NUORTEN PARLAMENTTI
UNGDOMSPARLAMENTET
23.3.2018

EDUSKUNTA - RIKSDAGEN
HELSINKI - HELSINGFORS

Nuorten parlamentti
Ungdomsparlamentet
23.3.2018

EDUSKUNTA - RIKSDAGEN
HELSINKI - HELSINGFORS

Kuvat:
Hanne Salonen / Eduskunta
Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta
Taitto:
Arja Bellinger / Eduskunta
ISSN 1799-1188 (Verkkojulkaisu)

Nuorten parlamentin edustajat 2018
Ungdomsparlamentets ledamöter 2018

Pekka Aalto
Fatima Abdihakim
Aden
Amanda af Forselles
Jonna Ahonen
Veikko Alakomi
Anni Ala-Ojala
Markus Apila
Roosa Aronen
Nora Barkman
Sofia Bernoulli
Nathalie Blom
Alex Borgström
Emma Degerlund
Joona Ervonmaa
Tamra Fakhr
Henrik Haavisto
Anni Halminen
Hilja Haverinen
Aada Haverinen
Sara Hedemäki
Suvi Heinänen
Kirill Helsing
Arttu Hiltunen
Leo Hirvelä
Rebekka Hirvonen
Roni Holmberg
Saga Honkanen
Kalle Hoppanen
Otto Hovi
Matilda Hoviniemi
Aino Huikari
Maria Hyörtti
Mea Hännikäinen
Eerika Jaanu
Lotta Jansson
Niilo Jokinen

Niklas Joukainen
Silja Julin
Minka Jumppainen
Wilma Jungar
Heidi Juutinen
Ville Juvonen
Kalle Jäntti
Otto Kanniainen
Isa Kannisto
Veikka Katainen
Viivi Kauppinen
Josefiina Kause
Jenna Kemppainen
Elmeri Kirkkala
Sauli-Matti Kirveskari
Josefina Koenkytö
Antti Kontio
Antto Korhonen
Catarina Korkman
Senni Korpela
Santeri Korsi
Sonja Koskinen
Eira Kraft
Onni Kuivala
Adele Kujala
Juho Kujansuu
Valtteri Kuorilehto
Anni Kurittu
Juuso Kylkilahti
Petra Kärkkäinen
Olivia Laaksonen Junikka
Malva Lahtinen
Roope Laine
Suvi Laitinen
Helen Laitinen
Aaro Lamberg

Roni Lehmuskoski
Oskari Lehtinen
Leevi Lehtovaara
Karoliina Leino
Aatu Leppä
Petra Leppälä
Julia Lietonen
Noora Liikanen
Enni Lindell
Paulus Lindqvist
Arttu Lindqvist
Alisa Lindström
Venla Liukka
Juho Liuski
Laura Loikas
Siiri-Sofia Luukkonen
Lumi Lyytimäki
Hilla Lämsä
Urho Läärä
Lauri Maaninka
Viivi Maaranen
Kristian Malmi
Katariina Mankinen
Akseli Manninen
Leo Manninen
Taavi Maristo
Senni Masanen
Meeri Mattila
Sean McLoughlin
Mikael Mikkonen
Sara Mohaibes
Anni Muilu
Eerika Multasniemi
Jenna Myllymäki
Saara Mäkelä
Iiris Mäkelä
Noa Narmala

Laura Nieminen
Aaro Niinistö
Aapo Nikula
Viivi Nikunoja
Alma Niskanen
Saana Norkko
Milja Nuoramo
Austra Nykänen
Julietta Nylund
Ada Nyman
Tilda Oikarinen
Erica Ojansivu
Rosanna Paasovaara
Viivi Paljärvi
Elsa Pasonen
Annamari Pekkarinen
Onni Peltola
Lotta Peltola
Carmen Pennanen
Emma Pesonen
Heini Pesonen
Maria Pietilä
Akseli Pihlajamaa
Eedit Pippuri
Markus Pirttijärvi
Miisa Poutanen
Pauli Puhakainen
Oskar Pulkkinen
Salla Puoskari
Kaisa Puttonen

Aurora Pöllänen
Juho Pösö
Pia Pöysti
Anna Rajala
Lilli Rajasaari
Petrus Rauhala
Juho Rissanen
Adian Roman
Kukka-Maria Rossi
Emilia Ruokolainen
Karlo Ruotsalainen
Mikael Ryynänen
Vilma Räikkönen
Sameli Saanio
Mikko Saari
Samia Said
Pihla Sairanen
Annika Sallinen
Joonas Salmevaara
Valpuri Salminen
Maija Salonen
Sandra Santamäki
Santeri Santamäki
Roosa Savela
Lotta Selänniemi
Jutta Seppälä
Viivi Seppänen
Sunna Siilasjoki
Tuukka Silventoinen
Jasna Siven

Anna Stadius
Emmi Ståhlberg
Linda Sundqvist
Otto Suominen
Eetu Suoneva
Samuli Suonsivu
Minni Suvantola
Eero Sädemäki
Sanni Taipale
Eveliina Talasmäki
Nelli Toivonen
Meri-Tuuli Tuhkasaari
Otava Tuomi
Jere Turunen
Joonas Tynjälä
Ruusu Tölli
Senja Ulvinen
Rasmus Uusipaikka
Veera Uusitalo
Eeli Uusitalo
Christin Vaarmaa
Miro Vauhkonen
Anna Vellonen
Ella-Maria Viero
Marlena Wikström
Vilma Villi
Venla Vornanen
Sofia Vuolle-Apiala
Torsti Vuorisalo
Liisi Yli-korpela

					
		

NUORTEN PARLAMENTTI

PERJANTAINA 23. MAALISKUUTA 2018
Kello 12 – 13
Päiväjärjestys
Suullinen kyselytunti
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Työministeri Jari Lindström
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Sisäministeri Kai Mykkänen
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

Parlamenttikerhot tekivät valtioneuvoston jäsenille yhteensä 159 kysymystä. Kysymykset
ovat aiheiltaan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia. Koska käytettävissä oleva aika rajoittuu
tuntiin, ehdimme käsitellä kyselytunnilla noin kaksikymmentä kysymystä. Puhemies tulee
kyselytunnin aikana valitsemaan esitettävät kysymykset alla olevasta luettelosta.
Terveyskeskusten lääkäripula
Petra Kärkkäinen, Alahärmän yläkoulu, Kauhava
Työttömyysturvan uudistaminen
Veikko Alakomi, Anna Tapion koulu, Pälkäne
Oppilaiden tasoerot
Erica Ojansivu, Eurajoen yhteiskoulu, Eurajoki
Invandringen en lösning på Finlands hållbarhetsproblem
Alex Borgström, Grundskolan Norsen, Helsingfors

Terrorismiin varautuminen
Saana Norkko, Heinsuon koulu, Hollola
Rekkaliikenteen riskit Enontekiöllä
Sunna Siilasjoki, Hetan peruskoulu, Enontekiö
Seksuaalisen häirinnän estäminen
Otto Suominen, Hirvikosken yhtenäiskoulu, Loimaa
Vaalilupausten merkitys
Miro Vauhkonen, Hämeenkylän koulu, Vantaa
Yritystukien kohdistaminen koulutukseen
Aaro Niinistö, Hämeenlinnan yhteiskoulu, Hämeenlinna
Leikkaukset opintotuesta
Juuso Kylkilahti, Härkävehmaan koulu, Hyvinkää
Homekoulut
Suvi Heinänen, Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä
Transsukupuolisten pakkosterilisaatio
Veera Uusitalo, Kaakkurin koulu, Oulu
Toisen asteen opiskelukustannusten jakaminen
Anna Vellonen, Kesämäen koulu, Lappeenranta
Kuntaliitosten vaikutus kouluverkkoon
Leevi Lehtovaara, Kosken seudun yläaste, Koski Tl
Koulutuksen tulevaisuus
Alma Niskanen, Kuopion steinerkoulu, Kuopio
Suomalaisten hiipuva osaaminen
Nelli Toivonen, Laihian keskuskoulu, Laihia
Joukkoliikenne maksuttomaksi
Roni Lehmuskoski, Leppävaaran koulu, Espoo
Muovin kulutuksen vähentäminen
Iiris Mäkelä, Myllytullin koulu, Oulu

Kouluterveydenhoitajan ja lääkärin valinta sotessa
Sauli-Matti Kirveskari, Nokianvirran koulu, Nokia
Riippuvaisuus teknologiasta
Ruusu Tölli, Nummelanharjun koulu, Vihti
EU-yhteistyöstä apua vakavasti sairaille lapsille
Suvi Laitinen, Olarin koulu, Espoo
Vammaisten työllistyminen
Sandra Santamäki, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Jyväskylä
Hallituksen leikkaukset
Jasna Siven, Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila
Maakuntauudistus ja nuorisovaltuustojen asema
Salla Puoskari, Oriveden kaupunki, Nuorisovaltuusto, Orivesi
Jatko-opintojen leikkaukset
Valtteri Kuorilehto, Oulun normaalikoulu, Oulu
Nuorten työllistymisen helpottaminen
Sanni Taipale, Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki
Nuorten liikkumisen edistäminen
Marlena Wikström, Perniön yhteiskoulu, Salo
Auton ajokortin myöntämisiän alentaminen
Isa Kannisto, Petäjäveden yläaste, Petäjävesi
Nuorten mielenterveysongelmien tunnistaminen
Kukka-Maria Rossi, Pielisjoen koulu, Joensuu
Kotimaisen ruoan lisääminen
Eeli Uusitalo, Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää
Nuorten äänioikeusikärajan laskeminen
Anni Halminen, Porin Lyseon koulu, Pori
Nuorten asumiskustannusten kohtuullistaminen
Julietta Nylund, Porolahden peruskoulu, Helsinki

Eutanasian laillistaminen
Josefina Koenkytö, Puistokadun koulu, Loimaa
Nuorille suunnatut autot
Karoliina Leino, Raumanmeren peruskoulu, Rauma
Ulkomaalaisten syrjintä
Pauli Puhakainen, Sompion koulu, Kerava
Nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen
Jenna Kemppainen, Sydän-Laukaan koulu, Laukaa
Suomen varautuminen ydinsotaan
Akseli Manninen, Tietäväisen koulu, Tohmajärvi
Koulupäivän alkamisen myöhentäminen
Viivi Kauppinen, Waltterin koulu, Varkaus
Ett tredje juridiskt kön
Catarina Korkman, Winellska skolan, Kyrkslätt
Asevelvollisuuden tasa-arvoisuus
Vilma Villi, Virolahden yläaste ja lukio, Virolahti
Jalkaväkimiinoista luopuminen
Juho Kujansuu, Ähtärin yhteiskoulu, Ähtäri

					

