullista veroa. Jos ennakko ei riitä kattamaan lopullista
tuloveron määrää, osakeyhtiön on maksettava puuttuva määrä jäännösverona. Osakeyhtiö voi hakea ennakkoon
muutosta. Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20 prosenttia. Suomessa on noin 300000 alle 20 hengen yritystä.
Ennakkoveron lisäksi osakeyhtiöt maksavat tällä hetkellä yhteisöveroa sekä voitostaan, ja jaettua osinkoa
verotetaan pääomatulona. Katsomme, että nykyjärjestelmä on periaatteellisessakin mielessä arvojemme
vastainen - kohtuuton.
Floridan yritysveromalli sopii Suomen tulevaisuuden kuvaan, varsinkin, jos Sipilän I hallituksen leikkaukset
toteutuvat. Sen rakenne kannustaa yrityksiä investoimaan, työllistämään ja kasvamaan. Malli suosii pk-yrityksiä.
On erityisen tärkeää huomata, että Floridan yritysveromalli on yhteensopivampi tulevien perustulokonseptien
kanssa, koska se yksinkertaistaa yrittäjien sosiaaliturvaa. Viron yritysveromalli on selvinnyt läpi EU:n ja
kansainvälisten säädösten seulasta. Emme näe syytä, miksei tämäkin. Kohtuus on yksi Keskustanuorten
perusarvoista, ja tämä edustaa kohtuutta.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Suomessa on noin 170 000 yhden hengen yritystä joista suuri osa on toiminimiä ja esitys vastaa käytännössä
toiminimen verotusta. Tästä syystä liittokokous ei näe järkevänä, että luotaisiin kaksi samankaltaista
verotusjärjestelmää. Aloitteessa ei myöskään oteta huomioon omistavan yrittäjän verohelpotuksia, joiden
johdosta korkea progressio nostaisi verotuksen useammalla korkeammaksi.

50. Pirkanmaan Keskustanuoret: Kolmikannasta parlamentarismiin
Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret ottavat kannakseen kolmikannasta luopumisen,
aidon parlamentaarisen demokratian vahvistamisen ja paikalliseen sopimiseen siirtymisen. Korporatistinen
sopiminen on jäykkä ja vanhakantainen tapa, joka väheksyy ihmisen kykyä ajatella itse ja kehittyä.
Korporatistinen sopimusmalli lisäksi lisää epäluottamusta ja antaa suuryrityksille edullisen järjestelmän, jossa
suuret resurssit luovat ylivoimaisia kilpailuetuja pienempiin yrityksiin nähden. Paikallinen sopiminen on
tulevaisuuden mahdollisuus ja aidon luottamuksen rakentamisen kivijalka. Parlamentarismi ei voi olla
jyrättävissä työmarkkinajärjestöjen toimesta. Parlamentti on kaikkia suomalaisia edustava toisin kun
työmarkkinajärjestöt, jotka taistelevat vaan omien jäseniensä puolesta.
Suomessa on pitkään ollut olemassa kolmikannaksi kutsuttu työmarkkinajärjestöjen ja Suomen
parlamentaarisen hallituksen välinen neuvottelutapa. Kolmikanta perustuu siihen, että työmarkkinajärjestöt,
kuten ammattiyhdistysliike ja Elinkeinoelämän keskusliitto osallistuvat neuvotteluihin Suomen hallituksen
kanssa, jotka koskevat työmarkkinoita, tulopolitiikkaa ja työehtoja. Perinteisesti on käsitetty, että
ammattiyhdistysliike pyrkii varmistamaan työntekijöiden edut ja suojelemaan työntekijöitä työnantajien
mielivallalta. Elinkeinoelämän Keskusliitto taas on perinteisesti edustanut työnantajien edunvalvontaa
neuvotteluissa.
Sipilän ensimmäisen hallituksen alkutaival on ollut globaalien kriisien ja murrosten sävyttämä. Sekä taloudelliset,
että inhimilliset haasteet ovat todella kovat. Työmarkkinaetujärjestöt ovat osoittaneet, etteivät ne edes
globaalin murroksen aikana pysty joustamaan perinteisistä omia edunsaajiaan koskevista eduista tai
vaatimuksista. Etujärjestöt keskittyvät mielellään nälvimään toisiaan ja levittelemään epämääräistä tietoa, jonka
tarkoituksena on aiheuttaa epäluottamusta kansalaisten keskuudessa ja horjuttaa poliittisia vastustajia. Tämän
on loputtava nyt!
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Keskustanuoret! On jälleen aika olla edistyksen lipunkantajia ja olla valmiina uuteen huomiseen ja uuteen
maailmaan. Luottamus on yhteiskuntamme menestysmoottori, jonka aktivoinniksi on tehtävä kaikki
mahdollinen. Sosiaalidemokratian ja korporatismin näivettämästä maasta voi vielä rakentaa huippukehittyneen
ja modernin hyvinvointivaltion, jonka kolmikanta perustuu paikalliseen sopimiseen, luottamukseen ja
yhteisövastuuseen.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuoret antavat tukensa suomalaiselle sopimisyhteiskunnalle, mutta vaativat työmarkkinaosapuolilta
joustavampaa ja ratkaisukeskeisempää otetta niille uskotun työmarkkinoiden vallan suhteen.
Työmarkkinaosapuolten täytyy uudistua ja edistää myös köyhän asiaa, ei tuijottaa yksisilmäisesti saavutettuja
etuja tai vaatia vain omille jäsenilleen lisää. Historiallista aikajatkumoa tarkastellessa suomalainen sopimisen
kulttuuri työmarkkinaosapuolten välillä on tuottanut tuloksia. Se on parantanut työn tuottavuutta ja ollut
ratkaisemassa tulonjakoon liittyviä kiistoja. Työmarkkinaratkaisuilla on pidetty kiinni viime vuosina muun
muassa palkkamaltista sekä sovittu kaikkia suomalaisia koskevasta eläkeratkaisusta. Ei voida siis väittää,
etteivätkö työmarkkinaneuvottelut pystyisi tuottamaan tuloksia.
Keskustanuoret suhtautuvat paikalliseen sopimiseen myönteisesti, mutta muistuttavat, ettei mikään
lainsäädäntö estä jo nykyisinkin solmimasta työpaikoilla paikallisia työehtoja, kunhan niiden minimitaso on
kansallisen sopimuksen mukainen. Keskustanuorten periaateohjelmassa todetaan: ”Työelämään on luotava
uudet pelisäännöt, jotka korostavat ihmistä. Pelisääntöjen on oltava joustavat ja yhteiset, mutta siten, että
luottamus ja välittäminen ovat molemminpuolista. Työnantajalla on oltava luottamus siihen, että työ tehdään
ja että se tehdään ammattitaidolla. Työntekijän on voitava luottaa siihen, että työtä on ja että hän saa siitä
kohtuullisen palkkion; hänen on tunnettava olevansa luotettu osa työyhteisöä.”

51. Pirkanmaan Keskustanuoret: Mielenterveys Keskustanuorten agendalle
Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät, että liiton tulisi ottaa kantaa mielenterveyspalveluiden tilaan Suomessa.
Mielenterveydestä karsittiin 1990-luvun laman aikana ja Keskustanuorten pitää olla äänessä puolustamassa
yhteiskunnan heikompia. Erityisesti hereillä täytyy olla vaikuttamassa SOTE-uudistuksessa. Yhteiskunnan
pahoinvointi näkyy mm. siinä, että 500 000 eli joka kymmenes suomalainen syö mielialalääkkeitä. Jokainen
mielenterveyden edistämiseen sijoitettu euro tuottaa neljä euroa (lähde: Mielenterveysseura). Opiskelijoiden
mielenterveyspalvelut ovat heikentyneet YTHS-leikkausten myötä, vaikka opintojen nopea edistyminen ja työssä
pysymiseen voidaan investoida jo aiemmin. Suomessa tehdään vuosittain yli 1000 itsemurhaa.
Mielenterveystyö on inhimillinen tapa toteuttaa alkiolaista ihmisyyspolitiikaa. Mielenterveys on usein
alkuperäinen syy erilaisille sosiaalisille ongelmille, jolloin pitkäjänteisellä mielenterveyspolitiikalla rakennamme
inhimillisempää Suomea ja elämää. Mielenterveys on aliarvostettu politikan osa-alue ja Alkion hengessä olisi
aika ottaa mielenterveysasiat keskustalaisuuden ajettavaksi.
Psykoterapiaan pääsyä pitäisi helpottaa. Tällä hetkellä 15 000 käyttää Kelan kustantamaa psykoterapiakuntoutusta. Määrä on liian pieni suhteessa tarpeeseen. Myös omakustanteiseen psykoterapiaan menoa pitäisi
helpottaa esimerkiksi verohuojennuksin. Panostukset mielenterveyteen pidentävät työuria, ennaltaehkäisevät
sosiaalisia ongelmia, ehkäisevät itsemurhia ja mielen hyvinvoinnin avulla saadaan aikaan parempaa maailmaa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuorten on oltava aktiivisesti vaikuttamassa nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden
ja laadun puolesta SOTE-uudistuksessa. Riitävä resurssointi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin
mielenterveyspalveluihin tulee olla tämän vaikuttamistyön keskiössä. SOTE-uudistuksessa on pidettävä huolta
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siitä, että mielenterveyspalvelut ovat aidosti saavutettavia kaikille nuorille. Tärkeä elementti saavutettavuuden
turvaamisessa on matalan kynnyksen maksuttomien mielenterveyspalveluiden tarjoaminen. Keskustanuoret
vastustavat mielenterveyspalveluiden käyntimaksujen kohtuuttomia korotuksia ja sovittujen, mutta
käyttämättömien hoitokertojen sakkomaksujen perintää.

52. Pirkanmaan Keskustanuoret: Nuuska luvanvaraiseen myyntiin
Pirkanmaan Keskustanuoret esittää nuuskan myymisen ja luovuttamisen dekriminalisointia Suomessa. Nykyinen
nuuskakieltolaki mahdollistaa pimeän nuuskabisneksen, verotulot jäävät Ruotsiin ja (kiistanalaiset) haitat jäävät
Suomeen. Nuuska pitäisi rinnastaa muihin tupakka/nikotiinituotteisiin ja myynti luvanvaraistaa. Samalla
nuuskan saamisesta ei tehtäisi hankalaa ja sen kulttimaine saattaisi hävitä. Nuuskan myynti on sallittu Ruotsissa
ja Norjassa sekä osin Tanskassa. Pohjoismainen käytäntö olisi Suomeenkin vallan hyvä.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuorten liittokokous 2014 Oulussa käsitteli nuuskanmyynnin sallimista, ja päätti alla olevan vastauksen
mukaisesti vastustaa: "Suomeen ei tarvita uusia laillisia päihteitä aiheuttamaan riippuvuuksia ja terveyshaittoja.
Tupakointia on pyritty rajoittamaan ja vähentämään lainsäädännöllä viime vuosina ja tässä onkin onnistuttu.
Tutkimusten mukaan tupakointi on vähentynyt huomattavasti ja esimerkiksi nuorten suhtautuminen
tupakointiin on muuttunut selvästi kielteisemmäksi viime vuosina. Kouluterveyskyselyn mukaan tyttöjen
tupakointi on vähentynyt 2000- luvulla ja poikien tupakointi lähti laskuun 2006 – 2007. Tässä tilanteessa olisikin
erikoista, jos ehdoin tahdoin lisättäisiin toisen päihteen käyttöä sallimalla sen myynti. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen mukaan nuuskan käyttö ei auta tupakoinnin lopettamiseen, kuten toisinaan väitetään.
Kouluterveyskysely vahvistaa tätä nuorten osalta, sillä pelkkää nuuskaa käyttävät nuoret ovat harvassa, mutta
sekä nuuskaa että tupakkaa käyttää moni. Ruotsalaistutkimuksissa nuuskan käytön on havaittu aiheuttavan 2tyypin diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja. Nuuska aiheuttaa myös syöpää, kosmeettisia haittoja ja muita
suu- ja hammasongelmia. Raskauden aikainen nuuskankäyttö lisää lapsen kuoleman riskiä. Suomessa nuuskan
käyttö on huomattavasti vähäisempää kuin Ruotsissa, jossa nuuskan myynti on sallittu. Ruotsalaismiehistä 29%
käyttää päivittäin nuuskaa, kun taas suomalaismiehistä vain 1,2 - 2,9%. Niinpä ei ole perusteltua väittää, etteikö
nuuskan myynnin sallimisella olisi vaikutusta käyttäjämäärään. Kun otetaan huomioon nuuskankäytöstä
aiheutuvat terveyshaitat, eivät sen myynnistä saatavat verotulot ole tarpeeksi painava peruste myynnin
aloittamiselle sen enempää taloudellisesti kuin inhimillisestikään.”
Liittokokous näkee perustelujen olevan edelleen riittävät ja oikeat.

53. Pirkanmaan Keskustanuoret: Opettajien palkkaus muutettava kokonaistyöaikaan perustuvaksi
Tällä hetkellä lähes jokaisen alan opettajan työtuntimäärä on pilkottu moneen osaan. Opettajan varsinaisen
opetustuntimäärän eli opetusvelvollisuustyöajan ja oppituntien valmistelu- ja jälkitöiden tuntimäärän (30min
per oppitunti) lisäksi opettajan työaikaan on laskettu tietty määrä niin sanottua YT-aikaa, johon kuuluu mm.
yhteydenpito koteihin. Näiden lisäksi opettajalle voidaan maksaa lisiä vaikkapa atk-laitteiden kunnossapidosta.
Tämä lisä tulee maksettavaksi, oli työtä sitten enemmän kuin sille on laskettu työaikaa, tai vastaavasti, jos
lisätöitä ei kyseisellä viikolla ole, ei opettaja silti käytännössä saisi käyttää tähän määrättyä työaikaa esimerkiksi
vanhempainpalavereihin. Opetustyön murros on aiheuttanut myös sen, että opettajilla on velvoitteinaan
sellaisia tehtäviä, joihin ei ole laskettu erillistä työaikaa.
Kyseinen työaikajärjestelmä kuormittaa hallintoa ja kankeutta käytännön koulutyötä. Kokonaistyöaikaan
siirtyminen joustavoittaisi opettajan työtä ja toisaalta säästäisi opetuksen järjestämisvelvollisilta selvää rahaa.
Opetussuunnitelma ja sen tuntijako pitää huolen siitä että opetustuntien määrä työsuhteessa täyttyy.
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Valmistelutuntien määrää ei palkkauksessa tarvitsisi erikseen määritellä, sillä jokaisella alalla tulee
lähtökohtaisesti olla oletus siitä, että palkalliset työtunnit käytetään työtehtävän optimaaliseen suoritukseen.
Palkka määräytyisi työnimikeperustaisesti ja jokaiselle määriteltäisiin henkilökohtainen toimenkuva.
Luottoaikaa ja YT-tunteja sisällytettäisiin tarpeelliseksi koettu määrä opetustuntien lisäksi.
Malli on paitsi työtä joustavoittava, myös budjettiperusteisempi: kokonaistyöaikaisesta palkkauksesta on
helpompi laskea yhden opetustunnin (työtunnin) reaalikustannus ja täten johtaa opetussuunnitelman
tuntimäärien muutosten vaikutus koulutoimen kokonaiskuluihin. Kokonaistyöaika on jo käytössä opintoohjaajien palkkauksen perusteena. Poikkeuksen kokonaistyöaikaisesti palkatusta opetushenkilöstöstä voisivat
tehdä eritysopettajat, joiden työnkuvaan liittyy perinteistä luokanopettajaa laajemmat työtehtävät ja tehtävät,
jotka eivät ole varsinaisia opetustyön osia.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Siirtyminen vuosityöaikaan voisi mahdollistaa sen, että kaikki opettajan tekemä työ saataisiin palkanmaksun
perusteeksi. Siirtyminen kokonaistyöaikaan huomioisi esimerkiksi ns. piilotyön tekemisen nykyistä järjestelmää
paremmin. Tällä hetkellä opettajan työaikaa säätelee lähes yksinomaan opetusvelvollisuus. Tämä estää
työntekijän osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen koulun kehittämisessä sekä jarruttaa opettajan omaa
ammatillista kehittymistä. Suomessa voisi toimia malli, jossa opettajan kokonaistyöaika, opetusaika ja
läsnäoloaika koulussa sovitaan viikkotasolla. Mahdolliset viikoittaiset vaihtelut tasattaisiin vuositasolla.
Liittokokous uskoo, että kokonaistyöajan vaikutuksia voisi arvioida esimerkiksi laajan kokeilun avulla.

54. Pirkanmaan Keskustanuoret: Stoppi jätevesiristeilyille
Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä on pöyristyttävää, että risteilyalukset saavat edelleen kaataa
käsittelemätöntä jätevettä Itämereen. Piiri vaatii täyskieltoa tälle sisämertamme turmelevalle toiminnalle.
Kiellon lisäksi toinen hyväksyttävä vaihtoehto olisi edellyttää kaikilta Itämerellä liikennöiviltä suuremmilta
aluksilta jäteveden käsittelylaitteistoa, jolla käymäläjätevedestä poistetaan typpeä ja fosforia. Suomessa
risteilyalusten suosimien satamien (Helsinki, Turku, Maarianhamina, Kotka ja Kemi) varustukseen kuuluu
nykyisellään riittävä jäteveden vastaanottokapasiteetti. Se ei kuitenkaan riitä, vaan muidenkin rantavaltioiden
on kannettava kortensa kekoon. Suomen hallituksen tulee tehdä määrätietoista Itämeri-politiikkaa, jolla kaikki
rantavaltiot taivutellaan sijoittamaan jätevedenkäsittelylaitteisiin ja satamien vastaanottopaikkoihin.
Nykyisessä kestämättömässä tilanteessa risteilyalukset saavat kaataa käsittelemättömät jätevedet mereen noin
22 kilometrin (12 meripeninkulman) päässä rannikosta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on kuitenkin jo
vuonna 2011 luokitellut Itämeren erityisalueeksi, missä käsittelemätöntä jätevettä ei saa päästää mereen. Uudet
erityisaluemääräykset ovat jääneet sanahelinäksi, sillä rantavaltiot eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen
uusista yhtenäisistä käytännöistä. Erityisesti Venäjä on jarruttanut hanketta, jolla kohennettaisiin kovia
kokeneen meren tilaa. Maa ei ole ollut valmis raportoimaan muiden rantavaltioiden tapaan jätevesien
vastaanottokapasiteetin riittävyydestä IMO:lle.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Keskustanuoret kantaa huolta Itämeren tilasta, toiminta on tuomittavaa ja häpeällistä. Ratkaisuja on haettava
sekä paikallisesti että kansainvälisellä tasolla. Monissa Itämeren pääsatamissa on mahdollisuus jäteveden
tyhjentämiseen. Kuitenkin vain 30 prosenttia kansainvälisistä aluksista hyödyntää satamien vastaanottopisteitä.
Alusten omat käsittelylaitteistot eivät tällä hetkellä pysty poistamaan jätevedestä kaikkia merta rehevöittäviä
ravinteita. Suomen tulee jatkossakin ajaa Itämerelle alusjätevesikieltoa kansainvälisen merenkulkujärjestö
IMO:n kautta. Kieltoon on saatava sitoutumaan kaikki Itämerellä liikennöivät risteilijät, myös Venäläiset alukset.
Alusten käyttämillä polttoaineilla on jätevesiä huomattavasti suurempi vaikutus typpipäästöihin. Esimerkiksi
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raskaan polttoöljyn korvaaminen nesteytetyllä maakaasulla vähentäisi päästöjä huomattavasti. Itämeren
suojelu on Suomelle mahdollisuus hyödyntää omaa cleantech-osaamistaan.

55. Pirkanmaan Keskustanuoret: Valtion tuotettava avoin digitaalisen oppimateriaalin alusta
Uusi hallitus panostaa peruskoulutuksen uudistamiseen digitaalisten oppimisympäristöjen avulla. Opetus- ja
kulttuuriministeriön toimialan kärkihankkeissa mainitaan panostukset uusiin oppimisympäristöihin ja
digitaalisiin materiaaleihin perusopetuksessa. Tälläkin hetkellä useissa oppilaitoksissa on panostettu
uudenlaiseen, digitaaliseen opetustekniikkaan. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että painotalot eivät
juurikaan tuota oppikirjoja sähköisessä muodossa. Suomessa opetusmateriaalien markkinoita hallitsee kaksi
suurta kustannusyhtiötä. Avoimia, opetustarkoitukseen tehtyjä digiaineistoja on hyvin vähän ja materiaalit ovat
hajanaisia. Yleensä niiden tarkoituksena ei edes ole korvata paperiversiota vaan toimia kovakantisten
lisämateriaalina.
Digiympäristöt mahdollistavat opetusmateriaalin henkilökohtaistamisen. Materiaalista on mahdollista lohkoa
osia ja yhdistellä palasia toisiinsa. Materiaalin henkilökohtaistaminen parantaa oppimisvalmiuksia, kun
materiaalipaketti voidaan räätälöidä palvelemaan tiettyjä oppimismekanismeja. Toisaalta materiaalin räätälöinti
mahdollistaa myös erilaiset painotukset kurssisisällöissä (ns. erikoistavat opinnot). Pirkanmaan Keskustanuoret
esittää, että valtion tulisi tuottaa avoin, digitaalisten oppimateriaalien pilvipalvelin. Tämän digitaalisen
oppimisympäristön käyttö perustuisi myytyihin lisensseihin: kunnat voivat ostaa oikeudet eri oppiaineisiin ja
samalla periaatteella esimerkiksi lukiolaiset voisivat ostaa palvelusta oikeudet tarvitsemiinsa kirjoihin. Jotta
kahden kustantamon kilpailukyky ei määrittele materiaalien hintoja, tulee digiympäristön olla lähtökohtaisesti
kaikille kirjoittajille avoin.
Yksi jarru avointen digialustojen luomiselle on ollut pelko opetusmateriaalien laadun heikkenemisestä. Tämä
pelko voitaisiin kuitenkin ohittaa siten, että opetushallitus sertifioisi ne materiaalit, joiden sisällöt täyttävät
opetussuunnitelman mukaiset kriteerit. Alustalle ei hyväksyttäisi vajavaisia materiaaleja. Lyhyet
materiaalipaketit hyväksyttäisiin siinä tapauksessa, että ne ovat jonkin oppiaineen syventäviä kokonaisuuksia.
Toinen pelko on ollut kirjoittajien palkkojen romahtaminen. Esimerkkinä tähän voidaan mainita, että viime
vuosina Yhdysvalloissa omakustanteiset kirjoittajat tienasivat huomattavasti enemmän kuin perinteisten
kustantamojen kirjoittajat. Book on Demand GmdH:n (Manner-Euroopan johtava digikustantamo) vuonna 2013
julkaistun tutkimuksen mukaan omakustannekirjojen kirjoittajista 74,8% oli tyytyväisiä digikustantamisen
prosessiin. Ongelmaksi kirjailijat kokivat kirjojen itsenäisen markkinoinnin. Tästä ei kuitenkaan muodostuisi
ongelmaa opetusmateriaalien saralla, varsinkin, jos valmis materiaalialusta olisi opetushallituksen ylläpitämä.
Tiivistettynä voidaankin sanoa, että omakustantaminen demokratisoi kirjamarkkinoita.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Valtion ylläpitämä alusta digitaalisille oppimateriaaleille kokoaisi opetussuunnitelman mukaisen
oppimateriaalin yhteen paikkaan. Kunta voisi ostaa lisenssin haluamiinsa oppimateriaaleihin. Lukioissa tulisi
siirtyä samaan käytäntöön, jolloin oppimateriaalit olisivat maksutta jokaisen opiskelijan saatavilla lukulaitteen
kautta.

56. Pirkanmaan Keskustanuoret: Viinit ruokakauppoihin
Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä viinit tulisi sallia vähittäiskauppojen tuotevalikoimaan. Nykyinen Alkon
monopoliasema rajoittaa tuotteiden saatavuutta sekä vaikuttaa negatiivisesti pientuottajien
työllistämismahdollisuuksiin.
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Haja-asutusalueilla, kuten Pohjois-Suomessa, alkoholituotteiden saatavuus on hyvin rajallista. Viinien tuonti
vähittäiskauppoihin helpottaisi ihmisten arkea sekä tuottaisi taloudellista voittoa mm. kyläkauppojen tapaisille
pienille kaupoille, joka edesauttaisi kauppojen säilymistä maaseudulla sekä parantaisi pienempien kauppojen
kilpailukykyä. Helppous sekä kilpailukyvyn parantuminen johtaisi mahdollisesti myös ulkomaan tuonnin laskuun
ja näin ollen verotulojen nousuun.
Pirkanmaan Keskustanuoret uskovat kyseisen muutoksen jatkavan Suomen alkoholikulttuurin muutosta oikeaan
suuntaan. Alkoholikulttuurin painotus väkevistä miedompiin tuotteisiin, kuten viinit ja oluet, vaikuttaisi
positiivisesti kansanterveyteen sekä kannustaisi ihmisiä alkoholin kohtuukäyttöön. Alkon säännöstelyn ei
katsota kuuluvan 2010-luvulle. Myös pienpanimoiden sekä viinintuottajien pääsy markkinoille helpottuisi, jolloin
suomalaisten oluiden ja marjaviinien myynti saataisiin kasvuun ja näin ollen työllisyys alalla parantuisi.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuoret yhtyy aloitteen henkeen pientuottajien tukemisen osalta jakannattaa kotimaisten mietojen
alkoholijuomien, viinien ja liköörien tilamyynnin vapauttamista. Keskustanuoret ei kuitenkaan kannata Alkon
monopoliaseman purkamista.
Kaikki tutkimus ja tosielämän kokemus todistavat, että tarjonta lisää kysyntää. Jo tällä hetkellä alkoholin
aiheuttamat välittömät ja väilliset kustannukset kansantaloudelle ovat 6-7 miljardin luokkaa vuosittain.
Suomalaiset yritykset, valtio ja kunnat menettävät vuosittain 2 miljoonaa työpäivää alkoholin aiheuttamien
sairaspoissaolojen vuoksi. Sekä myynnin rajoittamisen että vapauttamisen kannattajat ovat yhdestä asiasta
samaa mieltä: suomalaisen päihteidenkäyttökulttuurin on muututtava terveempään suuntaan. On käytävä
aktiivisiin toimiin suomalaisen alkoholikulttuurin muuttamiseksi, toteutettava valistuskampanjoita ja tehtävä
alkoholinkäytön kohtuullisuudesta viesti, joka läpileikkaa niin julkisten kuin yksityistenkin sosiaali- ja
terveyspalveluiden, koulutusjärjestelmän ja työpaikkojen läpi. On myös pohdittava keinoja siirtää alkoholin
käyttö kodeista ravintoloihin, esimerkiksi ravintolassa tarjoiltavien alkoholijuomien alv-prosenttia laskemalla.
Suomalainen ryyppäyskulttuuri ei muutu myyntiä vapauttamalla.
Viinien siirtäminen ruokakauppoihin supistaisi Alkon verkkoa nykyisestä 350 liikkeestä 50-75 liikkeeseen.
Keskusteltaessa viinien siirtämisestä maitokauppoihin keskustellaan siis myös väkevien alkoholijuomien
siirtämisestä ruokakauppojen hyllyille. Monopolia ei samanaikaisesti voida säilyttää ja purkaa. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ei kannata
väkevien viinojen myynnin vapauttamista.
Viinin myynnin vapauttamista perustellaan usein myös sanomalla, että suomalaista alkoholipolitiikka ei voida
tehdä ongelmakäyttäjien ehdoilla. Ottamatta kantaa siihen, kenen ehdoilla päihdepolitiikka tulisi tehdä, voidaan
kuitenkin sanoa, että suurin osa päihdehaitoista aiheutuu muille kuin ongelmakäyttäjille. THL:n mukaan
päihteiden ongelmakäyttäjien piikkiin voidaan laskea vain 22% miesten ja 12% naisten päihdehaittojen
kokonaismäärästä.