UNGDOMSPARLAMENTET

FREDAGEN 23 MARS 2018
Klockan 12 – 13
Dagordning

Muntlig frågestund
Finansminister Petteri Orpo
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
Arbetsminister Jari Lindström
Kommunikationsminister Anne Berner
Inrikesminister Kai Mykkänen
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Näringsminister Mika Lintilä
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen

Parlamentsklubbarna lämnade in 159 frågor till statsrådets medlemmar. Frågorna var intressanta och aktuella. Under frågestunden hinner vi bara behandla omkring tjugo frågor eftersom vi bara har en timme till vårt förfogande. Talmannen väljer under frågestunden vilka frågor som tas upp av dem som finns på listan.
Läkarbristen på hälsocentraler
Petra Kärkkäinen, Alahärmän yläkoulu, Kauhava
Reformen av utkomstskyddet för arbetslösa
Veikko Alakomi, Anna Tapion koulu, Pälkäne
Nivåskillnader mellan elever
Erica Ojansivu, Eurajoen yhteiskoulu, Euraåminne
Invandringen en lösning på Finlands hållbarhetsproblem
Alex Borgström, Grundskolan Norsen, Helsingfors

Beredskap för terrorism
Saana Norkko, Heinsuon koulu, Hollola
Faror långtradartrafiken medför i Enontekis
Sunna Siilasjoki, Hetan peruskoulu, Enontekis
Åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier
Otto Suominen, Hirvikosken yhtenäiskoulu, Loimaa
Betydelsen av vallöften
Miro Vauhkonen, Hämeenkylän koulu, Vanda
Inriktande av företagsstöden till utbildningen
Aaro Niinistö, Hämeenlinnan yhteiskoulu, Tavastehus
Nedskärningarna i studiestödet
Juuso Kylkilahti, Härkävehmaan koulu, Hyvinge
Mögelskolor
Suvi Heinänen, Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä
Tvångssterilisering av transpersoner
Veera Uusitalo, Kaakkurin koulu, Uleåborg
Fördelning av kostnaderna för utbildningen på andra stadiet
Anna Vellonen, Kesämäen koulu, Villmanstrand
Kommunsammanslutningarnas inverkan på skolnätverket
Leevi Lehtovaara, Kosken seudun yläaste, Koskis
Utbildningens framtid
Alma Niskanen, Kuopion steinerkoulu, Kuopio
Den allt sämre kompetensen i Finland
Nelli Toivonen, Laihian keskuskoulu, Laihela
Kollektivtrafiken ska vara gratis
Roni Lehmuskoski, Leppävaaran koulu, Esbo
Mindre plastkonsumtion i framtiden
Iiris Mäkelä, Myllytullin koulu, Uleåborg

Val av skolskötare och läkare under vårdreformen
Sauli-Matti Kirveskari, Nokianvirran koulu, Nokia
Teknologiberoende
Ruusu Tölli, Nummelanharjun koulu, Vichtis
Samarbete inom EU för att hjälpa allvarligt sjuka barn
Suvi Laitinen, Olarin koulu, Esbo
Sysselsättningen hos personer med funktionsnedsättning
Sandra Santamäki, Valteri center för lärande och kompetens, Onerva, Jyväskylä
Regeringens nedskärningar
Jasna Siven, Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila
Landskapsreformen och ungdomsfullmäktiges ställning
Salla Puoskari, Orivesi stad, Ungdomsfullmäktige, Orivesi
Nedskärningarna i fortsatta studier
Valtteri Kuorilehto, Oulun normaalikoulu, Uleåborg
Underlättande av sysselsättningen bland unga
Sanni Taipale, Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki
Främjande av motion för unga
Marlena Wikström, Perniön yhteiskoulu, Salo
Sänkning av åldern för beviljande av körkort
Isa Kannisto, Petäjäveden yläaste, Petäjävesi
Identifiering av psykiska problem hos ungdomar
Kukka-Maria Rossi, Pielisjoen koulu, Joensuu
Mer inhemsk mat
Eeli Uusitalo, Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää
Sänkning av åldersgränsen för rösträtt
Anni Halminen, Porin Lyseon koulu, Björneborg
Skäligare boendekostnader för ungdomar
Julietta Nylund, Porolahden peruskoulu, Helsingfors

Legalisering av eutanasi
Josefina Koenkytö, Puistokadun koulu, Loimaa
Bilar för minderåriga
Karoliina Leino, Raumanmeren peruskoulu, Raumo
Diskriminering av utlänningar
Pauli Puhakainen, Sompion koulu, Kervo
Ingrepp i användningen av berusningsmedel bland unga människor
Jenna Kemppainen, Sydän-Laukaan koulu, Laukas
Finlands beredskap för ett kärnvapenkrig
Akseli Manninen, Tietäväisen koulu, Tohmajärvi
Senare start på skoldagen
Viivi Kauppinen, Waltterin koulu, Varkaus
Ett tredje juridiskt kön
Catarina Korkman, Winellska skolan, Kyrkslätt
Jämställdhet inom värnplikten
Vilma Villi, Virolahden yläaste ja lukio, Vederlax
Slopande av infanteriminor
Juho Kujansuu, Ähtärin yhteiskoulu, Etseri

16

NUORTEN PARLAMENTIN TÄYSISTUNTO
PERJANTAINA 23. MAALISKUUTA 2018
kello 12—13
LÄSNÄ OLLEET VALTIONEUVOSTON JÄSENET

Nuorten parlamentin täysistunnossa olivat läsnä seuraavat valtioneuvoston jäsenet:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen
Työministeri Jari Lindström
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Sisäministeri Kai Mykkänen
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen

Puhetta johti eduskunnan puhemies Paula Risikko.
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Puhemies Paula Risikko:
Nuorten parlamentin täysistunto alkaa. Hyvät parlamenttikerhojen edustajat, toivotan teidät
lämpimästi tervetulleiksi tähän Nuorten parlamentin 11. istuntoon.
Bästa representanter för parlamentsklubbarna, jag önskar er varmt välkomna till Ungdomsparlamentets elfte plenum.
Nuorten parlamentin täysistunto järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998, joten tänä
vuonna tulee kuluneeksi peräti kaksikymmentä vuotta ensimmäisen istunnon järjestämisestä. Kaikkiaan 198 parlamenttikerhojen edustajaa osallistuu tänään tähän istuntoon. Runsas
osallistuminen osoittaa jälleen kerran, että te nuoret olette kiinnostuneet yhteiskunnallisista
asioista. Se kertoo samalla luottamuksesta edustukselliseen demokratiaan.
Salin lehtereillä istuntoa seuraavat kutsuvieraat ja koulujen toimittajaoppilaat sekä opettajat.
Myös kodeissa ja kouluissa seurataan istuntoa televisiosta tai verkosta. Toivotan myöskin
teidät kaikki tervetulleiksi.
Sessionen kan följas i hem och skolor via television och via nätet. Jag önskar också alla er
välkomna.
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Olemme saaneet ministerien vastattavaksi yhteensä 159 kysymystä. Aivan kaikkia kysymyksiä emme ikävä kyllä meille varatun tunnin kuluessa pysty esittämään, mutta yritetään mahdollisimman monta kysymystä käydä läpi. Te nuoret olette äänestäneet kiinnostavimmista
kysymysaiheista, ja äänestyksen tulos on ollut yhtenä määräävänä tekijänä päiväjärjestykseen
otetuista kysymyksistä. Kysymysten valinnassa on useiden seikkojen ohella painotettu myös
sitä, miten useasti tästä ehdotetusta aiheesta ehdotettiin kysymystä.

TÄYSISTUNNOSSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT
Puhemies Paula Risikko: Täysistunnossa noudatetaan ennalta määriteltyjä menettelytapoja.
Ehdotan, että nytkin noudatamme niitä menettelytapoja, joita on tapana noudattaa täällä
eduskunnassa suullisella kyselytunnilla. Poikkeuksena tänään myöskin äänestetään. Sitähän
me emme normaalisti kyselytunnilla tee – mutta nyt äänestetään.

Puhemiehen menettelytapaehdotus hyväksyttiin.

NIMENHUUTO
Nimenhuudossa merkittiin läsnä oleviksi 198 Nuorten parlamentin edustajaa.

ÄÄNESTYSEHDOTUKSET
Puhemies Paula Risikkko: Tämän kyselytunnin kuluessa äänestämme muutamasta sopivasta
esille tulevasta aiheesta, joiden arvelen herättävän yleistä kiinnostusta. Se nimittäin näkyy
vähän siinäkin, kun lähetitte niitä teemoja ja kysymyksiä. Näistä äänestettävistä asioista
monikin halusi esittää kysymyksen. Teen kyseisen kysymyksen kohdalla aina asianmukaisen
äänestysehdotuksen. Se kannattaa kuunnella tarkasti, koska on vain yhden kerran mahdollisuus painaa sitä nappulaa.

PUHEENVUOROMENETTELYT
Puhemies Paula Risikkko: Suullisella kyselytunnilla on sääntönä, että niin kysymykset kuin
vastauksetkin saavat kestää enintään yhden minuutin, ja siitä pidän kyllä todella tarkkaa huolta
myös ministereillä. Jotta me ehtisimme käsitellä mahdollisimman monta kysymystä, osoitan
kunkin kysymyksen pääsääntöisesti vain yhden ministerin vastattavaksi. Paikalla meillä on täällä 11 hallituksen ministeriä 17:stä. Osalla on kansainvälinen matka, ja siitä syystä ovat estyneet
tulemasta paikalle, mutta nämäkin ministerit lähettävät kaikille teille lämpimät tervehdykset.
Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen jollekulle paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Olkaa hyvä.
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Nyt sitten tämä lähtee käyntiin, ja ensimmäinen puheenvuoro: Pauli Puhakainen, Sompion
koulu, Kerava.