57. Pirkanmaan Keskustanuoret: VR-monopoli purettava ja raideliikenne vapautettava kilpailulle
VR on ainoa suomalainen rautatieliikennöintiä harjoittava yritys. Tämän yrityksen omistaa Suomen valtio 100%
ja sillä on monopoliasema toimialalla. Lisäksi yhtiötä suojaavat erilaiset raiteita ja liikennöintiä koskevat
erityissopimukset, jotka estävät kilpailijoiden pääsyn toimialalle.
VR:n olemassaolon tarkoituksena tulisi kaiketi olla koko maan kattavan raideliikenteen kannattava ylläpito,
ekologinen matkustaminen, kustannustehokkuus, valtion tulokoneena toimiminen ja työllisyys. Nämä ovat
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osaltaan kuitenkin utopiaa ja edellytyksiä näiden kaikkien saavuttamiseen ei monopolikorporaatiolla ole. Yhtiö
natisee liitoksistaan ja sen johto on vuodesta toiseen toistanut samoja virheitä. Liiketaloudellinen vaikuttavuus
ja yhtiön tulokset ovat surkeita siihen nähden, ettei yhtiöllä ole Suomessa lainkaan kilpailijoita.
Mammuttimainen konserni on pöhöttynyt ja valtionyhtiöiden tapaan huonosta omistajaohjauksesta kärsinyt.
Erityisesti voidaan kyseenalaistaa konsernin ylimmänjohdon panokset, mutta tehtävä ylläpitää VR monopolin
kaltaista järjestelyä on epäkiitollinen. Yhtiön surkea suorituskyky, toiminnan tehottomuus, jatkuvat junien
myöhästelyt, kipurajalle kohonneet lippujen hinnat ja työllistäjänä merkittävyyden laskeminen ovat jo itsessään
aimo nippu syitä aloittaa raideliikenteen vapauttamisen strategioiden luominen.
Pirkanmaan Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret ottavat linjakseen VR-monopolista luopumisen.
Yhtiön lopettaminen olisi ennen aikaista ja hätiköityä, mutta vaihtoehtoisten yksityisten toimijoiden tulisi saada
koittaa siipiään Suomen rautateillä. Kokeilukulttuurin myötä tulee etsiä uusia elinkeinoja yksityiseltä sektorilta
ja raideliikenteen vapautus tulisi olla yksi niistä. Pirkanmaan Keskustanuoret peräänkuuluttavat, että
vapautuksen tulee tapahtua koordinoidusti ja strategioiden tulee olla huippuunsa hiottuja ennen
minkäänlaisten toimenpiteiden aloitusta. Uusien toimijoiden liiketoimintamallit, strategiat, yhtiömuodot,
kalusto, laitteet, henkilöstö ja koko organisaatio tulee olla paperilla esitettynä, ennen raideliikenteen
vapautustoimien aloittamista. Monopolin hätiköidyllä purulla voidaan aiheuttaa huomattavaa vahinkoa
alueiden ja maakuntien taloudelle. Tästä syystä tulee vapauttamisen olla koordinoitu ja hyvin johdettu.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Katso aloitevastaus 6.

58. Uudenmaan Keskustanuoret: Konkretiaa perustulokokeiluun
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjoitettu perustulokokeilusta kaksi sanaa, se on päätetty
toteuttaa. Kokeilun on määrä astua voimaan vuoden 2017 alusta, mutta sen sisällöstä ei ole keskusteltu
ainakaan julkisesti sen tarkemmin.
Jotta perustulokokeilu voitaisiin toteuttaa, tulee määritellä millaista perustulomallia kokeilussa käytetään, onko
se perustuslain mukainen, missä kunnissa se on mahdollista toteuttaa jne. Näitä kysymyksiä varten tulisi
perustaa työryhmä, joka antaa konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. Uudenmaan Keskustanuoret
kannattaa negatiivisen tuloveron perustulomallia. Perustulon määräksi tulee asettaa sellainen summa, joka
kannustaa työntekoon kotiin jäämisen sijaan. Keskustanuoret ajaa aktiivisesti negatiiviseen tuloveroon
perustuvaa perustulokokeilua.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Katso aloitevastaus 44.

59. Uudenmaan Keskustanuoret: Keskustanuorille kaupunkipoliittinen ohjelma
Keskusta uskoo hajauttamisen voimaan ja maakuntien elinvoimaisuuteen. Kuitenkin kaupunkien merkitys on
yhteiskunnassamme suuri ja tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan. Meillä on kaupungeissa selkeä ongelma:
emme osaa puhutella kaupunkilaisväestöä. Kun Vihreät ja Kokoomus niittävät kaupunkien äänisatoa itselleen,
me olemme talkoista ulkona. Emme osaa sanoa kaupunkilaisille mitä tarjottavaa meillä on. Ongelmaan on
havahduttava nyt.
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Kun vaalitoreilla kävelee vastaan espoolainen, hän saattaa kysyä, miksi kaupunkilaisen pitäisi äänestää
Keskustaa. Emme saa tyytyä selittelyyn, vaan meillä pitää olla vastaus. Jotain konkreettista. Uudenmaan
Keskustanuoret haluaa nuorkeskustalaisen kaupunkipoliittisen ohjelman. Monelle on vieras ajatus, että
keskustalaiset ottaisivat ohjelmatyöllä kantaa kaupunkialueiden tulevaisuuteen ja kehittämiseen. Yllätetään
heidät! Osoitetaan epäilijöillekin, että Keskustan kaupunkipoliittinen ohjelma on jotain aivan muuta kuin
kaupunkien alasajo. Rakennetaan yhdessä kaupungeille nuorkeskustalainen tulevaisuus. Keskustanuoret
perustaa työryhmän, joka valmistelee kaupunkipoliittisen ohjelman hyväksyttäväksi liittokokoukseen 2016.
Liittokokous yhtyy aloitteiseen
Katso aloitevastaus 35.

60. Kainuun Keskustanuoret: Perustuloa kokeiltava Kainuussa
Suomen nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu vanhakantaiselle pohjalle, eikä se enää vastaa
muuttuneen yhteiskunnan tarpeita. Nykyinen, pahimmillaan jopa uuvuttava, järjestelmä ei edistä
perustuslaillista oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Päästäksemme kansalaisille päänvaivaa aiheuttavasta
byrokratiasotkusta eroon on Suomen siirryttävä perustulojärjestelmään.
Suuria yhteiskunnallisia muutoksia tehtäessä on kuitenkin syytä ensin kokeilla järjestelmän toimivuutta. Kainuun
maakunta olisi oivallinen alue kokeilla perustulojärjestelmää, sillä väestöpohja on sopivan kokoinen. Lisäksi
Kainuussa ollaan jo totuttu kokeilukulttuuriin, esimerkiksi vuosien 2004–2012 hallintokokeilun myötä. "Kainuun
mallista" saatiin hyviä tuloksia etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämispuolelta. Tämän kokeilun myötä
Suomeen ollaankin nyt valtakunnallisesti ajamassa vastaavaa sote-mallia. Keskustanuorten Kainuun piiri esittää,
että perustuloa kokeillaan Kainuun maakunnassa. Nyt on uuden Kainuun mallin aika.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Katso aloitevastaus 44.

61. Keski-Pohjanmaan
ryhmämuodoista

Keskustanuoret:

Liikunnanopetuksen

järjestäminen

ei

tarvitse

säätelyä

Keskustanuoret linjasi viime liittokokouksessa kannattavansa oppilaiden jakamista sekaryhmiin peruskoulujen
liikunnan opetuksessa. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret ei halua lisätä kouluopetuksen säätelyä, vaan
säilyttää koulukohtaisen vapauden liikuntaryhmien muodostamiseen. Erityisen tärkeää onkin nähdä, että
kouluissa työskentelee päivittäin suuri joukko oppimisen ja opettamisen asiantuntijoita. Heillä on kaikki
edellytykset järjestää opetus sujuvasti, huomioiden erityisesti se, että opetussuunnitelmien perusteissa mainitut
tavoitteet toteutuvat.
Liikunnanopetuksen järjestämisestä linjataan 1.8.2016 voimaan astuvassa peruskoulujen opetussuunnitelmassa
muun muassa näin: ”Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä
ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen.
Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.”
Kuten opetussuunnitelman perusteista huomataan, Opetushallitus ohjaa jo nykyisellään siihen, että opetus
järjestetään turvallisesti, paikalliset olosuhteet huomioiden. Tavoitteissa korostetaan erityisesti opetuksen
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päämääränä oppilaiden monipuolista osaamista ja tuntemusta liikunnan eri osa-alueilla (mm. taidot ja tiedot).
On tärkeää huomata, että perusteissa ei oteta kantaa siihen, mitä lajeja kunkin opetusryhmän tulisi harrastaa
tai kuinka opetusryhmät tulisi jakaa. Tärkeää on, että opetus on sisällöltään monipuolista sekä kannustaa ja
motivoi liikkumaan koko elämän ajan.
Suomi on luottamusyhteiskunta. Meidän tulee luottaa siihen, että liikunnanopettajat ja rehtorit osaavat
järjestää opetuksen luontevasti ja joustavasti kulloisenkin tilanteen mukaan. Esimerkiksi pienissä kyläkouluissa
ei ole edes tällä hetkellä mahdollisuutta jakaa jaa luokkia erillisiin ryhmiin. Toisaalla taas esimerkiksi
ryhmädynamiikasta johtuen jako tyttö- ja poikaryhmiin voi olla liikunnassa erittäin tarpeellista.
Jyväskylän yliopistossa tehdyssä Pro Gradu –tutkielmassa todetaan, että valtaosa tutkimukseen osallistuneista
oppilaista koki viihtyvänsä paremmin sukupuolten mukaan jaetuissa ryhmissä kuin sekaryhmissä. Havaittavissa
oli myös se, että opettajat kuuntelevat oppilaiden toiveita mieluisista lajeista ja järjestävät opetusta ne
huomioiden. (Kurppa J. 2011) Siksi koemme, että Keskustanuorten tehtävä ei ole lisätä byrokratiaa ja normeja,
vaan on luotettava siihen, että opetusalan ammattilaiset huomioivat ja osaavat soveltaa voimaan tulevan
opetussuunnitelman perusteita.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Aloitteessa mainitun mukaisesti, Keskustanuorten liittokokous 2014 Oulussa käsitteli koululiikunnan
toteuttamisesta sekaryhmissä, ja päätti alla olevan vastauksen mukaisesti yhtyä aloitteeseen: ” Jokainen lapsi
ja nuori on yksilö, jolla on omat fyysiset ja henkiset ominaisuutensa ja liikunnalliset kiinnostuksensa. Pojat eivät
ole samasta muotista veistettyjä, kuten eivät tytötkään. Molemmista sukupuolista löytyy niitä, jotka haluavat
liikkua vauhdikkaasti ja niitä, jotka ovat rauhallisempia. Koululiikunnassa ei pitäisi erotella sukupuolen mukaan,
vaan tarvittaessa järjestää erilaisia ryhmiä joustavien opetusjärjestelyjen ja samanaikaisopetuksen turvin.”
Liittokokous näkee perustelujen olevan edelleen pätevät, ja korostaa aiemman aloitevastauksen mukaisesti
jokaisen lapsen erilaisuutta sukupuolesta välittämättä.