KYSELYTUNNIN ASIAT
1) Ulkomaalaisten syrjintä
Pauli Puhakainen, Sompion koulu, Kerava: Arvoisa puhemies! EU:n perusoikeusviraston uuden tutkimuksen mukaan Suomi on yksi EU:n syrjivimpiä maita. Tätä meidän on ollut vaikea
uskoa. Tieto on yllättävä, koska miellämme Suomen tasa-arvon ja erityisesti ihmisoikeuksien
mallivaltioksi. Suomessa ulkomaalaisten määrä kasvaa, ja hyvä niin, sillä tulevaisuudessa me
emme pärjää ilman muualta tänne saapuvia. Ulkomaalaistaustaiset kuitenkin syrjäytyvät
helposti rasismin, ennakkoluulojen ja kielitaidottomuuden takia. Me emme voi epäonnistua
kotouttamisen suhteen enää. Onko hallitus tietoinen ongelmasta, ja mitä se aikoo sille tehdä?
Puhemies Paula Risikko: Sitten ministeri Mykkänen.
Sisäministeri Kai Mykkänen: Arvoisa puhemies! Kysyjällä on erittäin tärkeä aihe. Meillä ei
todellakaan ole varaa tässä maassa rasismiin, ja meille on tärkeää, että ulkomaalaiset kokevat
täällä olonsa tasavertaiseksi, ja erityisesti työperäinen maahanmuutto on meille itse asiassa
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välttämättömyys tulevina vuosikymmeninä. Teitä on valitettavan vähän verrattuna siihen,
että vanhat ikäluokat ovat isompia, ja tarvitsemme tänne tekeviä käsiä ja ajattelevia aivoja entistä enemmän. Sisäministerinä omalta osaltani teen kaikkeni, jotta turvallisuusympäristö on
muualla syntyneille, tänne tulleille yhtä hyvä kuin suomalaisillekin, ja siihen toki tekin voitte
jokainen vaikuttaa kouluissa, oppilaitoksissa: katsotte omassa luokassanne, miten muualta
tulleita siellä tuetaan.
Työministeri Lindström tekee kotouttamisen osalta hyvää työtä ja varmaan voi täydentää.
Puhemies Paula Risikko: Ja vielä ministeri Lindström, olkaa hyvä.
Työministeri Jari Lindström: Arvoisa rouva puhemies! Erittäin ajankohtainen kysymys, koska
juuri tänään aamupäivällä meillä oli taustatilaisuus toimittajille kotouttamisesta ja siitä, missä sen suhteen mennään. Paljon on tehty, paljon muuttui 2015 maahanmuuttokriisin yhteydessä. Asioita on laitettu uuteen malliin ja mietitty uudestaan. On käyty useissa maissa hakemassa malleja ja ideoita, joita voitaisiin sitten Suomeen tuoda. Aivan olennainen kysymys
on tietenkin se, miten nämä ihmiset työllistyvät, ja siinä on paljon tekemistä. Ennen kaikkea
tietyillä etnisillä ryhmillä se työllisyysaste on vielä liian alhainen, ja siinä täytyy tehdä vielä
töitä, muun muassa naisten saamiseksi mukaan tähän kotouttamistyöhön, jotta saadaan parempia tuloksia ja jotta Suomen elinkeinoelämä ja hyvinvointi paranevat.
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia. – Seuraava kysymys, Veera Uusitalo, Kaakkurin koulu,
Oulu.

2) Transsukupuolisten pakkosterilisaatio
Veera Uusitalo, Kaakkurin koulu, Oulu: Arvoisa puhemies! Suomen sanotaan olevan edistyksellinen maa, mutta silti meillä on voimassa laki, joka rikkoo ihmisoikeuksia. Euroopan
neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on vaatinut Suomea poistamaan laista lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset. Olemmekin ainoa Pohjoismaa, jossa kyseinen laki on
vielä voimassa. Translaissa ihmiseltä kielletään biologisen lapsen hankkiminen, ja se tehdään
fyysisesti mahdottomaksi sukupuolen korjaamisen takia. Tämä on mitä selkeimmin ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta loukkaavaa. Miksi tällainen lakipykälä on yhä olemassa?
Puhemies Paula Risikko: Vastaus, ministeri Saarikko, olkaa hyvä.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko: Arvoisa puhemies! Täällä samaisessa salissa
eilen kansanedustajien toimesta esitettiin aivan vastaava kysymys kuin nyt tässä istunnossa.
Kiitän kysymyksestä ja myös siitä asiantuntevasta huomiosta, joka valitettavasti on totta.
Suomi on saanut kansainvälisiä huomautuksia siitä tavasta, jolla tätä väestöryhmää lainsäädäntömme kohtelee. Hallitus ei ole toistaiseksi sopinut siitä, että translakia, joka tätä asiaa
säätelee, tultaisiin muuttamaan. Mutta pidän arvokkaana joka tapauksessa sitä yhteiskunnal-
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lista keskustelua, joka aiheesta on käynnissä myös täällä istunnossa tänään kysymyksenne
kautta.
Erityisen tärkeänä pidän sitä, että riippumatta lainsäädännöstä me voisimme kohdella eri
ikäryhmissä, eri elämäntilanteissa eläviä transsukupuolisia ihmisiä yhdenvertaisesti, kuten
meitä kaikkia muitakin. On oleellista, että se ei ole peruste syrjinnälle siitä huolimatta, että
lainsäädännössä voidaan nähdä vielä aukkokohtia.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Erica Ojansivu, Eurajoen yhteiskoulu.
3) Oppilaiden tasoerot
Erica Ojansivu, Eurajoen yhteiskoulu, Eurajoki: Arvoisa puhemies! Koulutus on jo kauan ollut
suomalaisten ylpeyden aihe, ja maailmalla on ihailtu sitä, miten Suomen opetusjärjestelmä
toimii. On kuitenkin huomattu, että oppilaiden oppimistulokset ovat jakautumassa ääripäihin. Eroja ei ole pelkästään tyttöjen ja poikien välillä, vaan myös vanhempien koulutustausta
vaikuttaa tuloksiin. Kysymmekin siis: mitä toimia Suomen hallitus aikoo tehdä, jotta oppilaiden tasoerot tasoittuisivat?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Grahn-Laasonen.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Kiitos kysyjälle erinomaisesta
kysymyksestä. Tulin juuri Lissabonista koulutusalan huippukokouksesta, jossa Suomi keräsi
jälleen paljon huomiota ja suitsutusta meidän tasa-arvoisesta koulutusjärjestelmästämme. Eli
Suomessa voimme olla ylpeitä siitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa erinomaisia tuloksia ja meillä on tasa-arvoinen peruskoulu kansainvälisesti verrattuna. Se ei kuiten-
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kaan tarkoita sitä, että sulkisimme silmiä niiltä ongelmilta, joita meillä on. Eli oppimistulosten lasku on totta Suomessakin, ja tyttöjen ja poikien erot oppimistuloksissa ovat maailman
suurimpia. Toisaalta sitten taas onneksi vastaavasti koulujen väliset erot ovat maailman pienimpien joukossa.
Sitten yksi näkökulma, minkä tähän haluan nostaa, on sosioekonomisen taustan eli perhetaustan vaikutus, joka Suomessa on vahvistunut. Tähän pitää puuttua. Ja hallitus on muun
muassa lisännyt niin sanottua tasa-arvorahoitusta kouluille, tuplannut sen tämän vuoden
budjettiin. Uudet opetussuunnitelmat peruskoulussa ovat tärkeä, iso askel. Tällä hetkellä
meillä on käytännössä kokonaisuudistuksessa meidän toisen asteen koulutuksemme. Ammatillisen reformi [ Puhemies koputtaa] on voimassa ja lukiolaki valmistumassa.
Puhemies Paula Risikko: Ja näin täältä naputellaan, jos menee yli minuutti. – Seuraava kysymys, Jasna Siven, Orimattilan yhteiskoulu.
4) Hallituksen leikkaukset
Jasna Siven, Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila: Arvoisa puhemies! Hallitus on tehnyt paljon leikkauksia työttömien, eläkeläisten ja opiskelijoitten tuloista. Miksi hallituksen leikkaukset kohdistuvat juuri pienituloisimpiin?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Orpo.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo: Arvoisa rouva puhemies! Kiitos tästäkin erittäin tärkeästä
kysymyksestä. Silloin, kun hallitus aloitti, meillä oli takana jo useita erittäin huonoja vuosia
Suomen taloudessa ja työllisyydessä, ja Suomi joutui ottamaan ja ottaa vieläkin todella paljon
velkaa. Varsinkin, kun Nuorten parlamentti on koolla, haluan tuoda esille sen, kuka sen velan
maksaa. Sen maksavat siis tulevat sukupolvet ja teidän sukupolvenne. Siksi meidän oli tehtävä koviakin päätöksiä, ja me teimme hallituskauden alussa oikeastaan kaikkiin hallinnonaloihin, kaikkiin ministeriöihin kohdistuvia leikkauksia, ja ne olivat ikäviä päätöksiä.
Mutta me olemme samaan aikaan tehneet sitten niitä toimia, joilla Suomen taloutta on saatu
kasvuun, ja tukeneet sitä hyvää kasvua, mikä maailmalta on tullut. Nyt näyttää paremmalta.
Se velkaantuminen saadaan pysäytettyä, ja tulee vielä se päivä, kun talous on paremmassa
kunnossa, niin että voidaan auttaa niitä, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Me tarvitsemme
siihen vain tätä hyvää talous- ja työllisyyskehitystä, että meillä on siihen varaa.
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Mattila.
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila: Arvoisa rouva puhemies! On totta, että kipeitä
leikkauksia on jouduttu tekemään, ja kiitoksia kysymyksestä, että nostitte tämän esille. Haluaisin kuitenkin todeta sen, että hallitus on kärkihankkeissaan ja muissa kokeiluissaan ottanut
esiin esimerkiksi perustulokokeilun. Se ei ole leikkaus. Meillä on toteutettu pitkäaikaistyöt-
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tömien eläketuki, Lex Lindström. Se ei ole myöskään leikkaus. Valtionosuuksiin ei ole tehty
leikkauksia, koska suomalainen perusturva koostuu niin sanotusti tästä turvajärjestelmästä
kuin myöskin peruspalveluista. Myöskään se ei ole leikkaus. Takuueläkkeitä ja minimipäivärahoja on nostettu ja äitiyspakkaukseen on satsattu kuin myös yksinhuoltajien lapsilisiin.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Sandra Santamäki, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Jyväskylä.
5) Vammaisten työllistyminen
Sandra Santamäki, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Jyväskylä: Arvoisa puhemies!
Tällä hetkellä täysin työkykyisten vammaisten työttömyysaste on 40 prosenttia. Myös vammaiset nuoret saavat ammattikoulutuksen tai korkeakoulutuksen ja ovat päteviä työntekijöitä. Miten he pystyvät toimimaan tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä, jos eivät pääse näyttämään osaamistaan? Ja työttömyys lisää voimakkaasti myös syrjäytymisriskiä.
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia, ja vastaajana ministeri Lindström.
Ministeri Jari Lindström: Arvoisa rouva puhemies! Erittäin hyvä kysymys. Meillä on yhdessä
STM:n kanssa tämmöinen OTE-hanke eli osatyökykyiset työelämään -hanke. Sen piiristä
tietenkin hallitus on tunnistanut sen, että meillä on paljon ihmisiä, joilla voi olla joku vamma
tai osatyökykyisyys mutta siitä huolimatta heillä on paljon vielä annettavaa työelämään. Me
tarvitsemme näitten ihmisten työpanosta Suomessa. Ja jos ihan konkreettista ideaa tai apua
etsitään, yksi keino on se, että palkkatuetun työn kautta myös vammainen ihminen pääsee
antamaan sen oman panoksensa yritykselle. Minun mielestäni Suomi tarvitsee myös tällaisten ihmisten panosta, ja usein nämä ihmiset ovat äärimmäisen tunnollisia ja hyviä työntekijöitä. Se vamma ei voi olla mikään este päästä työelämään. Kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Roni Lehmuskoski, Leppävaaran koulu, Espoo.
6) Joukkoliikenne maksuttomaksi
Roni Lehmuskoski, Leppävaaran koulu, Espoo: Arvoisa puhemies! Joukkoliikenteessä matkustaminen pitäisi saada ainakin pääkaupunkiseudulla maksuttomaksi. Tämä nostaisi verotusta,
mutta keskimäärin kustannukset eivät lisääntyisi asukkaille, koska joukkoliikenteen lippuihin ei kuluisi enää rahaa. Aikaa ja ympäristöä säästettäisiin, koska ostamiseen ja tarkastamiseen ei kuluisi aikaa ja bussit liikkuisivat nopeammin. Arvoisa liikenneministeri Anne Berner,
voitaisiinko joukkoliikenne muuttaa pääkaupunkiseudulla kaikille maksuttomaksi tai ainakin
alaikäisille?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Berner, olkaa hyvä.
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Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner: Arvoisa rouva puhemies! Arvoisa kysyjä, kiitos
kysymyksestä. HSL:n alueella elikkä pääkaupunkiseudun alueella lipputulot ovat noin 340
miljoonaa euroa. Tämä kertoo suunnilleen, minkä suuruisesta summasta on kokonaisuudessaan kysymys. Päätökset toki tekevät lähinnä kunnat yhdessä HSL:n kanssa siitä, minkälaisia
järjestelmiä alueilla on. Meillä on tällä hetkellä ollut Suomessa muutamia kokeiluja siitä,
miten maksutonta joukkoliikennettä voitaisiin kehittää, lähinnä muistaakseni Porissa, ja
taisi olla jossakin muuallakin, Kouvolassa. Erilaiset kokeilut ovat hyvin tervetulleita, ja on
todellakin niin, että joukkoliikenteen merkitys tulevaisuudessa kasvaa ja se on huomattava
sen suhteen, miten me vaikutamme ilmastoon ja päästöjen vähentämiseen. Mielellämme
siis kannustamme erilaisiin kokeiluihin, mutta haluan myös muistuttaa siitä vastuusta, mitä
kustannusten jakamiseen liittyen jokaisella meistä tässä kuitenkin on.
Puhemies Paula Risikko: Esitän, että Nuorten parlamentti äänestää tästä kysymyksestä eli
siitä, tulisiko joukkoliikenne muuttaa maksuttomaksi.
Puhemiehen menettelytapaehdotus hyväksyttiin.
Puhemies Paula Risikko: Asiasta on äänestettävä. Joka kannattaa joukkoliikenteen säilyttämistä maksullisena, äänestää ”jaa”. Joka taas kannattaa joukkoliikenteen maksuttomuutta, äänestää ”ei”. Pyydän äänestämään ”jaa” tai ”ei”.
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Puhemies Paula Risikko: Tämäpä mielenkiintoista: jaa-ääniä 97, ei-ääniä 97, tyhjiä 4, poissa
1 edustaja.
Tällaisessa tilanteessahan me joutuisimme uudelleen äänestämään, mutta me emme nyt
tänään sitä tee, vaan hyväksymme tällaisen tilanteen, mutta muistamme, että jos tapahtuisi
näin, niin me tekisimme uuden äänestyksen. Tämä osoittaa sen, että joskus käy näin, että
ollaankin ihan tasavertaisesti molempaa mieltä. Joskus on myös enemmän mielipiteitä. Tässä
oli nyt vain ”jaa” tai ”ei”.
Asia on tässä vaiheessa loppuun käsitelty, mutta tämä jo osoittaa sen, että tähän palataan.
Seuraava kysymys, Alma Niskanen, Kuopion steinerkoulu.
7) Koulutuksen tulevaisuus
Alma Niskanen, Kuopion steinerkoulu, Kuopio: Arvoisa puhemies! Kouluihin kohdistuneet
säästöt ovat eduskunnan vaatiman selvityksen mukaan aiheuttaneet erojen kasvun opetuksen tarjonnassa. Uusi opetussuunnitelma vaatii merkittävän lisäkustannuksen muutenkin
tiukkaan rahatilanteeseen. Millä keinoilla taataan tulevaisuudessakin tasalaatuinen ja ilmainen koulutus kaikille oppilaille ja opiskelijoille ympäri Suomea?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Suomessa on erinomainen koulutusjärjestelmä, ja opetus meillä on myöskin maksutonta, mikä ei ole ihan
itsestäänselvyys maailmassa, ja siitä saamme olla todella ylpeitä. Viime aikoina on kuitenkin
käyty keskustelua siitä, että erityisesti toisella asteella näistä oppimateriaalikustannuksista on
voinut muodostua ja on muodostunut joillekin nuorille kynnys, joka on vaikuttanut muun
muassa koulutuksellisiin valintoihin, että mikä opintolinja voidaan valita.
Hallitus on käynnistänyt tämän keskustelun seurauksena työn, jossa selvitetään erilaisia
vaihtoehtoja, voisiko meillä tulevaisuudessa olla kokonaan maksuton toinen aste vai pitäisikö
ehkä kuitenkin mieluummin hakea semmoisia täsmällisiä toimia, joilla voidaan auttaa niitä
perheitä ja niitä opiskelijoita, joille ne maksut ovat vaarassa muodostua esteeksi.
Joka tapauksessa hallituksen tahtotila vahvasti on se, että kenelläkään ei saa jäädä koulutuspolku kesken tai vajaaksi siitä syystä, että esimerkiksi perheellä ei ole varaa niihin oppimateriaalikustannuksiin, tai muista vastaavista syistä, [Puhemies koputtaa] vaan suomalaista
koulutusjärjestelmää kehitetään mahdollisuuksien tasa-arvon pohjalta.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Aaro Niinistö, Hämeenlinnan Yhteiskoulu
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8) Yritystukien kohdistaminen koulutukseen
Aaro Niinistö, Hämeenlinnan Yhteiskoulu, Hämeenlinna: Arvoisa puhemies! Valtio maksaa
vuosittain neljä miljardia euroa yritystukia, joista asiantuntijoiden mukaan vain 11 prosenttia
on osoittautunut hyödyllisiksi. Voisiko hyödyttömiä tai jopa haitallisiksi arvioituja yritystukia kohdistaa koulutukseen, josta viime vuosina on leikattu rajusti?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Lintilä, olkaa hyvä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Arvoisa puhemies! Kiitoksia tästä kysymyksestä myös. Itse
asiassa meillä on menossa parlamentaarinen työryhmä, jota vetää eduskunnan varapuhemies
Mauri Pekkarinen, ja he käyvät läpi yritystukia kauttaaltaan. Pyritään siihen, että tehottomia,
voisiko sanoa ilmastopoliittisesti energiapuolella haitallisiakin tukia pyritään vähentämään ja
niitä varoja kohdentamaan esimerkiksi innovatiivisiin ratkaisuihin ja tälle puolelle. Sitä kautta pyrimme hakemaan Suomeen parempaa osaamista ja innovatiivisinta uutta teollisuutta ja
tuotantoa.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Suvi Laitinen, Olarin koulu, Espoo.
9) EU-yhteistyöstä apua vakavasti sairaille lapsille
Suvi Laitinen, Olarin koulu, Espoo: Arvoisa puhemies! Suomessa on tehty erittäin tiukka
päätös ennakkotapauksenlaisesta harvinaissairauslääkkeestä nimeltä nusinerseeni. Kyseinen
lääke helpottaa tutkitusti SMA-lihasrappeumasairauden oireita, ja imeväisikäisillä hoito on
hyvin tuloksekasta. Sairaus rappeuttaa pienen lapsen lihaksistoa johtaen vakavimmillaan
kuolemaan tai täyteen toimintakyvyttömyyteen. Palveluvalikoimaneuvosto otti kielteisen
kannan lääkkeen korvattavuuteen, sillä se on hyvin kallista. Ensimmäiseltä hoitovuodelta
yritys pyytää lääkkeestä puoltamiljoonaa euroa. Muuta hoitoa sairauteen ei ole. Iloksemme
saimme tietää muutama päivä sitten, että Suomi on nyt ottanut asiaan positiivisen mutta
hinnanalennuksille ehdollisen kannan. Kysymykseni on: Voisiko Suomi ottaa asian esille
Euroopan unionissa ja pyrkiä yhteistyöllä saamaan lääkettä vakavimpien tasojen potilaille?
EU:n mahdollisuudet neuvotella yrityksen kanssa suorista hinnanalennuksista kun olisivat
varmasti vahvempia kuin yksittäisillä valtioilla.
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Saarikko, olkaa hyvä.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko: Arvoisa puhemies! Otatte kantaa kysymyksellänne hyvin ajankohtaiseen teemaan. Palveluvalikoimaneuvosto, joka on siis asiantuntijoista, lääketieteen osaajista koostuva hallituksesta riippumaton toimielin, on tehnyt tuon
ratkaisun itsenäisesti. Mutta rohkenen sanoa, että olen myös hyvin tyytyväinen ja iloinen
siitä, että alaikäisten lasten ja nuorten osalta palveluvalikoimaneuvosto haluaa harkita tätä
päätöstään, niin että kustannusten ollessa kohtuullisia lääke tähän poikkeukselliseen harvinaissairauteen voisi olla lasten ja nuorten osalta mahdollinen.
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Olen myös kanssanne aivan samaa mieltä siitä, että niin tämän kalliin kuin muidenkin kalliiden vaativien erityisryhmien lääkkeiden osalta pitäisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä, ensinnäkin Suomen sisällä eri alueilla, eri sairaanhoitopiireissä, mutta myös koko Euroopan laajuisesti. Tämä kysymys tulee olemaan entistäkin ajankohtaisempi tulevaisuudessa, kun lääketiede
kehittyy ja löytää onneksemme täsmäkeinoja [Puhemies koputtaa] hyvin yksilöllistettyihin
ratkaisuihin mutta ne maksavat paljon.
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia. Seuraava kysymys, Catarina Korkman, Winellska skolan,
Kyrkslätt.
10) Ett tredje juridiskt kön
Catarina Korkman, Winellska skolan, Kyrkslätt: Ärade talman! Det finns många människor
som identifierar sig som varken kvinna eller man. Kommer regeringen att jobba för ett tredje
juridiskt kön, till exempel ett tredje alternativ i passet?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Vehviläinen.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Ehkä en osaa tähän kysymykseen täydellisesti vastata, mutta sen tiedän, että meillä on valtiovarainministeriössä laitettu
selvitys liikkeelle, jossa selvitetään henkilötunnusjärjestelmän – eli hetun, jokaisen meidän
henkilötunnuksen – uudistamista, ja tässä uudistamisen yhteydessä myös arvioidaan sitä,
olisiko mahdollista, että myös kolmas sukupuoli olisi esillä.
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia. Seuraava kysymys, Leevi Lehtovaara, Kosken seudun yläaste.
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11) Kuntaliitosten vaikutus kouluverkkoon
Leevi Lehtovaara, Kosken seudun yläaste, Koski Tl: Arvoisa puhemies! Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Pienissä kunnissa ja kouluissa nämä tukimuodot toteutuvat hyvin. Jos kuntia yhdistetään ja kouluverkkoa supistetaan, koulujen oppilasmäärät kasvavat ja resursseja tarvitaan lisää. Pystyvätkö suuret yksiköt
takaamaan tukimuotojen toteutumisen? Mikä siis on kuntaliitosten tarkoitus: parantavatko
ne pienten kuntien ja koulujen oloja?
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia. Ja vastaus, ministeri Vehviläinen, olkaa hyvä.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Kuntaliitoksien taustalla ovat
aina tietysti ne paikalliset ja alueelliset syyt. Niitä tehdään monista eri syistä johtuen, mutta
tämä kysyjän ajatus siitä, mitä merkitystä sillä on sitten kouluverkkoa ajatellen, on erityisen
tärkeä. Selvitin sitä hieman tuolta Kuntaliitosta päin. Kuntaliitossa on tehty selvitystä siitä,
vaikuttavatko kuntaliitokset suoraan kouluverkkoihin, ja sen selvityksen mukaan eivät ihan
suoraan vaikuttaisi, vaan enemmän vaikuttaa se, miten paljon syntyy lapsia ja mikä on väestötilanne siellä koko tämän uudenkin kunnan alueella. Mutta se on totta, että meillä on
valtavan paljon tullut isoja kouluja ja monet kunnat ovat tehneet sellaisia ratkaisuja, että on
yhtenäiskoulu ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen. Toteaisin ehkä sen, että toisaalta meidän on nyt kaikissa oloissa turvattava, että lapsilla on mahdollisimman lyhyet koulumatkat,
terveelliset oppimisympäristöt, ja sitten toisaalta muistettava, että isommissa kouluissa myös
mahdollisuudet vaikka kielivalintoihin ovat laajemmat ja toisaalta sitten myös oppilashuolto
[Puhemies koputtaa] ja erityishuolto on ehkä paremmin järjestetty.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Anna Vellonen, Kesämäen koulu, Lappeenranta.