62. Keski-Suomen Keskustanuoret: Suomalaista hyvinvointivaltiota ei tule muuttaa vapaaehtoisuuteen
perustuvaksi
Viime aikoina julkisessa keskustelussa on usein vedottu vapaaehtoisuuteen. Pääministeri Sipilä pyysi
yhteiskuntasopimusneuvottelujen yhteydessä rikkailta vapaaehtoista osallistumista “talkoisiin”. TV-puheessaan
pääministeri vetosi yrittäjien isänmaallisuuteen kansakunnan hyväksi. Liikenneministeriksi nimitettiin keväällä
Anne Berner, jonka tausta on vahvasti kolmannen sektorin aktiivisuuteen perustuvassa Lastensairaalahankkeessa. Pääministeri aikoo antaa oman Kempeleen kotinsa maahanmuuttajien käyttöön.
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa päävastuu etuuksien ja palvelujen järjestämisessä on valtiolla.
Valtiokeskeisen hyvinvointivaltiomme avulla olemme kehittyneet yhdeksi maailman parhaista valtioista. Tämä
malli on säilytettävä, eikä sitä tule kehittää kolmannen sektorin toimijoiden tai ihmisten hyvän tahdon varaan.
Hyväntekeväisyyteen itsessään tulee kannustaa, mutta hyvinvointivaltion pelastajaksi siitä ei ole.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Aloitteen henki hyvinvointivaltion puolustamisesta on ajankohtainen, mutta siinä nostetut henkilöihin menevä
arvostelu ja henkilökohtaisia ratkaisuja vähättelevä sävy on paheksuttava. Keskustanuoret näkevät, että
kansalaisyhteiskuntaan kuuluva auttamishalu ja hyvinvointivaltio ovat toisiaan tukevia tekijöitä, eivät
vastakohtia. Tutkimusten mukaan tasaista tulonjakoa, ihmisten ja alueiden välistä tasa-arvoa sekä universaaleja
sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja edistävä hyvinvointivaltio luo vapaaehtoisuutta. Toisin sanoen,
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hyvinvoinnin lisääntyessä myös kansalaisten auttamishalu kasvaa. Hyvinvointivaltiolla on edelleen kansalaisten
laaja kannatus, mutta samaan aikaan näemme, ettei pelkkä kansantulon kasvattaminen enää lisää ihmisten
hyvinvointia. Siksi tarvitaan niin julkista jaettua vastuuta, vapaaehtoisuutta, lähiyhteisöjä, perheitä kuin yksilön
vastuuta omasta itsestään.
Keskustanuorten periaateohjelmassa vuodelta 2013 lanseerataan visiomme luottamusyhteiskunnasta:
”Hyvinvointivaltion perustan murtumisen seurauksena hyvinvointilupauksen lunastaminen nykymallilla on
muodostunut mahdottomaksi. Jatkuvaan talouskasvuun sidottu järjestelmä on haavoittunut pitkittyneen
nollakasvun ajassa. Valtiokeskeisen hyvinvointimallin pohja, jatkuva materialististen tarpeiden tyydyttäminen,
on kestämätön esiin nousseiden ympäristöhaasteiden ja sosiaalisen apatian myötä. Rapistuvan julkisen
turvaverkon peruskorjauksen ohessa tarvitaan rinnakkaisia järjestelmiä, jotka perustuvat elinvoimaisten
yhteisöjen sekä ydinperhettä laajemman lähipiirin varaan.”
Historiallista taustaa: Suomessa valtion syntyyn vaikuttivat voimakkaasti kansallisuusaate, työnväenliike ja
kirkolliset liikkeet. Myös kunnallishallinto on syntynyt kansalaisyhteiskunnan perustalle, kun paikallishallinto
rakentui kuntalaisten vapaaehtoiselle osallistumiselle eli ns. maallikkohallinnolle. Järjestöt tuottivat aluksi monia
hyvinvointipalveluja, jotka sittemmin siirtyivät kuntien tehtäväksi.

63. Keski-Suomen Keskustanuoret: Rikkaiden osallistamista Suomi-talkoisiin lisättävä
Suomen taloudellinen tilanne on moneen kertaan todettu hankalaksi. Tilanteen parantamiseksi pääministeri
Sipilä on lanseerannut talkoo-käsitteen. Yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariuduttua on ajauduttu jyrkkään
vastakkainasetteluun SAK vastaan hallitus. Tämän vastakkainasettelun purkamiseksi on syytä osallistaa
työnantajapuoli mukaan talkoisiin entistä voimakkaammin.
Hallitus teki pieniä kosmeettisia toimenpiteitä, joilla se pyrkii osoittamaan, että myös rikkaiden tulee osallistua
Suomen pelastamiseen. Prosentin korotus pääomatuloveroon ja solidaarisuusveron alarajan lasku on tarkoitus
toteuttaa kahden vuoden määräajalle. Näiden toimenpiteiden tulisi olla pysyviä, kuten ovat työntekijäpuoleen
kohdistuvat pakkotoimetkin.
Näiden kahden pienen toimenpiteen lisäksi olisi syytä tarkastella muita verotuksen keinoja. Suomessa aikoinaan
voimassa ollut varallisuusvero voisi olla yksi mahdollisuus toteuttaa rikkaiden verotusta. Varallisuusvero voisi
olla myös ratkaisu, jonka avulla hankalaksi koettu perintövero voitaisiin poistaa. Viime vuosina Suomesta on
lähtenyt useita “veropakolaisia” muun muassa Ruotsiin ja Portugaliin. Veropakolaisuuden ehkäisemiseksi tulisi
tarkastella mahdollista jäähyväisveron asettamista. Olisi myös syytä tarkastella pääomatuloverotuksen ja
ansiotuloverotuksen yhdistämistä, tai progression lisäämistä niissä ylimmissä veroluokissa. Lisäksi
pääomatuloveroon olisi ehkä syytä lisätä yksi nykyistä 30000 korkeampi veroluokka.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Hyvinvointivaltioperiaatteen mukaisesti tulee parempiosaisten maksaa veroja enemmän kuin heikompiosaisten.
Verotusta pohdittaessa on kuitenkin verrattava verotustasoamme suhteessa kilpailijamaihin, sekä huolehdittava
työnteon verotuksen kannustavuudesta. Jäähyväisvero tulisi ottaa käyttöön veropakolaisten osallistamiseksi
kansallisiin taloustalkoisiin. Pääomatuloveroon ja solidaarisuusveroon tehdyt kiristykset tulee asettaa pysyviksi,
jotta valtion verotuottoja saadaan kerättyä lisää oikeudenmukaisella tavalla.
Liittokokous ei kannata varallisuusveron palauttamista. Omaisuuden kireämpi verottaminen on yleisellä tasolla
kannatettavaa, sillä omaisuusvarannot ovat edelleen varsin pienen suomalaisjoukon omistuksessa.
Varallisuusvero kohdistuu kuitenkin olemassa olevaan varallisuuteen riippumatta sen tuottavuudesta.
Esimerkiksi maa- ja metsätalousmaata kohdeltaisiin varallisuusveron piirissä samalla tavalla, kuin kiinteistöjä
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tai osakkeita. Omaisuuden verottaminen on kannatettavaa nykymuotoisesti, jossa omaisuuden eri luokkia
verotetaan eri tavalla: kiinteistövero, osinkovero ja pääomavero ovat nykymuodossaan toimivia
verotusmuotoja, joiden puitteissa oikeudenmukaista veropolitiikkaa voidaan harjoittaa.
Perintövero ei nykymuodossaan ole toimiva, sillä se ajaa perinteisiä suomalaisia perheyhtiöitä ulkomaille tai
sijoitusyhtiöiden käsiin. Ongelma koskee hyvin pientä yritysryhmää, mutta se on ratkaistavissa pidentämällä
perintöveron perintäaikoja. Perintövero tuottaa valtion kassaan verotuloja yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.
Perintöveron progressiivisuus tekee siitä nykymuodossaan varsin toimivan verovälineen: 100 000 euron
perinnöstä joutuu maksamaan perintöveroa 9500 euroa ja miljoonan euron perinnöstä 159 500 euroa, kun perijä
on lähisukulainen. Maksettavia summia voidaan pitää varsin kohtuullisina.

64. Keski-Suomen Keskustanuoret: Sosiaali- ja terveysalan julkisten palvelujen kilpailutuksen ongelmiin
puututtava
Sosiaali- ja terveysalan julkisten palvelujen kilpailutuksen ongelmiin on puututtava. Kuntien sosiaali- ja
terveyspalvelujen yksityistämisen ja kilpailuttamisen myötä on päässyt syntymään ongelmia julkisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen, erityisesti ikäihmisten palvelujen, tuotannossa. Kilpailutuksiin ovat osallistuneet
monikansalliset suuryritykset, jotka valtaavat alueellisia markkinoita ostamalla pienempiä alan toimijoita.
Kilpailutuksiin osallistuessaan nämä suuret yritykset polkevat palvelun hinnan alas. Tämä on mahdollista, koska
yritys tuottaa muilla markkina-alueilla voittoa. Voittaessaan kilpailutuksen suuri yritys saavuttaa ikään kuin
monopoliaseman, jolloin muut alueen toimijat joutuvat joko lakkauttamaan toimintansa, tai myymään
toiminnan kyseiselle yritykselle. Seuraaville kilpailutuskierroksille ei välttämättä ole tarjolla enää muita
vaihtoehtoja kuin kyseinen suuri toimija, jolloin käytännössä toimijan on mahdollista määritellä se hinta, jolla
kunta joutuu ostamaan palvelun.
Suuret yritykset käyttävät kilpailutusta hyväkseen ja haittaavat samalla erityisesti alueen pienten ja keskisuurten
yritysten toimintaa. Kilpailutuksessa häviäjinä saattavat olla myös palveluja tuottavat kolmannen sektorin
järjestötoimijat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksessa ja ulkoistamisessa on aikaisempaa
voimakkaammin huomioitava alueen pk-yritykset sekä järjestötoimijat. Tämä tapahtuu parhaiten kilpailutuksen
perusteisiin puuttumalla: huomioimalla kokonaisvaltaisemmin palveluja tuottavien tahojen alueelle kohdistuvat
myönteiset vaikutukset (tunnettavuus, tuttuus, työllistämisvaikutukset, taloudelliset vaikutukset). Palvelun
hinnan lisäksi olisi tarkasteltava palvelun laatua entistä kokonaisvaltaisemmin. Paikallisia toimijoita tulisi
kohdella erityisasemassa lähipalvelujen tuottajina. Lisäksi kilpailutuksessa tulisi huomioida erikokoiset toimijat
kilpailuttamalla entistä pienempiä kokonaisuuksia.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeimpiä ja resursseiltaan merkittävimpiä julkisen sektorin ylläpitämiä
palveluita. Julkisella sektorilla tarkoitetaan palvelua jonka kunta tai valtio kustantaa sekä järjestää itse. Palvelun
resursseista päätetään kunnallisessa tai valtiollisessa elimessä. Julkisen sektorin ylläpitämä palvelu ei tavoittele
voittoa, toisin kuin vapailla markkinoilla toimivat yksityiset palveluntuottajat. Uusliberalistisen suuntauksen
mukaan katsotaan, että julkinen palvelutuotanto on tehotonta. Samoin uskotaan, että yksityistäminen ja
kilpailuttaminen johtaisi aina edullisempaan tuotantoon. Tälle ei kuitenkaan ole kiistatonta tieteellistä näyttöä.
Joissain tapauksissa palveluiden kilpailuttaminen tuo kustannuksia alas, joissain palveluissa hinnat päinvastoin
nousevat. Jotta kilpailulla haettu hyöty, eli alhaiset hinnat saavutetaan, markkinoilla on oltava olemassa useita
vaihtoehtoisia tuottajia. Jos markkinoita ei ole, ei tätä taloudellisuusperustetta yksityisten palvelujen käytölle ole
myöskään olemassa. On kyseenalaista, kuinka paljon sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoilla riittää kilpailua,
esimerkiksi haja-asutusalueilla.
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Suomen sosiaali- ja terveys RY:n (SOSTE) tekemässä sosiaalibarometrissa 2013 noin puolet sosiaali- ja
terveysjohtajista toteaa palvelujen ostamisen lisänneen kustannuksia neljän viime vuoden aikana, vaikka
palvelujen laatua pidetäänkin yleisesti hyvänä. Runsaan kymmenesosan mukaan ostopalvelujen avulla on
säästetty. 13 % ilmoittaa ostopalvelujen aluksi tuottaneen säästöjä ja myöhemmin nostaneen
palvelukustannuksia. Samassa kyselyssä lähes puolet terveyskeskusten johtajista ja joka kolmas sosiaalijohtaja
kertoo oman alansa palveluissa tapahtuneen keskittymistä suurille yksityisille palveluntuottajille.
Keskustanuorten mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutusta on reiluutettava. Isoissa
palveluhankinnoissa tulee olla mahdollisuus osittaa hankinta, jotta myös pienillä toimijoilla olisi mahdollisuus
osallistua kilpailutukseen. Tarjousten tekemiseen on oltava riittävän pitkä määräaika, jotta myös pienet
tuottajat voivat osallistua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa tulee painottaa laatua ja tarjousten
täydentäminen ja täsmentäminen hankintayksikön pyynnöstä tulisi mahdollistaa sekä pienten ja keskisuurten
yritysten menestymistä julkisissa hankinnoissa tulisi seurata kansallisesti. Keskustan tulee ajaa velvoittavaa
lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan se, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa hinta ei saa olla ainoa
ratkaiseva tekijä. Lisäksi hankintamenettelyyn tulee luoda selkeämmät säännöt ympäristö- ja sosiaalisten
näkökohtien huomioimiseksi.