12) Toisen asteen opintojen maksullisuus

Anna Vellonen, Kesämäen koulu, Lappeenranta: Arvoisa puhemies! Kuinka hallitus takaa jokaiselle nuorelle tasapuoliset toisen asteen koulutusmahdollisuudet vanhempien varallisuudesta riippumatta? Toisen asteen koulutuksen hinta nousee Suomessa usein yli 2 000 euroon.
Varsinkin ensimmäinen vuosi voi olla taloudellisesti haastava, sillä silloin ei vielä saa opintotukea ja perheiden lapsilisä kuluu yleensä pakollisiin menoihin, kuten ruokaan. Samoin
opintotuki saattaa kulua johonkin muuhun kuin opintojen rahoitukseen. Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen, ja jos nuorilla ei ole tasapuolista mahdollisuutta koulutukseen, köyhyyden
kierre jatkuu ja hyvinvointivaltion aate ei toteudu. Kysynkin siis: mitä aiotte tehdä tämän
vakavan ongelman ehkäisemiseksi?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä.
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Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Opintotukeen liittyvät kysymykset kuuluvat ministeri Terholle, niin että ehkä hän voi jatkaa, mikäli puhemies sallii, mutta
osittain vastasinkin, eli meillä on käynnissä selvitys toisen asteen kustannuksista. Mitä siihen
haluaisin vielä lisätä, on se, että voidaan myös pohtia, miten niitä kustannuksia voitaisiin
alentaa, esimerkiksi kehittämällä koulukirjastoja, kirjojen ja materiaalien kierrätystä ja niin
edelleen. Se perusperiaate pitää kuitenkin pitää vahvana, että meillä pitää jokaisella lapsella
ja nuorella olla yhtäläiset, tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja päästä sitä kautta
elämässä eteenpäin ja toteuttaa omia unelmiaan, ja tämän puolesta hallitus tekee töitä joka
päivä.
Puhemies Paula Risikko: Vielä ministeri Terho, olkaa hyvä.
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho: Arvoisa puhemies! Nimenomaan opintotuesta vastaavana ministerinä voisin vastata tästä näkökulmasta, että jos asia halutaan
ratkaista opintotuen kautta ja nimenomaan tukea heikossa taloudellisessa asemassa olevia
perheitä ja heidän nuoria opiskelijoitaan, niin me voisimme opintotuen oheen muodostaa
tällaisen oppimateriaalilisän, joka kohdentuisi nimenomaan pienituloisille perheille, ja tällä
lailla ratkaisu olisi veronmaksajille halvempi, mutta toisaalta mahdollisuuksien tasa-arvoa
saataisiin ylläpidettyä parhaalla mahdollisella tavalla ajatellen nimenomaan kokonaisuuden
toimintaa.
On erittäin tärkeää, etteivät yhdenkään nuoren opinnot katkea rahasyihin. Se on tärkeää
paitsi yksilön oikeuksien kannalta, tasa-arvon kannalta, myös kansakunnan kannalta, että
saamme parhaat lahjakkuudet koulutettua niihin tehtäviin, joihin heidän kutsumuksensa on.
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia. – Seuraava kysymys, Isa Kannisto, Petäjäveden yläaste.

13) Auton ajokortin myöntämisiän alentaminen
Isa Kannisto, Petäjäveden yläaste, Petäjävesi: Arvoisa puhemies! Nuorten kouluun ja harrastuksiin kulkeminen on vaikeaa varsinkin maaseudulla, koska matkat kouluun ja harrastuksiin
saattavat olla jopa 15 kilometriä pitkiä. Nuorten kulkeminen riippuu vanhempien tai julkisen
liikenteen aikatauluista, eikä kaikkialle edes pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Mopollakin on
vaikeaa kulkea pitkiä matkoja, eikä se ole kovin miellyttävää sateella ja saattaa olla jopa vaarallista.
Jos nuoret saisivat auton ajokortin jo 16-vuotiaana, se helpottaisi nuorten ja heidän perheidensä elämää suuresti. Mielestämme kaavailut niin sanotuista traktoriautoista eivät ole
tarpeeksi käytännöllisiä ja turvallisia, ja ne mielestämme lisäävät maanteiden ruuhkaisuutta.
Ryhtyykö hallitus edistämään auton ajokortin saamista jo 16-vuotiaana?
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia. Ministeri Berner.
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Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner: Arvoisa rouva puhemies! Kiitokset kysyjälle erittäin ajankohtaisesta kysymyksestä, sillä ajokorttiuudistus on juuri parhaillaan täällä eduskunnassa käsiteltävänä.
Ajoikä on kansainvälisten tieliikennesopimusten varassa, ja Suomessa on päädytty siihen,
että meillä ajokortin saamisen ikä on 18, oikeastaan lähinnä liikenneturvallisuussyistä. Parhaillaan kuitenkin täällä eduskunnassa käsitellään ajokorttilainsäädäntöä, jossa pyritään
keventämään sitä poikkeusta, että voidaan hakea ajokorttia jo 17-vuotiaana nimenomaan
silloin, jos pitkät etäisyydet haja-asutusalueella eivät mahdollista kulkemista muutoin tai jos
esimerkiksi koulutukseen, kesätöihin tai harrastuksiin liittyvä toiminta on sellaista, että se
edellyttäisi ajokortin saamista.
Eli näin ollen pientä vastaantuloa on tulossa, mutta kaiken kaikkiaan yleisesti ajokortin saamisen ikä tulee Suomessa säilymään tässä 18 vuoden iässä.
Puhemies Paula Risikko: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tämä on todella ajankohtainen, ja siitä syystä esitänkin, että Nuorten parlamentti äänestää asiasta eli siitä, tulisiko
auton ajokortin myöntämisen ikäraja laskea 16 vuoteen.
Puhemiehen menettelytapaehdotus hyväksyttiin.
Puhemies Paula Risikko: Asiasta on äänestettävä. Joka kannattaa nykyistä 18 vuoden ikärajaa
ajokortin myöntämiseen, äänestää ”jaa”. Joka kannattaa ajokortin myöntämisen ikärajan laskemista 16 vuoteen, äänestää ”ei”. Pyydän äänestämään ”jaa” tai ”ei”.
Puhemies Paula Risikko: Nyt saatiin eroa: jaa-ääniä 106, ei-ääniä 90, tyhjiä 2, poissa 1 edustaja.
Nuorten parlamentti on päättänyt säilyttää ajokortin myöntämisen ikärajan nykyisellään.
Asia on loppuun käsitelty.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Kukka-Maria Rossi, Pielisjoen koulu, Joensuu.