65. Keski-Suomen Keskustanuoret: Tieteen riippumattomuus ja julkinen rahoitus turvattava
Hallitusohjelmassa on maininta tieteen julkisen rahoituksen vähentämisestä ja siirtymisestä kohti yksityistä
rahoitusta. Julkisen rahoituksen turvaaminen on kuitenkin tärkeää sellaisilla aloilla, joiden harjoittaman
tutkimustoiminnan tuloksena ei synny varsinaisia innovaatioita. Siirtyminen kohti yksityisen rahoituksen mallia
asettaa etusijalle tekniset tieteenalat, joiden tutkimustuloksista on saatavissa eniten suoraa taloudellista hyötyä.
Uuden tiedon löytäminen on itsessään arvokasta. Ilman perustutkimuksen turvaamista soveltavassa
tutkimuksessakaan tuskin päästään käsiksi parhaisiin innovaatioihin.
Syyskuussa kansallista huomiota herätti Jyväskylän yliopiston päätös poistaa aiemmin julkaisemansa linkit
tutkija Jouni Tillin pääministerin TV-puhetta käsitelleeseen retoriikka-analyysiin sosiaalisen median kanavistaan.
Kyseessä oli selvästi retoriikka-analyysi. Jatkossa on pidettävä huolta, että akateemisissa piireissä saa julkaista
myös valtaapitäviin tahoihin kriittisesti suhtautuvaa tutkimusta.
Yhdistettynä yksityisen rahoituksen osuuden kasvuun tieteen rahoituksessa Tillin artikkelin sensurointi herättää
pohtimaan tieteen vapauden tulevaisuutta. Tasapuolisen julkisen rahoituksen ja tieteellisen julkaisunvapauden
avulla turvataan tieteelle ja sitä kautta myös yhteiskunnalle mahdollisuus moniääniseen keskusteluun.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Koulutuksen ja tieteen rahoittaminen kuuluu hyvinvointivaltion perustehtäviin. Yksityisen rahoituksen
lisääminen ja sen keräämisen mahdollistaminen korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille ei saa heikentää tieteen
riippumattomuutta ja tieteen tekemisen eettisiä ohjesääntöjä. Yhteiskunnan velvollisuus on tukea tutkimusta,
jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen, vaikka sillä ei välitöntä kaupallista merkitystä olisikaan. On
erityisen tärkeää, että valtio takaa toimintaedellytykset sellaiselle tutkimukselle, joka tuottaa tietoa
yhteiskunnan epäkohdista ja arvoi tehtyä politiikkaa ja sen vaikutuksia.
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66. Lapin Keskustanuoret: Lakkautetaan valtuuskunta!
Keskustanuorten valtuuskunta on vanhanaikainen ja aiheuttaa byrokratiaa niin liitossa kuin piireissä. Tämän
vuoksi valtuuskunta tulisi lakkauttaa ja tilalle luoda uudenlainen tapahtuma, jonne kaikki Keskustanuoret olisivat
tervetulleita. Mikäli valtuuskunnasta ei haluttaisi luopua, tulisi se muuttaa yhden päivän mittaiseksi ja siellä
äänivaltaisia olisi vain 1/piiri.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Valtuuskunnasta on muodostunut vuosien aikana Keskustanuorille merkittävä poliittisen ja järjestöllisen
keskustelun paikka. Vuonna 2014 valtuuskunnassa päätettiin suhtautumisesta puolueen sääntöuudistukseen ja
jäsenmaksukäytäntöihin sekä käynnistettiin Vihreän talouden ohjelmatyö. Vuonna 2015 valtuuskunta oli heti
vaalien jälkeen merkittävä mahdollisuus keskustella vaalivoiton jälkeisestä elämästä ja hallitusvastuuseen
menemisestä. Valtuuskunnan lakkauttaminen olisi merkittävä heikennys kansanvaltaiselle järjestötyölle sekä
jäsenten ja piirien äänivallalle.

67. Lapin Keskustanuoret: Kenubiili 2.0 ja nakkikioskivaunut liitolle!
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Mikään ei estä ikuisesti. Keskustanuorten liiton tulisi tehdä investointiohjelma
uuden Kenubiilin hankkimiseksi sen jälkeen, kun vanha on tullut käyttökelvottomaksi. Uusi Kenubiili olisi
vähintään vuosimallia 1995 ja sillä tulisi voida saada ylinopeussakot myös 100km/h nopeusrajoitusalueella.
Tämän lisäksi Keskustanuorten liiton tulisi hankkia täyden kampanjavarustuksen nakkikioskivaunuja,
”Kenuvaunuja”, kiertämään ympäri Suomea. Vaunut olisi helppo kuljettaa henkilöauton perässä, kuitenkin
pikku-e lainsäädäntö vetoauton koon mukaan huomioiden. Kenuvaunuista ei koituisi suuria kiinteitä kuluja ja ne
olisi helppo kuljettaa paikasta ja tapahtumasta toiseen. Vaunut voisi varustaa asianmukaisella varustuksella.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Kenubiili on ollut vuonna 2015 piristävä tapa Keskustanuorten kampanjoinnille. Tuhannet iloiset ja vähemmän
iloiset kilometrit ovat varmasti jääneet jäsenistön mieleen ja kampanjan satona on tullut paljon hyvää
kuvamateriaalia. Erityisen tärkeää on ollut auton näyttävä ulkoasu, sisätiloille käyttöä on ollut vähemmän.
Liittokokouksessa käsittelyssä olevassa budjetissa Kenubiilille on varattu vuodelle 2016 muutamia tuhansia
euroja. Auton tekninen käyttöikä alkaa varsinkin moottorin osalta olla lopuillaan ja auton jatkuva käyttö vaatisi
suurempia taloudellisia panostuksia kunnostukseen. Auto laitetaan syksyn kiertueen jälkeen talviteloilleen ja
vuoden 2016 liittohallitus päättää talven aikana auton jatkosta. Vaihtoehtona on myös auton myyminen tai
osien irrottaminen ja auton museointi.

68. Lapin Keskustanuoret: Osastoeuro osaston lakkauttamispöytäkirjasta
Keskustanuorilla on liikaa toimimattomia osastoja. Osastojen lakkauttaminen vaatii työtä ja tuskaa asiamiehen
osalta, kun kokoukset täytyy pitää, paperiasiat hoitaa kuntoon ja pankkitilit metsästää. Tämän vuoksi osaston
lakkauttamispöytäkirjaa vastaan tulisi piirin saa osastoeuro. Tämä tukisi taloudellisesti osastojen lakkauttamisia,
jotka vaativat ajan lisäksi myös resursseja. Tämä olisi vain kertatoimi, joka edistäisi turhien kuolleiden
keskustanuorten osastojen olemassaoloa mahdollisia ABC-huoltoaseman kokouksia varten. Samalla järjestön
rakenne selkiytyisi ja tiedot olisivat osastoissakin helpommin ajan tasalla.
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Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Aloitteen esittämä toimintatapa on ollut voimassa vuoden 2014 valtuuskunnasta alkaen kun osastoeuron
määräksi päätettiin 40 euroa per osasto per vuosi. Piirit hakevat osastoeuroja seuraavan vuoden tammikuun
loppuun mennessä liitolta ilmoittamalla edellisenä vuonna viralliset kokoukset pitäneiden osastojen
lukumäärän. Piiri voi tilittää osastoeurot eteenpäin osastoille.

69. Etelä-Savon Keskustanuoret: Keskustanuorten oma mobiilisovellus
Etelä-Savon Keskustanuoret esittää suunniteltavaksi Keskustanuorten oman mobiilisovelluksen. Haluamme,
että Keskustanuoret kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja täten lanseeraa nuorisopuolueista ensimmäisenä
oman mobiilisovelluksen, “KenuApp”. Mobiilisovellus toimisi työkaluna erityisesti Keskustanuorten omille
toimijoille, ja sitä voitaisiin kehittää myös muille puolueen toiminnasta ja poliittisesta aktiivisuudesta
kiinnostuneille.
Sovelluksessa Keskustanuorten tapahtumat ympäri Suomen päivittyvät yhteiseen Googlen tapaiseen
kalenteriin. Tapahtumat ovat myös etsittävissä maantieteellisen sijainnin perusteella. Liiton tapahtumien
aikataulut, uutiset, muut ajankohtaiset päivitykset ja Juuren näköislehti päivittyvät mobiilisovellukseen ja sieltä
löytyvät mahdollisesti kuvagalleria sekä “KenuChat”. KenuAppissa on helposti saatavalla myös piirien,
liittohallituksen ja liiton työntekijöiden yhteystiedot sekä mahdolliset henkilöesittelyt.
Katsomme, että yhä digitalisoituvassa älypuhelinajassa, jossa helppokäyttöisyys on valttia, on oman
mobiilisovellus välttämätön Keskustanuorten tapaiselle edelläkävijälle. Koemme, että sovellus lisäisi kentän
aktiivisuutta, helpottaisi viestintää ja toisi lisää yhteisöllisyyttä keskuuteemme.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittohallitus tekee selvityksen mobiilisovelluksen toteuttamisesta.

70. Etelä-Savon Keskustanuoret: Nettisivut helpommiksi ja piireille tukea päivittämiseen
Etelä-Savon Keskustanuoret katsoo, että Keskustanuorten nettisivujen tulisi ottaa kilpailukykyloikka muiden
vastaavien järjestöjen sivuihin nähden. Vaikka nykyaikana sosiaalinen media ja mobiilisovellukset ovat tärkeitä
kanavia ja mahdollistajia, pitävät nettisivut edelleen pintansa tärkeimpänä tiedonvälityskanavana. Johtavan
digipuolueen nuorisojärjestön nettisivujen pitäisi olla elävät ja tiiviissä yhteydessä sosiaalisen median kanssa.
Kuvia toiminnasta tulisi välittyä nettisivuille piirien Instagram-tilin kautta, lyhyitä satunnaisia ajatuksia Twittertilin avulla ja ajankohtaisia uutisia Facebook-päivitysten myötä. Tällä hetkellä viimeisin on käytössä boksina
nettisivuilla.
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii helpommin päivitettäviä nettisivuja. Liiton tulee opastaa ja tukea piirejä
käytännön päivitystyössä. Erityisesti vuoden vaihtuessa vaaditaan systemaattisuutta, että piirien sivuille
päivittyvät ajankohtaiset tiedot johtokunnasta ja toiminnasta heti tammikuun aikana. Tätä työtä helpottamaan
voisi harkita erilaisia sivupohjia, joita olisi helppo käyttää ja erityisesti lisätä kuvia. Nettisivuilla tulisi olla myös
kalenteri, johon kootaan piirien ja liiton tapahtumat helposti silmäiltävään muotoon - nykyinen
tapahtumalistaus ei ole riittävä.
Nettisivujen loogisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Keinotekoiset tapahtuma-luokitukset ovat hankalia, kun
tapahtuma voi olla yhtä aikaa niin hupia kuin hyötyäkin. Ei ole myöskään toimivaa, että
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www.keskustanuoret.fi/tapahtumat vie Kainuun piirin tapahtuma-sivulle. Tätä linkkiä liitto on huomaamattaan
käyttänyt valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä ainakin Facebook-viestinnässään. Nämä ovat yksittäisiä
esimerkkejä, jotka kuvaavat sivujemme nykyistä tilaa.
Etelä-Savon Keskustanuoret vaatii Keskustanuorten nettisivujen uudistamista siten, että ne ovat entistä
loogisemmat ja helppokäyttöisemmät niin päivittäjälle kuin kävijällekin, ja että sosiaalisen median sisältö on
näkyvissä myös nettisivuilla. Lisäksi Etelä-Savon Keskustanuoret odottaa liitolta enemmän tukea piireissä
tehtävään päivitystyöhön.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Nettisivujen uudistus on budjetoitu vuoden 2016 talousarvioon ja suunnittelu on aloitettu jo syksyllä 2015.
Aloitteen huomiot otetaan huomioon nettisivu-uudistuksessa. (Vastaus on yhteinen aloitteisiin 68).