14) Nuorten mielenterveysongelmien tunnistaminen
Kukka-Maria Rossi, Pielisjoen koulu: Arvoisa puhemies! Nuorten mielenterveysongelmat
ovat vakava ja yleinen ongelma tämän päivän Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
mukaan jopa 20–25 prosenttia nuorista sairastaa yhtä tai useampaa mielenterveyden häiriötä.
Noin 10–15 prosentilla nuorista on vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia, ja itsemurhaa on
yrittänyt noin 3–5 prosenttia nuorista.
Mielenterveysongelmista kärsivän nuoren hoitoonpääsy ja avunsaanti on nykyään aivan liian vaikeaa. Tämän takia yhä useamman ongelmat pääsevät kehittymään liian pitkälle. Kun
nuoren mielenterveysongelmia ei tunnisteta ja oteta vakavasti, paha olo laitetaan liian usein
murrosiän piikkiin. Avunsaantia vaikeuttaa osaltaan se, että nuoren täytyy kertoa asiasta
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usealle taholle. Mielestämme koulun opettajia, henkilöstöä ja muita aikuisia pitää kouluttaa
tunnistamaan paremmin nuorten mielenterveysongelmat.
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä nuorten hoitoonpääsyn helpottamiseksi?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Saarikko, olkaa hyvä.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko: Arvoisa puhemies! Kiitos tästä tärkeästä ja
hyvin puhuttelevasta kysymyksestä.
Tuo mainitsemanne Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on ministeriömme alainen laitos,
on näiden vakavien tutkimustulosten lisäksi julkaissut pari vuotta sitten oppaan avuksi juuri
koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle mielenterveysongelmien tunnistamiseksi.
On kaikkien aikuisten vastuulla pitää huolta siitä, että lapsi tai nuori, joka kokee ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai muita mielenterveyden häiriöitä, saa ajoissa avun. Tässä yhteiskunnan on tuettava vahvemmin myös kotia ja vanhempia sen mainitsemanne koulun lisäksi.
Tätä kaikkea kehystää lainsäädäntö, ja olen hyvin iloinen saadessani kertoa Nuorten parlamentille, että tämän hallituksen ohjelmassa vielä tämän kauden aikana on mielenterveyslainsäädännön uudistaminen, jonka toimeenpanoa tulen vahvistamaan sillä, että me käymme
läpi tuon lain toimeenpanon tarkasti, niin että elämänkaaren eri vaiheet tulevat tunnistetuiksi ennen kaikkea varhaisen ja ajoissa auttamisen näkökulmasta.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Marlena Wikström, Perniön yhteiskoulu, Salo.
15) Nuorten liikkumisen edistäminen
Marlena Wikström, Perniön yhteiskoulu, Salo: Arvoisa puhemies! Viimeaikaiset tutkimustulokset nuorten liikkumattomuudesta ovat hälyttäviä. Suuri joukko nuoria liikkuu aivan liian
vähän. Tämä tulee tulevaisuudessa kalliiksi sekä liian vähän liikkuvalle nuorelle itselleen että
yhteiskunnalle terveysmenojen kasvaessa. Miten hallitus voisi tukea nuorten liikkumista,
jotta liian vähäisestä liikunnasta johtuvat ongelmat vähenisivät tulevaisuudessa?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Terho, olkaa hyvä.
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho: Arvoisa puhemies! Kysymys on tosiaan
tärkeä, ja se on pitkäjänteinen juuri siitä näkökulmasta, josta edustaja sen otti esiin. Eli kysymys ei ole pelkästään liikunnasta vaan laajemmin kansanterveydestä ja sitä kautta myös
taloudesta, tarkoitan sanoa.
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Mitä hallitus on tehnyt? Meillä on ollut tämän vaalikauden ajan käynnissä hyvin menestyksekäs Liikkuva koulu -hanke, jossa on saatu nuoria ja kouluja hyvin laajasti mukaan tähän, voi
sanoa, hyvinkin menestyksekkääseen ohjelmaan, johon peruskoululaisista noin 90 prosenttia
on osallistunut ja siten käynyt tässä ohjelmassa ja saanut päivittäistä liikuntaansa lisättyä
sitä kautta. Toinen nimenomaan oman alani kysymys on kehittää harrastuspassi, jolla myös
pienituloisten perheiden opiskelijat ja nuoret pääsisivät liikkumaan erilaisten harrastusten
parissa ilmaiseksi, ensin kokeilemaan sitä tämän harrastuspassin avulla, ja sen jälkeen sitten,
jos pääsevät sisään, [Puhemies koputtaa] he toivottavasti jatkavat hyvää harrastusta.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Alex Borgström, Grundskolan Norsen, Helsingfors.
16) Invandringen en lösning på Finlands hållbarhetsproblem
Alex Borgström, Grundskolan Norsen, Helsingfors: Ärade talman! Finland står inför ett hållbarhetsproblem. Det föds färre personer än det dör. Detta gör att Finlands ekonomi inte står
på en stabil och hållbar grund. Finland är det land i Norden som tar emot minst flyktingar.
Varför stänga gränserna för invandringen då denna kunde främja ekonomin och den låga
nativiteten? Hur har regeringen tänkt lösa denna fråga?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Mykkänen.
Sisäministeri Kai Mykkänen: Arvoisa puhemies! Kiitos tärkeästä kysymyksestä. Mitä tulee
turvapaikanhakijoihin, niin itse asiassa Suomeen on saapunut vuosien 2015 ja 2016 aikana
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kolmanneksi eniten turvapaikanhakijoita Euroopassa suhteessa väkilukuumme. Pohjoismaihin yhteensä on tullut merkittävä osa koko Eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista.
Turvapaikkoja myönnetään kansainvälisen sääntelyn mukaisesti silloin, kun henkilökohtainen uhka on olemassa ja se todetaan. Meillä on hyvin samanlainen käytäntö tässä suhteessa
kuin Ruotsissa ja pohjoiseurooppalaisissa maissa muutenkin. Ja kun turvapaikkoja myönnetään meillä joka tapauksessa nyt ennätysmäärä, niin tietysti silloin kotouttaminen on aivan
avainasemassa, että ihmiset saadaan töihin, kuten tässä työministeri Lindström myös jo aiemmin totesi.
Mitä tulee kestävyysvajeeseen, niin vähintään yhtä tärkeää on sitten työperäinen maahanmuutto. Onneksi meillä viime vuonnakin noin 7 000 henkilöä tuli työperäisesti Suomeen,
ja tämä määrä pitäisi kyllä noin kaksinkertaistaa, jotta meidän kestävyysvajeemme taittuisi.
Tältä osin teemme koko ajan [Puhemies koputtaa] töitä, että tänne on helppo tulla ja täällä
on riittävästi englanninkielisiä palveluita kansainvälisille perheille. [Puhemies: Aika!] Ja tässä
myöskin asenne, meidän kaikkien asenne ratkaisee.
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Orpo, olkaa hyvä.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo: Arvoisa puhemies! Tässä taustalla on todella tärkeä ja iso
huoli meidän taloutemme kestävyydestä vähän pidemmälläkin aikavälillä. 20-luvulle kun
mennään, niin tiedetään, että Suomen ikärakenne on sellainen, että meillä on vanheneva väestö, joka tarvitsee paljon palveluita, ja samaan aikaan tosiaan ikäluokkien koko pienenee. Me
voimme tähän vaikuttaa siten, että me edistämme muun muassa työperäistä maahanmuuttoa ja saamme Suomeen ulkoa lisää osaajia ja työtä tekeviä käsiä.
Mutta sitten se toinen, mitä meidän pitää tehdä, on se, että me saamme meidän työllisyysasteemme ylös, niin monen työikäisen, työkykyisen ihmisen kuin mahdollista töihin, työelämään. Sitä kautta me pystymme kantamaan Suomen sen vaikean ja haastavan 20-luvun yli.
Tämä on aivan ydin, ja sen eteen me teemme paljon töitä. Siksi me uudistamme meidän koulutusjärjestelmäämme ja teemme koko ajan töitä sen eteen, että meillä olisi kilpailukykyinen
talous ja työpaikkoja syntyy.
Tämä on teidänkin näkökulmastanne aivan oleellinen kysymys, että me pystymme vastaamaan tähän kestävyysvajeeseen ja pitämään meidän taloutemme [Puhemies koputtaa] kunnossa ja työllisyysasteen korkealla.
Puhemies Paula Risikko: Sitten seuraava kysymys, Saana Norkko, Heinsuon koulu, Hollola.
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17) Terrorismiin varautuminen

Saana Norkko, Heinsuon koulu, Hollola: Arvoisa puhemies! Terrorismin uhka vaikuttaa lisääntyneen Suomen lähialueilla ja myös meillä Suomessa. Tiedotusvälineiden luoma kuva
tapahtumista on heikentänyt kansalaisten turvallisuudentunnetta. Turun puukotuksen
kaltaisten tapahtumien estäminen voi olla lähes mahdoton tehtävä Suomen kaltaisessa avoimessa yhteiskunnassa. Kysynkin: miten Suomi varautuu mahdollisiin Turun puukotusta vakavampiin terroritekoihin?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Mykkänen.
Sisäministeri Kai Mykkänen: Arvoisa puhemies! Tärkeä kysymys. Ensinnäkin meidän turvallisuutemme kannalta kaikista tärkeintä on se, että Suomessa voidaan hyvin, että mahdollisimman harva syrjäytyy ja turhautuu ja joutuu ikään kuin tämmöisten kohtuuttomien poikkeuksellisten tekojen tielle, oli sitten tausta suomalainen tai ulkomaalainen, oli uskonto mikä
tahansa tai mielipiteet minkälaisia tahansa. Se on se kaiken a ja o.
Itse asiassa tulin viime yönä Marokosta ja Tunisiasta, missä tietysti heidän sisäministereidensä ja heidän turvallisuusministereidensä kanssa keskustelin asiasta, ja aivan sama tilanne on
sielläkin. Kysymys on yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä, ja muut terroristiset ideologiat
yleensä sitten ikään kuin tulevat sen päälle, kun ihmiset ovat turhautuneita ja syrjäytyneitä.
Sitä meidän täytyy yhdessä ehkäistä.
Samalla tarvitaan toki kovia turvallisuuskeinoja. Olemme investoimassa merkittävästi siihen,
että pystymme tunnistamaan sen ajoissa silloin, kun saadaan vihiä, että joku on aidosti radikalisoitumassa ja ryhtymässä jopa terroritekojen tielle. Tiedustelulainsäädäntöä käsitellään
eduskunnassa parhaillaan ja lisäksi tarvitaan parempaa yhteistyötä [Puhemies koputtaa] eri
viranomaisten kesken, niin koulujen kesken kuin terveydenalan viranomaisten ja poliisin
kesken.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys Nelli Toivonen, Laihian keskuskoulu.

18) Suomalaisten hiipuva osaaminen
Nelli Toivonen, Laihian keskuskoulu, Laihia: Arvoisa puhemies! Vuodenvaihteessa media
nosti esiin huolestuttavia tutkimustuloksia. Suomalaisten älykkyysosamäärä on kääntynyt
laskuun ja koulutustasokin näyttää saavuttaneen lakipisteensä. Myös perusopetuksen tulokset ovat Pisa-tutkimusten mukaan heikentyneet. Arvoisa opetusministeri, mikä on mennyt
pieleen, ja miten suomalaisten osaaminen käännetään uuteen nousuun?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä.
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Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Sen sijaan, että pohditaan, mikä
meni pieleen, meidän täytyy tietysti puuttua siihen, että oppimistulokset ovat olleet laskussa
ja meidän koulutustaso näyttää hiipuvan. Suomella ei voi olla mitään muuta strategiaa tulevaisuudessa kuin panostaa osaamiseen ja koulutukseen ja siihen, että meidän nuoret saavat
mahdollisuuksia elämässä, jotta Suomi uudistuu. Sen takia meillä on käynnissä tällä hetkellä
koulutusjärjestelmässä uudistukset kaikilla asteilla: Lisätään osallistumista varhaiskasvatukseen, koska se ehkäisee syrjäytymistä ja tasoittaa niitä kotitaustaeroja ja eroja oppimisvalmiuksissa. Peruskoulun uudistaminen uusien opetussuunnitelmien kautta. Toisen asteen
koulutuksen kokonaisuudistukset, ammatillisen reformi ja uusi lukiolaki. Ja korkea-asteella
tavoittelemme koulutustason nostamista niin, että vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet
nuorista aikuisista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Ruusu Tölli, Nummelanharjun koulu, Vihti.