71. Etelä-Savon Keskustanuoret: Aloitteiden toteutumisen seuranta
Keskustanuorten piirit ja osastot tekevät vuosittain kymmeniä järjestöllisiä ja poliittisia aloitteita
liittokokoukselle. Aloitteiden tarkoituksena on uudistaa Keskustanuorten toimintaa sekä nostaa keskusteluun
tärkeitä poliittisia avauksia. Keskustanuorissa käydään kuitenkin harmittavan vähän liittokokouksen jälkeen
keskustelua aloitteiden toimeenpanosta ja toteumasta.
Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että käytännöksi otetaan aloitteiden toimeenpanon tilannekatsauksen
läpikäynti keväisin pidettävän valtuuskunnan yhteydessä. Tarkoitamme tilannekatsauksella kevytmuotoista
kertomusta siitä, mitä aloitteita on edistetty ja millä tavoin sekä mitkä ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Koemme, että tilannekatsaus auttaisi toimijoita hahmottamaan aloitteiden merkityksen Keskustanuorten
toiminnassa, lisäisi aloitteiden tekemisen mielekkyyttä ja kasvattaisi luottamusta tätä vaikutusmekanismia
kohtaan.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liiton valtuuskunta on vuonna 2015 todennut vastaavaan aloitteeseen vastauksena ja liittokokous yhtyy tähän
vastaukseen: ”Keskustanuorten liittokokouksen aloitemäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti.
Aloitteiden tekemistä varten liittotoimisto on koonnut vuosien 2013 ja 2014 hyväksytyt aloitevastaukset
Keskustanuorten nettisivuille. Aloitteita tulee piireiltä lukuisista eri aiheista ja suurin osa aloitteista on poliittisia.
Varsin moni on sisällöltään sellaisia, jonka toteutuminen ei ole vain Keskustanuorista kiinni, vaan vaatii työtä
eduskunnassa ja kunnissa. Näiden aloitteiden osalta aloitevastauksen usein määrittelevät vain Keskustanuorten
linjaa johonkin asiakysymykseen, eivät tarkkaa toimintasuuntaa niiden toteuttamiselle. Tällaisia aloitteita
voidaan edistää sopivan tilaisuuden sattuessa niin puoluehallituksessa kuin julkisessa keskustelussa.”
Toiminnan selkeyttämiseksi liittotoimistolla on pyritty huomioimaan järjestölliset aloitteet jo valmiiksi
toimintasuunnitelmaan, jolloin niiden seuraaminen on helppoa toimintakertomuksen kautta. Liittohallitus voi
antaa lyhytsanaisen vastauksen tehtyihin aloitteisiin toimintakertomuksen yhteydessä. Jos aloitteisiin halutaan
tarkat vastaukset tehdystä työstä, on aloiteisiin luotava tarkka muotovaatimus, jonka mukaisesti aloitteet on
laadittava. Tällöin myös poliittisissa aloitteissa tulisi selkeästi käydä ilmi millaisiin toimenpiteisiin hallituksen on
ryhdyttävä aloitteen toteuttamiseksi.
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72. Etelä-Savon Keskustanuoret: Lavatanssikurssi Keskustanuorten valtakunnalliseen tapahtumaan
Kesäisistä talkoiluista Syvälahden tanssilavalla innostuneena Etelä-Savon Keskustanuoret esittää, että
Keskustanuoret järjestäisi lyhyen lavatanssien kurssin valtakunnallisen tapahtuman yhteydessä. Etelä-Savon
Keskustanuoret on useiden valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä huomannut, että Keskustanuorten
jäsenistön piirissä on innokkuutta tanssimiseen ja nimenomaan myös perinteisiin paritansseihin. Turhan usein
kuitenkin tanssit jätetään tanssimatta, kun ei osata askeleita. Lyhyt lavatanssikurssi tukisi myös luontevasti
liikunnallista elämäntapaa ja antaisi lisää mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kurssi toimisi myös
hauskana iltaohjelmana valtakunnallisen tapahtuman yhteydessä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Asia kirjataan toimintasuunnitelmaan ja liittokokous toivoo piirien huomioivan tämän hakiessaan vuoden 2016
tilaisuuksia.

73. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Liittojohdolle säännöllisyyttä piirien kiertämiseen
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että liittojohto kiertäisi jokaisen suomen Keskustanuorten piirin
vuosittain riippumatta sen jäsenmäärästä tai aktiivisuudesta. Tämä lisäisi viestintää ja yhteistyötä liitosta
piireihin, sekä piireistä liittoon. Säännölliset tapaamiset edesauttaisivat aluepoliittisissa kysymyksissä tai
linjauksissa, mutta myös yhteistyön rakentamisessa valtakunnallisesti, sekä piirien kesken.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Aloitteen huomio on tärkeä muistutus piirien kiertämisen tärkeydestä. Aloite on huomioitu Keskustanuorten
toimintasuunnitelmassa.

74. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Kannanotot ja julkilausumat monipuolisemmiksi liitossa
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että liitto kiinnittää huomiota entistä enemmän julkilausumiinsa ja
kannanottoihinsa. Julkilausumien ja kannanottojen tulisi olla esimerkiksi vuositasolla tarkasteltaessa
monipuolisia, sekä monenlaisiin kysymyksiin kantaaottavia tai linjaavia kirjoituksia.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokous yhtyy aloitteeseen ja kannustaa jäsenistöä ja piirien aktiiveja esittämään liittojohdolle aktiivisesti
erilaisia ulostuloja.

75. Helsingin Keskustanuoret: Keskustanuorten on aloitettava jatkuva benchmarking-toiminta liiton sisällä
Keskustanuorten liitossa on vuosia puhuttu piirien tukemisesta ja niiden välisen toiminnan vahvistamisesta.
Taustalla ovat erilaiset piirikohtaiset haasteet kuten toimijoiden tai resurssien puute, poliittisen vaikuttamisen
vaikeus, viestintä, jäsenhankinta tai yhteydenpito sidosryhmiin. Ongelmat ovat yhteisiä ja toistuvat vuodesta
toiseen.
Vanha fraasi ”Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen” tulee ottaa ohjenuoraksi. Keskustanuorten liiton on alettava
järjestää säännöllisiä benchmarking-työpajoja, johon piirijärjestöjä kannustetaan valmistelemaan esitys ja
infomateriaali omista hyvistä toimintatavoistaan tai onnistuneesta projektista. Tuloksena voisi olla esimerkiksi
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Pohjois-Pohjanmaan jäsenhankintamalli, Kainuun ohjeet alueelliseen politiikkaan tai Varsinais-Suomen
idioottivarmat askeleet puolueen piirin valtaamiseen. Työpajat olisi hyvä järjestää osana liiton tapahtumia.
Osallistumisesta ja esityksen pitämisestä voisi antaa piirille sopivan palkkion esimerkiksi rahallisena,
materiaalina tai mahdollisuutena kirjoittaa artikkeli Juuri-lehteen. Benchmarking-työpajojen tavoitteena tulee
olla tuottaa kirjallista materiaalia ja konkreettisia malleja, joita voidaan oikeasti hyödyntää piireissä vuosien ajan.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokouksessa käsittelyssä oleva liiton strategian väliarviointikysely antaa liittotoimistolle näkemyksen piirien
välisistä eroista ja kehittämiskohteista. Näin liitto voi myös ohjata tietyistä ongelmista kärsivät piirit
kohtaamaan erinomaisia ratkaisuja samoihin ongelmiin kehittäneiden piirien luo. Piirien valmistelemien
työpajojen tuotoksia voidaan ottaa mukaan liiton tapahtumiin vuonna 2016.

76. Helsingin Keskustanuoret: Sukupuolten tasa-arvo taattava Keskustan kuntavaaliehdokaslistoilla
Naisten osuus sekä Suomen Keskustan että Keskustanuorten päättävissä elimissä on ollut ja on edelleen pysynyt
huolestuttavan alhaisena niin valtakunnallisella tasolla kuin piireissä paikallisosastoissa. Keskustanuorten 70vuotisen historian aikana järjestöllä on vain kahden vuoden ajan ollut naispuheenjohtaja. Eduskuntavaaleissa
2015 huomattiin keskustan ehdokaslistojen sulkeutuessa, että naisten osuus ehdokkaista jäi joissakin
vaalipiireissä jopa häpeällisen alhaiseksi. Pitkälti tämä ehdokaslistojen kokoonpano johti siihen, että keskustan
eduskuntaryhmän 49 kansanedustajasta vain 14 on naisia.
Helsingin Keskustanuoret vaatii, että Keskustanuorissa sekä liittotasolla, piireissä että paikallisesti kiinnitetään
jatkossa huomiota molempien sukupuolten osuuteen päättävissä elimissä. On tärkeää tehdä pitkäjänteistä työtä
naisten lukumäärän kasvattamiseksi järjestön aktiivitoiminnassa. Keskustanuorissa toimiminen kasvattaa ja
valmistaa esimerkiksi asettumaan ehdolle tulevissa kunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa.
Konkreettisia toimia tarvitaan myös vaaliehdokkaiden rekrytoimisessa. Erityisesti kuntavaalien 2017
ehdokashankinnassa on jo hyvissä ajoin seurattava eri sukupuolien ehdokkaiden osuutta ehdokaslistoilla.
Molempien sukupuolten kattava edustus ehdokkaiden joukossa edistää puolueen vaalimenestystä. Jos kunnassa
on hankaluuksia rekrytoida jommankumman sukupuolen ehdokkaita, paikallisten Keskustanuorten on hyvissä
ajoin oltava yhteydessä liittotasoon. Liitolla on oltava valmius auttaa paikallisia toimijoitaan ehdokkaiden
rekrytoinnissa. Näillä toimenpiteillä pyritään takaamaan molempien sukupuolten kattava edustus
ehdokaslistoilla.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Naisten osuus keskustalaisista ehdokkaista ja luottamushenkilöistä on saatava nousuun. Naisten vähäisempi
määrä näkyy myös kannattajakuntamme rakenteessa. Monipuolinen ehdokaslista on avain moniäänisen
politiikan toteuttamiseen ja vaalimenestykseen. Liiton ja piirien resurssit paikalliseen ehdokashankintaan
tulevissa kunnallisvaaleissa ovat varsin rajalliset. Tukea jokaiselle paikkakunnalle ei pystytä takaamaan, mutta
apua annetaan mahdollisimman paljon annettujen resurssien puitteissa.
Ratkaiseva tasa-arvotyö kuntavaalien ehdokaslistojen monipuolistamiseksi tehdään paikallistasolla, osastoissa
ja kunnallisjärjestöissä. Keskustanuorten tulee yhdessä Keskustanaisten kanssa toteuttaa Seinäjoen
Puoluekokouksessa tasa-arvokampanja, jossa puhutaan monipuolisten ehdokaslistojen puolesta. Tämä on
vaikuttavin tapa saavuttaa keskeiset toimijat, jotka pystyvät tilanteen korjaamaan. Lisäksi Keskustanuorten
tulee aktiivisesti työskennellä perheellisten kunnan luottamushenkilöiden toiminnan helpottamiseksi.
Luottamushenkilöille tulee tarjota kunnissa mahdollisuus päivähoitoon luottamuselinten kokousten ajaksi.
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Päivähoitoa voitaisiin tarjota, mikäli se sopii hoitajien suunniteltuihin työvuoroihin eikä lapsiryhmän sallittu koko
ylity. Niiden lasten kohdalta, joilla on voimassa oleva päivähoitopaikka, noudatetaan päivähoidon normaalia
hoitoaikojen varauskäytäntöä. Tällä konkreettisella toimella madallettaisiin erityisesti perheellisten
mahdollisuutta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon. Mallia on esitetty toteutettavaksi esimerkiksi
Enontekiön kunnassa.

77. Pohjois-Savon keskustanuoret: Keskustanuoret tarvitsevat intran
Keskustanuoret ry:llä ei ole käytössään intraa, johon pääsisivät käsiksi työntekijät ja jäsenet. Intran puuttuminen
vaikeuttaa järjestöön tulleiden uusien jäsenten sitouttamista ja mukaan pääsemistä toimintaan.
Pohjois-Savon keskustanuoret vaativat intran käyttöönottoa osana järjestöuudistuksia. Intrassa voisi olla
kootusti uuden toimijan paketteja, josta vastaliittynyt jäsen löytäisi helposti tarvitsemansa tiedot, sekä ohjeita
ja mahdollisuuksia niin Keskustanuoret ry:n työntekijöille kuin aktiivisille toimijoillekin, kuten piirien
johtokunnille. Intraa voi hyödyntää myös kommunikointivälineenä ja valmistelutyökaluna johtokuntien työssä.
Yhtenäinen toiminta piirien välillä edistäisi järjestön toimintaa ja osaamista. Intra voisi olla osaltaan ratkaisu
tässä asiassa, sillä tällä hetkellä esimerkiksi piirien johtokunta ei pääse tarkastelemaan kaikkia tarvittavia
asiakirjoja ilman toiminnanjohtajaa. Intran käyttöönotto vähentäisi myös sähköpostiliikennettä, mikä helpottaisi
etenkin työntekijöitä.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Keskustanuorten toiminta on julkista ja useiden tuhansien ihmisten liitossa asiakirjojen piilottaminen salasanan
taakse on turhaa. Liitto on pyrkinyt laittamaan tarvittavan materiaalin liiton internetsivuille, erityisesti sen
toimijalle osioon. Jos liitolle halutaan ottaa intra-käyttöön, voidaan puolueen politiikkaverkkoa hyödyntää tähän
tarkoitukseen.

78. Varsinais-Suomen Keskustanuoret: Keskustanuorten nettisivut myös ruotsiksi ja englanniksi
Keskustanuorten internetsivuostolla tulisi olla tärkein tieto saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Etusivu, sekä
olennaisimmat poliittiset sisällöt tulisi olla saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Ollakseen kansainvälisesti
uskottava poliittinen nuorisojärjestö, keskustanuorten tulee tarjota tietoa myös englannin kielellä. On tärkeää,
että poliittinen viestimme tavoittaa myös muut kuin ainoastaan suomea puhuvat. Englanninkielisestä infosta
hyötyisivät ainakin vaihto-opiskelijat ja maahanmuuttajat sekä muuta puolueesta kiinnostuneet. Suomi on
kaksikielinen maa, ja ruotsinkielinen vähemmistömme on merkittävä. Olisi tärkeää, että informaatio löytyisi
sivustolta myös toisella kotimaisella kielellä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Lisäksi liittokokous patistaa liiton toimistoa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin internet-sivujen
uudistamiseksi ja osittaisten kieliversioiden tekemiseksi. Piirien velvoitteita kielikäännöksistä ei tehdä.