19) Riippuvaisuus teknologiasta

Ruusu Tölli, Nummelanharjun koulu, Vihti: Arvoisa puhemies! Teknologia on yleistynyt
nyky-yhteiskunnassa rajusti viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämän takia kaikki ovat
riippuvaisia laitteista. Miten hallitus on varautunut katastrofiin, joka estäisi tietokoneiden ja
muiden laitteiden käytön?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Lintilä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Arvoisa puhemies! Ministeri Mykkänen voi varmaan jatkaa
myös tähän kysymykseen. – Kysyjä on täsmälleen oikeassa. Olemme entistä enemmän teknologiariippuvaisia, ja meidän tulee pitää huolta esim. meidän kyberturvallisuudesta. Niin
yksityisen kuin julkisen sektorin ja yritysten tulee valmistautua siihen ja varautua tällaisiin
kyberturvallisuuskysymyksiin.
Toinen asia, joka on meillä lisääntymässä, on tekoälyn käyttö. Meidän tulee huolehtia siitä,
että se data, jota käytetään tekoälyssä, on dataa, joka on tietosuojan alla sillä tavalla, että yksityisten tiedot eivät pääse sitä kautta leviämään.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Josefina Koenkytö, Puistokadun koulu, Loimaa.
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20) Eutanasian laillistaminen
Josefina Koenkytö, Puistokadun koulu, Loimaa: Arvoisa puhemies! Eutanasia puhututtaa
kansaa, eduskuntaa ja lääkäreitä. Ylen ja Taloustutkimuksen vuonna 2016 teettämän kyselyn
mukaan 73 prosenttia suomalaisista hyväksyisi eutanasian. Yli 63 000 suomalaista on kirjoittanut kansalaisaloitteen eutanasian eli hyvän kuoleman puolesta. Oletteko te valmiita äänestämään eutanasian sallimisen puolesta?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Saarikko.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko: Arvoisa puhemies! Ensiksi kysymykseen liittyen muutama taustahuomio.
Eutanasiallahan tarkoitetaan potilaan surmaamista käytännössä lääkeannoksella hänen toistetusta ja vapaaehtoisesta pyynnöstään. Tiedossamme ei ole yhtään maailman maata, jossa
varsinaisesti eutanasia sellaisenaan olisi laillistettu tilanteessa, jossa potilaalla on sietämättömiä kipuja ja kärsimyksiä, mutta tiedämme, että Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa,
Kolumbiassa ja Kanadassa on lainsäädäntöä, joka mahdollistaa eutanasian ja itsemurhassa
avustamisen. Asia on Suomessa perin ajankohtainen, koska yli 60 000 ihmistä allekirjoitti
kansalaisaloitteen, jota eduskunnan valiokunnassa parhaillaan käsitellään. Siltä osin hallituksella ei ole asiaan esitystä. Valiokunta käsittelee esitystä parhaillaan.
Ja mitä tulee eutanasian laillistamiseen: Oletan sen oleva monelle hyvin henkilökohtainen
ja omaan vakaumukseen nojaava kysymys, ei niinkään hallitus—oppositio-kysymys tässä
salissa. Kaikkein tärkeimpänä henkilökohtaisesti pidän, että tässä asiassa vahvistetaan hyvää
kuolemaa arvokkaan ja laadukkaan saattohoidon ja kivunlievityksen kautta. Se on laitettava
ensimmäisenä kuntoon.
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Puhemies Paula Risikko: Esitän nyt, että Nuorten parlamentti äänestää asiasta eli siitä, tulisiko
Suomessa laillistaa eutanasia.
Puhemiehen menettelytapaehdotus hyväksyttiin.
Puhemies Paula Risikko: Asiasta on äänestettävä. Joka kannattaa nykytilan säilyttämistä eli
eutanasian kieltämistä, äänestää ”jaa”. Joka kannattaa eutanasian sallimista lainsäädännössä,
äänestää ”ei”. Pyydän äänestämään ”jaa” tai ”ei”.
Puhemies Paula Risikko: Äänestyksessä on annettu 53 jaa-ääntä, 123 ei-ääntä, tyhjiä 21 ja poissa on 2 edustajaa. Nuorten parlamentti on päättänyt, että lakiin otetaan säännökset eutanasian sallimisesta. Asia on loppuun käsitelty.
Seuraava kysymys, Julietta Nylund, Porolahden peruskoulu, Helsinki.
21) Nuorten asumiskustannusten kohtuullistaminen
Julietta Nylund, Porolahden peruskoulu, Helsinki: Arvoisa puhemies! Asuminen on nykypäivänä kallista pääkaupunkiseudulla. Rakennustilaa on vähän, ja väkiluku kasvaa. Jos kysyntää
on enemmän kuin tarjontaa, niin vuokrien ja asuntojen hinnat nousevat. Varsinkin nuorille,
jotka muuttavat pois kotoa, kalliin vuokran maksaminen on ongelma. Mitä keinoja hallituksella on nuorten asumisen kohtuullistamiseksi?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Vehviläinen vai ministeri Orpo? – Ministeri Orpo.
Valtiovarainministeri Petteri Orpo: Arvoisa puhemies! Ministeri Tiilikainen vastaa asuntopolitiikasta, hän ei ole nyt paikalla. Mutta tämä on asia, joka on ollut todella paljon hallituksen
pöydällä. Meillä on se ongelma varsinkin kaupunkiseuduilla, että meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaista asuntotarjontaa, ja kun sitä ei ole riittävästi, niin se tarkoittaa sitä, että vuokratasot nousevat kovin voimakkaasti.
Meillä on liikkeellä runsaasti erilaisia asioita, joilla pyritään kohtuuhintaista asuntotuotantoa
lisäämään. Otan esimeriksi jo itse asiassa viime hallituksenkin kaudella liikkeelle laitetut toimet, joilla on tehty isoja liikenneinfrainvestointeja, koska näiden varrelle sitten taas syntyy
uutta, rakentamiseen hyvin soveltuvaa tonttimaata ja sitä kautta, kun me saamme lisää asuntorakentamista ja tulee lisää tarjontaa vaikka pääkaupunkiseudulle, Turun, Tampereen, Oulun, erityisesti näitten kasvukeskusten, seuduille, silloin myöskin markkina pitää sen vuokratason alhaalla. Lisäksi meidän täytyy tukea esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiöiden toimintaa,
[Puhemies koputtaa] varmistaa niiden tonttitarjonta ja rahoitus, jotta [Puhemies koputtaa]
opiskelupaikkakunnille syntyy asuntoja.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Veikko Alakomi, Anna Tapion koulu, Pälkäne.
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22) Työttömyysturvan uudistaminen

Veikko Alakomi, Anna Tapion koulu, Pälkäne: Arvoisa puhemies! Työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt kansalaisten keskuudessa voimakasta kritiikkiä, josta ovat esimerkkinä
niin aktiivimallia vastustava kansalaisaloite kuin lain kaatamiseen tähdänneet poliittiset lakot. Työministeri Jari Lindström: miten hallitus aikoo tulevaisuudessa uudistaa työttömyysturvaa siten, että uudistukset koettaisiin kansalaisten keskuudessa oikeutettuina?
Puhemies Paula Risikko: Tässä taitaa olla vastuuministerinä ministeri Mattila, mutta kumpi
vastaa? No niin, eli ministeri Lindström.
Työministeri Jari Lindström: Arvoisa puhemies! Kun kysymys suoraan osoitettiin minulle, vastaan siltä osin, mitä me teemme aktiivimalliin liittyen. Meidän tehtävämme on hoitaa resurssit sillä lailla kuntoon, että niitä on siellä työvoimatoimistoissa, toisaalta myös niin, että niitä
palveluita on – niitä palveluita, jotka täyttävät tämän aktiivimallin kriteerit.
Työttömyysturvaa on uudistettu tosiaan tällä vaalikaudella muutenkin kuin aktiivimallin
suhteen. Me olemme puuttuneet sen kestoon, sen tasoon ja olemme koettaneet löytää sellaisen tasapainon, että se ei aiheuta kannustinloukkuja, niin että työn vastaanottaminen kannattaa. Ja pitää muistaa, että työttömyysturvaan on tehty myös sellainen uudistus, että sitä
voidaan käyttää palkkatukeen, starttirahaan ja liikkuvuusavustukseen.
Vaikka on tehty tiukkojakin leikkauksia ja on tehty ikäviä päätöksiä, on tehty myös positiivista uudistusta.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys: Salla Puoskari, Oriveden nuorisovaltuusto.

23) Maakuntauudistus ja nuorisovaltuustojen asema

Salla Puoskari, Oriveden kaupunki / nuorisovaltuusto, Orivesi: Arvoisa puhemies! Miten
maakuntauudistuksessa otetaan huomioon nuorten ääni? Kunnilla on käytössään nuorisovaltuustot tällä hetkellä, mutta miten jatkossa nuorisovaltuustojen asema näkyy maakuntien
päätöksenteossa?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Vehviläinen, olkaa hyvä.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen: Arvoisa puhemies! Ensinnäkin totean, että maakuntauudistus on myös demokratiauudistus, kahdella tapaa. Se ensimmäinen tapa on se, että
maakuntavaltuustojen ylimmät päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Mutta sitten tämä toinen
puoli liittyy käyttäjädemokratiaan, johon kysyjän kysymys erityisesti liittyi, eli nuorisovaltuustojen asemaan.
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Täällä eduskunnassa on parasta aikaa jo käsittelyssä maakuntalaki, joka on tämän uudistuksen päälaki, ja siellä laissa on sanottu, että jokaiseen maakuntaan tulee perustaa nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin. Käytännössä se tarkoittaa, että tulevat maakuntahallitukset
asettavat sitten maakuntien nuorisovaltuustot. Pidän tärkeänä, että nuorisovaltuustot tuovat
esille oman äänensä siellä maakunnissa, esimerkiksi vaikka nuorten mielenterveyspalveluihin tai sellaisiin eri asioihin liittyen, mitkä ovat erityisen tärkeitä.
Ja sitten haluan ehkä vielä sen kaiken kaikkiaan todeta, että Suomen Nuorisovaltuustojen
Liitto on tehnyt jo hyvää yhteistyötä tässä ja on pilotteja eri maakunnissa näitten maakunnallisten [Puhemies koputtaa] nuorisovaltuustojen, manujen, hyväksi.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys: Sunna Siilasjoki, Hetan peruskoulu, Enontekiö.