79. Itä-Savon Keskustanuoret: Säännönmukaisuutta uuden jäsenen mukaan ottamiseen
Itä-Savon Keskustanuoret esittää, että liiton johdolla laaditaan piireille ohjeistus uuden jäsenen
vastaanottamiseen. Käytännössä ohjeistus olisi käytössä aina, kun piiriin tai piirin alaisiin osastoihin liittyisi uusi
jäsen. Tällä hetkellä Keskustanuorilla ei ole olemassa ns. ”rautalankamallia”, jonka avulla vähemmän aikaakin
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toiminnassa olleet osaisivat takuuvarmasti kohdata ja toivottaa tervetulleeksi uuden jäsenen järjestöömme.
Juuri jäseneksi liittyneen toimijan osalta ensimmäiset viikot ovat avainasemassa, että henkilö saataisiin
kiinnostumaan ja lähtemään aktiivisesti toimintaamme mukaan. Rautalankamallin avulla alueellisia eroja
jäsenhankintaan liittyen saataisiin purettua ja yhdessä hyväksi todettuja ideoita hyödynnettyä myös muualla
valtakunnallisesti entistä paremmin. Malli ratkaisisi myös suoraan ongelman, että esimerkiksi messuilla
naapuripiirin puolelle jäseneksi liittyneelle voitaisiin antaa samanlainen ohjeistus toimintatavoista piireistä
huolimatta. Uudelle jäsenelle voisi kertoa tapahtumassa esimerkiksi piirin toiminnanjohtajan ottavan yhteyttä
pikapuolin ja sopivan tapaamista paikallisten toimijoiden kanssa.
Jäseneksi ryhtyneeseen olisi otettava yhteyttä pikaisesti jollain henkilökohtaisella tavalla piirin sekä
mahdollisesti myös osaston taholta jos osasto on toimiva. Pelkästään Juuri-lehden tai Suomenmaan Sentterin
ilmestyminen ei riitä. Henkilökohtainen kontaktikaan ei pitäisi olla mahdoton toteuttaa toiminnanjohtajan tai
puheenjohtajan toimesta. Esityksemme kautta meillä olisi mahdollista saada useampia reippaita toimijoita
kansanliikkeeseemme, joista kasvaisi tulevaisuuden vastuunkantajia.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Ohjeistus valmistellaan toimintasuunnitelman mukaisesti kevään 2016 aikana.

80. Pirkanmaan Keskustanuoret: Keskustanuorille sosiaalisen median pelisäännöt
Sosiaalinen media antaa näkyvyyttä, yhteenkuuluvuutta ja tarttumapintaa keskustelulle Keskustanuorten
kentällä ja sen ulkopuolella. Sekunneissa tapahtuva informaation vaihto voikin olla hedelmällistä monelta osin,
mutta aiheuttaa myös tarkoittamatonta vahinkoa. Käyttäjien omaan harkintakykyyn on hyvä luottaa, mutta
kenttää tulee ohjeistaa välttämään huolimattomuutta netissä esimerkiksi toisille epäedullisina, jopa haitallisina
kuvina. Rajat tulee asettaa kaikkien yhteisen hyvän puolesta.
Pirkanmaan keskustanuoret peräänkuuluttaa liiton puolelta selkeää ohjeistusta sosiaalisen median käyttöön
sekä yleisissä, että suljetuissa tapahtumissa ja yhteisillä sosiaalisen median sivustoilla. Esitämme, että liitto
kannustaa yhä jakamaan kuvia, tunnelmia ja tietoa tapahtumista. Kuitenkin tarvitaan yhteiset säännöt, joiden
puitteissa sosiaalisen median kanssakäyntiä harjoitetaan. Näin huolehditaan kaikille turvallinen, mukava
ympäristö olla Keskustanuorten tapahtumissa ja edistetään vapaata keskustelua sivustoilla.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liittokokous yhtyy aloitteen henkeen, mutta näkee tärkeänä että liiton jäsenten sananvapautta ei rajoiteta.
Sosiaalisen median ohjeistuksessa pärjätään hyvin kohteliaalla toistemme huomioinnilla ja yleisellä
nettietiketillä.

81. Pirkanmaan Keskustanuoret: Lisää linjapaperityöskentelyä
Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä linjapapereiden laatimisesta tulee tehdä keskeinen työkalu liiton
kannanmuodostuksessa. Pirkanmaalaiset kiittelevät liittoa siitä, että se päätti kuluneen vuoden aikana laittaa
alulle kaksi linjapaperiprojektia. Näillä hankkeilla vastattiin notkeasti kentän toiveeseen vahvistaa
keskustanuorten osaamista maahanmuuton ja kulttuurin saralla.
Linjapaperityöskentelyn mielekkyys piilee Pirkanmaan Keskustanuorten mielestä sen kenttää osallistavassa
luonteessa. Keskustanuorten laajan kentän osaamista kannattaa ja pitää käyttää kantojen muodostamisessa.
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Avoin haku työryhmiin nykyisen käytännön mukaan kannattaa säilyttää. Liittohallituksella tai sen yksittäisillä
jäsenillä tulee olla koordinoiva ja tiedottava rooli linjapaperin laatimisessa.
Ohjelmien kirjoittaminen on erottamaton osa poliittisen nuorisojärjestön tehtäväkenttää. Monelle nuorelle
osallistuminen linjapaperin laatimiseen voi kuitenkin olla matalamman kynnyksen takana. Linjapaperi on
suppeampi ja nopeampi prosessi. Sen voi myös laatia nopeammalla aikataululla kuin ohjelman. Onnistuessaan
valmiista linjapaperista voisi tehdä noston tiedotusvälineille. Näin parannetaan keskustanuorten näkyvyyttä
medioissa.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Ohjelmatyö on äärettömän tärkeä osa poliittisen nuorisojärjestön toimintaa. Yhdessä aloitteiden kanssa
ohjelmat ja linjaukset määrittelevät järjestön poliittista linjaa pitkälle tulevaisuuteen. Ne yhdessä ovat myös
selkärankana ja evästysreppuna nykyisellään kovin kiireisessä poliittisessa ilmapiirissä, jossa asiat nousevat esiin
ja keskusteluun nopeammin kuin sienet syyssateen kastelemassa metsässä. Nostettaessa näkökulmia niin
ohjelmista, linjauksista kuin aloitteista liiton poliittisiksi tavoitteiksi on liiton johdolla sekä liittohallituksella
ensisijainen rooli. Kaikkea vastaan ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista taistella, vaan on valittava taistelut,
joissa nuorkeskustalainen aatos on kirkkaampi ja parempi kuin kenenkään muun.
Ohjelmien ja linjauksien synnyttämiseen on Keskustanuorten korkein päättäväelin, liittokokous, avainasemassa.
Linjaus- ja ohjelmatyön tulee palvella ja vastata niitä aiheita joista on halua ja valmiutta keskustella kentällä.
Ylhäältä saneltu ohjelmatyö ei ole ratkaisu. Siksi uusien ohjelmien ja linjauksien syntymiseen on liittokokouksen
antamat ohjeistukset ja terveiset äärettömän tärkeä tekijä; ilman niitä ei ohjelmia synny, eikä uusia
ohjelmatyöprosesseja aloiteta. Myös liittohallituksella on mahdollisuus päättää ohjelmatyön aloittamisesta. Ja
myös liittohallitukselle on mahdollista osoittaa milloin tahansa aloite. Jotta poliittisella ohjelmalla tai linjauksella
on riittävä painoarvo, on sen myös oltava liittokokouksen hyväksymä. Liittokokous edustaa tässä mielessä koko
kentänääntä vahvimmalla mahdollisella tavalla.
Ohjelmien ja linjauksien valmistelun osalta vuosi siis rytmittyykin liittokokouksen ympärille. Ohjelmatyön, tai
edes linjauksen valmistelu vaatii suuren määrän työtunteja sekä useiden vapaaehtoisten toimijoiden
sitoutumisen. Siksi valmisteluprosesseja on jatkuvasti syytä uudistaa ja muokata kunkin ohjelman tarpeen
mukaiseksi. Monivaiheinen, monen tekijän, kenttää laajasti kuunteleva sekä selkeästi vedetty projekti on
ohjelmatyön kannalta kriittinen osa sen toimivuutta. Lankoja on paljon, ja niiden kaikkien on oltava hallussa.
Liittokokous haluaa teroittaa Keskustanuorten poliittisten linjausten kaavan. Aloitteet toimivat kentältä
tulevana ohjeistuksena ja poliittisena evästysreppuna. Ohjelmat ovat kattavia ja laajasti toteutettuja
kokonaisuuksia, joissa pyritään maalaamaan kokonaisvaltainen nuorkeskustelainen näkemys valitun
politiikkalohkon tilasta nyt ja suunnasta johon sen halutaan kulkevan. Ohjelmat ovat aina liittokokouksen
hyväksymiä ja periaatteessa myös liittokokouksen alulle laittamia. Linjaukset ovat yhteen ajankohtaiseen
aiheeseen uppoutuvia hieman kevyempiä poliittisia ohjelmatöitä, joilla pyritään kuitenkin saamaan kattava
nuorkeskustalainen näkökulma aiheeseen.

82. Kainuun Keskustanuoret: Liiton luotava toimintaohjeet osastojen elvyttämiseksi ja purkamiseksi
Puolueessa tehtiin pari vuotta sitten massiivista järjestöuudistusta, jonka myötä mm. tyhjänpanttina
seisoskelevia paikallisyhdistyksiä purettiin. Myös Keskustanuorissa pyrittiin lakaisemaan turhia osastoja kartalta
pois. Järjestöuudistus on kuitenkin edelleen kesken ja vanhoja osastoja löytyy yhdistysrekisteristä vielä lukuisia.
Toisaalta kentältä löytyy myös halua elvyttää unohduksiin painuneita osastoja, esimerkiksi kun joltakin tietyltä
paikkakunnalta on löytynyt useita toiminnasta innostuneita aktiiveja. Vuosiksi, ellei jopa vuosikymmeniksi,
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lepäämään jääneen osaston elvytys tai purkaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, etenkin kun kukaan ei tiedä mistä
pitäisi aloittaa.
Osastoille on liiton toimesta luotu vuosikokouspaketit ja mallisäännöt, jotka ovat hyödyllisiä osastojen
toiminnassa, mutta ne eivät auta toimimatonta osastoa. Puuttuva ohjeistus aiheuttaa harmaita hiuksia
jäsenistölle, puhumattakaan piirien toiminnanjohtajista. Keskustanuorten Kainuun piiri esittää, että
Keskustanuorten liitto luo nimenomaan keskustanuorille räätälöidyt selkeät toimintaohjeet osaston
purkamisesta, osaston toiminnan uudelleen käynnistämisestä, osastojen yhdistymisestä ja osaston liittymisestä
toiseen osastoon.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Liiton toimintasuunnitelmaan on kirjattu osastotoiminnan ohjeistuksen laatiminen. Samalla liittokokous ottaa
huomioon, että täydellistä joka paikkaan ja tilanteeseen soveltuvaa ohjeistusta varsinkaan osastojen
lakkauttamisesta ei voi tehdä, sillä erityisesti pankkien käytännöt osastojen lakkauttamiseen liittyvissä asioissa
poikkeavat toisistaan. (Vastaus yhteinen aloitteeseen 86)

83. Kainuun Keskustanuoret: Liittosihteerin valinta palautettava liittokokoukselle
Keskustanuoret hyväksyi neljä vuotta sitten sääntömuutoksen, jonka myötä liittosihteerimallista siirryttiin
pääsihteerimalliin. Tämä tarkoitti sitä, että liittosihteerin valinta siirrettiin liittokokoukselta liittohallituksen
päätettäväksi. Tämä päätös oli virhe. Elitistinen pääsihteerimalli ei edistä kansanvaltaisen liikkeen periaatteita.
Siksi onkin selkeintä, että järjestöllisissä asioissa valtaa käyttää jäsenistön valitsema henkilö, liittosihteeri.
Keskustanuorten Kainuun piiri esittää, että Keskustanuoret aloittaa välittömästi sääntömuutosprosessin, jonka
myötä liittosihteerin valinta palaa takaisin sille päätöksentekoelimelle mille se kuuluukin, eli liittokokoukselle.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Liiton taloudesta ja hallinnosta vastaavan henkilön muutos liittokokouksen valitsemasta liittosihteeristä
liittohallituksen palkkaamaan pääsihteeriin perustuu Suomen Keskustanuorten strategiaan, jonka liittokokous
hyväksyi vuonna 2010. Vuoden 2011 liittokokous hyväksyi sääntömuutoksen, jonka myötä siirryttiin
liittokokouksen valitsemasta liittosihteeristä pääsihteeriin. Muutos toimeenpantiin vuonna 2012.

84. Kainuun Keskustanuoret: Keskustanuorten nettisivuista mobiiliversio
Internetiä käytetään nykyisin lukuisin eri tavoin ja internet-selailu etenkin mobiililaitteilla kasvaa koko ajan. Siksi
onkin tärkeää, että internet-sivut ovat helposti käytettäviä myös mobiililaitteilla. Keskustanuorten viime
liittokokouksen aloitevastauksessa nro 54 linjataan näin: "Nykyiset internetsivut ovat toimivat ja ajantasaiset,
mutta mutta niistä ei ole saatavilla erillistä mobiiliversiota. Älypuhelinkäytettävyyden helpottamiseksi
liittokokous velvoittaa liittotoimiston korjaamaan asian vuoden 2015 aikana." Keskustanuorten Kainuun piiri
haluaa tiedustella Keskustanuorten liittotoimistolta, miten mobiiliversion hankinnassa on edistytty.
Mobiiliversiota ei ainakaan vielä ole, joten vaadimme liittotoimistoa järjestämään asian, kuten viime
liittokokouksessa on päätetty.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Nettisivujen uudistus on budjetoitu vuoden 2016 talousarvioon ja suunnittelu on aloitettu jo syksyllä 2015.
Aloitteen huomiot otetaan huomioon nettisivu-uudistuksessa.
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85. Kainuun Keskustanuoret: Kekkosen Haarikka luovutettava Kainuun piirille
Keskustanuorten Kainuun piiri on vuosikausia yrittänyt voittaa Kekkosen Haarikan. Piiri on voittanut tänä vuonna
molemmat osakilpailut, sekä Lumimyrskyssä että Elokoulussa. Pelkästään jo näiden osakilpailuvoittojen vuoksi
piiri ansaitsee Kekkosen Haarikan.
Liittotoimiston väki yrittää väittää kyseessä olevan leikkimielinen kilpailu, vaikka sitä se ei missään nimessä ole.
Selkänahat vereslihalla olemme tehneet töitä voittojen eteen. Pitkäjänteisestä yrittämisestä pitäisi sinänsä jo
palkita. Keskustanuorten Kainuun piiri esittää, että mikäli emme pisteiden perusteella voita tämän vuoden
Kekkosen Haarikkaa, liittokokous myöntää kuitenkin voiton Kainuun piirille.
Liittokokous ei yhdy aloitteeseen
Lake Placid, 17.2.1980. Suomalainen hiihtojättiläinen on tehnyt huikea ajan loppukirissä ja odottaa maaliviivalla
ruotsalaisen hiihtäjälegendan viimeisiä kilometrejä. Aika on kova, mutta ruotsalainen on loppumetreillä vielä
kovempi. Silmät kostuvat maaliviivalla, kun voitto karkaa sadasosasekunnin erolla naapurille.
Helsinki, 7.5.2003. Teemu Selänne viimeistelee hattutempun toisessa erässä ja Suomi syöksyy historialliseen 5-1
johtoon Ruotsia vastaan. Juhlat ovat valtoimenaan, kaikkien aikojen tuskalle on tulossa päätös. Mutta. Niin, se
mutta. Vain 20 minuuttia myöhemmin Per-Johan Axelsson laittaa kiekon lipuen maaliin. Maali oli Ruotsin kuudes.
Selkäranka murtui.
Jo nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, miten käy kun voittoon uskoo liian aikaisin. Leikkimielinenkään kilpailu ei
ole ohi ennen kuin viimeisetkin pisteet on laskettu. Juha Sipilän lapsenlapsen Aaron sanoin ”totta kai ne hävis,
nehän lopetti pelaamisen jo viisi minuuttia ennen loppua”
Santeri Alkiota mukaillen liittokokous toteaa kannattavansa kilpailun vapautta, mutta ei keinottelun vapautta,
saatikka sitten Kekkosen Haarikan tuloskeinottelun vapautta. Liittokokous kannustaa Kainuun piiriä loppuun asti
yrittämiseen ja viimeiseen asti kamppailuun. Urho Kaleva Kekkosen nimeä kantava kilpailun henki vaatii reilua
peliä joka käydään kisa-areenoilla, ei elitistisissä kabineteissa.

86. Kälviän Keskustanuorten paikallisosasto: Paikallisosastojen aktivointi
Paikallisosastot ovat aina olleet tärkeä osa Keskustanuorten toimintaa. Keskustalainen politiikka on aina ollut
lähellä ihmistä, ja yksi Keskustalaisuuden perusarvoista onkin usko ihmisyyteen. Kuluneiden vuosien aikana
puolueemme nuorisojärjestö on jäänyt jälkeen näkyvyydessä verrattuna muihin nuorisojärjestöihin. On
elintärkeää, että Keskusta säilyttää näkyvyytensä nuorten keskuudessa jotta voimme pysyä jäsen määrältä
väkirikkaimpana puolueena alati muuttuvassa maailmassa. Paikallisosastot kykenisivät ratkaisemaan ongelman
joka liittyy näkyvyyteen lähellä yhteisöä ja sen jäseniä. On aika aktivoida paikallisosastot joiden toiminta on
vuosien saatossa hiipunut.
Mahdollisesti aktiivisilla ja innokkailla nuorilla ei ole tietoa paikallisosaston toiminnasta tai mahdollisesti uusien
paikallisosastojen perustamisesta. Meillä on omakohtaista kokemusta paikallisosastojen aktivoimisesta ja sen
toiminnan aloittamisen ongelmista ja hankaluudesta. Meillä on ollut hankaluuksia esimerkiksi talousasioissa ja
toimintasääntöjen sekä toiminnan keksimisen kanssa. Onneksi me olemme saaneet toiminnan aloitettua
kunniakkaasti piirin toiminnanjohtajan, Keskustanuorten piirijärjestön ja Keskustapuolueen paikallisosaston
avustuksella. Muilla paikkakunnilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tällaiseen tukeen, joten Keskustanuorten
paikallisosastojen toiminnan aloittaminen on vaikeaa.
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Joillakin Keskustanuorten paikallisosastoilla ei ole taloudellisia resursseja järjestää toimintaa, mutta kolikossa on
myös toinen puoli. Joillakin nuorten paikallisosastoilla voi olla isoja taloudellisia varoja ja/tai kiinteitä omistuksia.
Esimerkkejä taloudellisista omaisuuksista ovat tanssilavat, mökit ja mahdolliset osakkeet. Tämä varallisuus ei
hyödytä ketään jos ne kuuluvat hiipuneille osastoille joilla ei ole toimintaa. Koemme, että selkeät toimintaohjeet
(ei tällä hetkellä voimassa olevat toimintasäännöt) toiminnan aloittamiselle toisi paikallisosastojen aktivointiin
selkeyttä. Säännöt olisivat itse nuorille, joissa olisi selkeitä ohjeita talouden selvittämiseen ja hallitsemiseen sekä
johtokunnan jäsenten kokoamiseen sekä ensimmäisen kokouksen pitämiseen.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Katso aloitevastaus 82.

87. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret: Liiton kannanotoista Instagram-videoita
Sosiaalisen median merkitys poliittisten nuorisojärjestöjen näkyvyydessä kasvaa jatkuvasti. Facebookissa,
Instagramissa ja nykyään jopa Snapchatissä kilpaillaan seuraajista ja tykkääjistä. Sosiaalisessa mediassa järjestön
tulee jatkuvasti hahmottaa uusia ilmiöitä ja keinoja tavoittaa nuoria siellä missä nuoret ovat.
Yksilöiden käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa suuntautuu entistä enemmän nopeaan selailuun, minkä takia
meidän tärkeiksi kokemiamme tiedotteita ja kannanottoja lukee entistä vähemmän järjestön ulkopuolisia
nuoria. Poliittiselta jargonialta kuulostavat otsikot eivät vedä lukijoita puoleensa, vaikka sisältö saattaisikin olla
todella mielenkiintoista.
Edellä mainittu kehitys on ehkä väistämätöntä, mutta Keski-Pohjanmaan piiri ehdottaa, että tekemällä liiton
kannanotoista/tiedotteista (15 sekuntia pitkiä) videoita Instagramiin, kehitämme uuden kanavan tuoda
poliittista sisältöämme helposti nuorten saataville. Videot kuvattaisiin pääsääntöisesti liiton puheenjohtajiston
jäsenestä esittelemässä uutta artikkelia, “raflaavasti” ja puoleensavetävästi. Tämän lisäksi videolla esitetyn
artikkelin www-linkki lisättäisiin Keskustanuorten Instagram-profiilin tietoihin.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Videotuotantoa tulee lisätä juurikin tällaisiin tarpeisiin. On ensisijaisen tärkeää on muistaa kuvatessa videon
hyvä laatu ja selkeys. Pituus on ehdottomasti pidettävä maksimissaan 30 sekunnissa. Videoita on järkevää
Instagramin lisäksi/sijasta tuottaa myös Facebookiin josta on huomattavasti helpompaa päästä linkin kautta
käsitteillä olevaan aloitteeseen. Myös jakaminen on Facebookin kautta helpompaa joka lisää näinollen katsojien
määrää. Videot on hyvä toimittaa Suzana Binclille ennen julkaisua jolloin niihin voidaan lisätä esimerkiksi
keskustanuorten logo video-ohjelmalla.
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88. Lapin Keskustanuoret: Turvapaikanhakijat heti työelämään
Suomeen saapuva turvapaikanhakija haluaa ensi sijassa elää normaalisti tehden työtä ja kehittäen itseään
ihmisenä. Tähän on annettava mahdollisuus. Turvapaikanhakijoiden osaaminen ja kielitaito ei kuitenkaan
useassa tapauksessa kohtaa sitä, mitä suomalainen työelämä vaatii. Tämän vuoksi heitä tulisi voida palkata
töihin työehtosopimuksista poiketen. Moni yrittäjä voisi ottaa yritykseensä hanttihommiin maahan saapuneen,
mutta tämä on mahdotonta voimassaolevan työehtosopimuslainsäädännön vuoksi. Myös kisällimäinen
oppiminen mahdollistuisi tämän avulla.
Ilman työtä maahan jäävillä on suuri riski joutua passivoivan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, jolloin työtä ei
haluta hakea ja yhteiskuntaan integroituminen epäonnistuu. Tästä voi seurata jengiytymistä, rikollisuutta tai
jopa pahimmassa tapauksessa radikalisoitumista ja suomalaisen yhteiskuntarauhan rikkomista. Tätä tulee
ehkäistä ottamalla työ vahvaksi osaksi kotouttamispolitiikkaa keinolla millä hyvänsä.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Pääsy osalliseksi työelämää on turvapaikan saaneelle monesti paras tapa kotoutua uuteen yhteiskuntaan. Työ
ei ole vain toimeentulon lähde, vaan se antaa myös merkityksellistä sisältöä yksilön elämään esimerkiksi
sosiaalisten suhteiden muodossa. Turvapaikan saaneiden kotoutumiseen tulee kiinnittää Suomessa nykyistä
enemmän huomiota, jotta suuret tulijamäärät saadaan integroitumaan. Työehtosopimuksista poikkeaminen voi
tulla kyseeseen, kun pyritään lisäämään vapaiden työpaikkojen määrää. Järjestely ei kuitenkaan voi olla pysyvä,
vaan sille on määriteltävä jonkinlainen määräaikaiskesto. Vaikka työntekijäkustannuksia pyritään
madaltamaan, tulee yksilön oikeudet turvata. Keskustanuorten maahanmuuttopoliittinen työryhmä on
valmistellut liittokokoukselle linjapaperin, jossa esitetään keinoja pakolaisten integroinnin tehostamiseksi. Aloite
vastauksineen on huomioitu osana maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelua.

89. Lapin Keskustanuoret: Maahanmuuton painopisteeksi maahanmuuton syiden poistaminen
Maahanmuuton perimmäisiin syihin on puututtava vaikuttamalla ihmisten elinolosuhteisiin maissa, joista he
ovat lähdössä Eurooppaan. Jotta ihmiset pysyvät kotimaassaan, on siellä oltava toivoa tulevaisuudesta.
Keskeisintä tässä on etsiä rauhanomaisia ratkaisuja aseellisiin konflikteihin. Lähtömaan olosuhteiden lisäksi on
puututtava pakolaisleirien olosuhteisiin ja panostaa niissä elinoloihin ja aktiviteetteihin kuten lasten
koulunkäyntiin. Näiltä pakolaisleireillä tulisi selvittää hakijoiden oikeus turvapaikkaan ja näin hallita tämän
hetken kriisiä. EU:n jäsenvaltiot ottaisivat omien kiintiöidensä mukaan vastaan näitä turvapaikkaan oikeutettuja
hallitusti.
Liittokokous yhtyy aloitteeseen
Tulevaisuuden pakolaiskriisejä on hoidettava huomattavasti hallitummin kuin nykyistä turvapaikanhakijasumaa.
Pakolaisuuden johdonmukainen ja pitkäjänteinen hoito vaativat riittävää resursointia, jolla turvataan
ihmisarvoinen elämä pakolaisleirillä. Samalla Suomen on jatkuvasti työskenneltävä ennaltaehkäisevien
kehitysyhteistyöprojektien kautta maailman potentiaalisilla kriisialueilla. Aloitteessa mainittu lasten
koulunkäynnin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomen kärkitavoitteina tulee olla myös
sananvapauskasvatuksen
ja
taloudellisen
toimeliaisuuden
lisääminen.
Keskustanuorten
maahanmuuttopoliittinen linjapaperi on samoilla linjoilla Lapin Keskustanuorten kaavaileman EU-valtioiden
yhteisen taakanjakoperiaatteen kanssa. Aloite vastauksineen on huomioitu osana maahanmuuttopoliittisen
ohjelman valmistelua.
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