24) Rekkaliikenteen riskit Enontekiöllä
Sunna Siilasjoki, Hetan peruskoulu, Enontekiö: Arvoisa puhemies! Suomen Käsivarressa
Enontekiöllä joka talvi arviolta 150 rekkaa suistuu tieltä. Onnettomuuksien suurta määrää
selittää rekkaliikenteen laajuus, sillä joka kuukausi noin 2 000 rekkaa kuljettaa Norjasta kalaa
Suomeen ja edelleen muiden eurooppalaisten maiden markkinoille. Kalarahtien rahallinen
arvo on Norjan kansantaloudelle noin 3 500 miljoonaa euroa. Erityisen ongelmallinen talviliikenteen suhteen on Palojoensuun ja Kilpisjärven välillä kulkeva valtatie 21, jota pitkin kuljen
koulukyytejä Karesuvannosta Hettaan ja takaisin. Koulumatkani pituus on 140 kilometriä
päivässä. Kysynkin hallitukselta: voisiko rekkarallia kenties verottaa tietulleilla ja kohdistaa
saadut rahat valtatie 21:n levennystöihin ja poliisien palkkaamiseen liikennevalvontatöihin?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Berner, olkaa hyvä.
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner: Arvoisa rouva puhemies! Kiitokset kysyjälle kysymyksestä. Valtatie 21 on todellakin elintärkeä yhteys Norjan ja Suomen välillä ja myöskin
merkittävä elinkeinoelämän rahtia kuljettava liikenneväylä. Sen äärellä on todellakin tapahtunut keskimääräistä enemmän onnettomuuksia, ja olemmekin kiinnittäneet erityistä
huomiota sen talvikunnossapitoon ja nostaneet tietyiltä osin talvihoitoluokkaa juuri tässä
alkuvuoden tuntumassa. Tämän lisäksi valtatie 21:een on kohdistettu 35 miljoonaa euroa
korjaustoimenpiteisiin, joilla tietä voidaan parantaa.
Tämän lisäksi kysyitte vinjetistä elikkä siitä, miten ulkomaista raskasta liikennettä saataisiin
maksamaan osuudestaan Suomessa. Tästä hallituksella on parhaillaan esitys valmisteilla, joka
toivottavasti saadaan mahdollisimman pian myöskin käsiteltyä.
Sitten vielä liittyen näihin erityisiin tarkastuksiin: tästä olen käynyt keskustelua myös poliisin, Rajan ja Tullin kanssa, [Puhemies koputtaa] ja liikennevirastot sekä Norjan että Suomen
puolella tekevät tämän eteen [Puhemies koputtaa] entistä enemmän yhteistyötä.
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Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Petra Kärkkäinen, Alahärmän yläkoulu, Kauhava.

25) Terveyskeskusten lääkäripula
Petra Kärkkäinen, Alahärmän yläkoulu, Kauhava: Arvoisa puhemies! Tammikuussa julkaistu
Lääkäriliiton tilasto kertoo, että terveyskeskuksissa oli viime syksynä noin 190 lääkärinvirkaa
täyttämättä. Etelä-Pohjanmaalla terveyskeskusten 147 lääkärinvirasta oli täyttämättä 8,1 prosenttia. Kotikaupunkini Alahärmän terveyskeskuksessa ei ole tällä hetkellä yhtään lääkäriä
eikä koulullamme koululääkäriä. Jos koulussamme sattuu jotakin, vanhempi joutuu lähteä
viemään lastaan yli 30 kilometrin päähän Kauhavalle kesken työpäivän. Harva lääkäri haluaa
terveyskeskukseen töihin. Miten tulevaisuudessa päteviä lääkäreitä saadaan houkuteltua
terveyskeskuksiin ja edelleen kouluihin?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Saarikko, olkaa hyvä.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko: Arvoisa puhemies! Ensinnäkin kysymyksen
taustaksi: Lääkäreiden määrä Suomessa on 50 vuodessa kymmenkertaistunut. Tilastojen
mukaan tällä hetkellä työelämän piirissä työikäisiä lääkäreitä on maassamme 21 000. Vielä
2000-luvun alussa ja oikeastaan vielä muutama vuosi sitten, voidaan todeta, maassamme
oli paljonkin pulaa lääkäreistä. Tilannetta on kuitenkin kyetty parantamaan viime vuosien
päätöksillä niin, että asiantuntijoilta saamieni tietojen mukaan tällä hetkellä vain vajaa 5 prosenttia lääkärinpaikoista ja -vakansseista on täyttämättä.
Mutta kysyjä on aivan oikeassa, tässä on suuria alueellisia eroja. Eri puolilla Suomea tilanne
näyttää osin ylitarjonnalta, osin on lääkäreistä pulaa. Sote- ja maakuntauudistus, josta tässä
salissa on paljon puhuttu, on yksi vastaus tähän. Kun vastuuta kannetaan ei yksittäisissä kunnissa vaan maakuntien kokoisilla alueilla, voidaan myös resursseja – eli suomeksi lääkäreitä
ja hoitohenkilökuntaa ja erityisosaajia – tasata hyvin alueen sisällä [Puhemies koputtaa] niin,
että pula loppuisi.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Iiris Mäkelä, Myllytullin koulu, Oulu.
26) Muovin kulutuksen vähentäminen

Iiris Mäkelä, Myllytullin koulu, Oulu: Arvoisa puhemies! Muovi on erittäin ongelmallinen
materiaali sen hajoamattomuuden vuoksi. Sitä kulkeutuu muun muassa merien kautta eläimiin ja lopulta ruuan kautta jopa ihmisten elimistöön. Mitä Suomi on tehnyt ja aikoo tulevaisuudessa tehdä muovin kulutuksen vähentämiseksi?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Lintilä.
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Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Arvoisa puhemies! Kysyjällä on äärettömän tärkeä kysymys.
Asiantuntijoitten mukaan, jos tämä nykyinen kehitys jatkuu, meillä on vuonna 2050 maailman merissä enemmän muovia kuin kalaa.
Olen kollegani Tiilikaisen kanssa käynnistänyt kansallisen tiekartan valmistelun, jossa käydään läpi lyhyen aikavälin toimia ja pitemmän aikavälin toimia niihin keinoihin, joilla muovia
joko kierrätetään paremmin tai korvataan joillain muilla aineilla.
Tässä on Suomelle myös erittäin iso mahdollisuus. Koska täydellistä kierrätystä me emme
koskaan tule saamaan, meillä on mahdollisuus lähteä biopohjaisesti korvaamaan muovia.
Siinä meidän metsäteollisuus ja tutkimuspuoli ovat tehneet erittäin hyviä, innovatiivisia
avauksia, ja meillä on vahva luotto siihen, että me tulemme tätä kautta korvaamaan muovia
Suomessa verrattainkin nopealla aikataululla.
Puhemies Paula Risikko: Seuraava kysymys, Sanni Taipale, Padasjoen yhtenäiskoulu.
27) Nuorten työllistymisen helpottaminen

Sanni Taipale, Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki: Arvoisa puhemies! Nuorten on vaikeaa
saada töitä koulutuksen ja työkokemuksen puutteen vuoksi. Myöskään nuorisotakuu ei ole
osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi, ja nuorten työttömyysaste on edelleen korkea. Mitä
hallitus aikoo tehdä nuorten työllistymisen helpottamiseksi?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Lindström.
Työministeri Jari Lindström: Arvoisa rouva puhemies! Hallitus on jo tehnyt paljonkin toimenpiteitä, mutta jos otan yhden ihan konkreettisen esimerkin.
Viime syksynä budjettiriihessä hallitus päätti, että me lisäämme tällaisten tulosperustaisten
hankintojen resursointia TE-hallinnossa. Tämän monimutkaisen lauseen takana on siis se,
että me haluamme panostaa nimenomaan alle 30-vuotiaisiin nuoriin, ja näitten palvelujen
piiriin on tarkoitus ohjata 10 000 nuorta. Maksetaan siis palkkiota tuloksesta, ja siinä on mittarina se, kuinka nuori työllistyy tai aloittaako hän yritystoimintaa, ja sen palkkion suuruus
vaihtelee sen mukaisesti, millaiseen työsuhteeseen nuori työllistyy.
Tämmöistä vaikuttavuusinvestointia me olemme viemässä eteenpäin, ja itse pidän tätä erinomaisena ja varsinkin tätä kohdemäärää.
Puhemies Paula Risikko: Kiitoksia, ja ehditään ottaa vielä yksi kysymys, Viivi Kauppinen,
Waltterin koulu, Varkaus.
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28) Koulupäivän alkamisen myöhentäminen

Viivi Kauppinen, Waltterin koulu, Varkaus: Arvoisa puhemies! Murrosiässä biologinen univalverytmi siirtyy myöhemmäksi eli väsyminen ja sitä kautta myös nukkumaan meneminen
siirtyy myöhemmäksi ja aamulla on vaikeampaa herätä. Koulukyydit entisestään aikaistavat
kouluunlähtöä. Monella yöunet siis jäävät vähäisiksi, ja siksi opiskeluun keskittyminen ei
onnistu. Kysyn siis: olisiko opetusministeri Sannin mielestä järkevää siirtää yläkoululaisten
koulupäivän alkua tunnilla tai parilla myöhemmäksi?
Puhemies Paula Risikko: Ministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Hyvä kysymys. Luulen, että jokaisella meillä on omakohtaista kokemusta siitä, miten vaikeata joskus on aamulla herätä.
Meillä ei oikeastaan ole lainsäädäntöä, eikä ehkä pidäkään olla, siitä, moneltako koulun pitää
alkaa, vaan kouluissa voidaan näitä päätöksiä tehdä. Voisin ajatella, että hyvä käytäntö voisi
olla se, että kouluissa vahvistettaisiin koulujen sisäistä oppilas- ja opiskelijademokratiaa siten,
että oppilaat otettaisiin mukaan päätöksentekoon siitä, miten se koulupäivän rakenne muodostuu. Se olisi minun mielestäni hyvä idea.
Tämä on myöskin ihan oikeasti ongelma, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan
nuorten unihäiriöt ovat kaksinkertaistuneet 15 vuodessa. Yhä useampi kärsii uniongelmista
ja päiväväsymyksestä, ja sillä on yhteys myöskin koulumenestykseen. Tietysti jokainen meistä, tai suurin osa, voi vaikuttaa siihen väsymykseensä myöskin itse sitä kautta, että menee
aikaisemmin nukkumaan, mutta uniongelmat sellaisenaan täytyy ottaa vakavasti, ja nuoret
tarvitsevat tähän kyllä myöskin apua.
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Puhemies Paula Risikko: Arvoisat edustajat! Suullisille kysymyksille ja vastauksille varattu
aika on nyt päättynyt.
Tiden för muntliga frågor och svar går ut nu.
Puhemies Paula Risikko: Nuorten parlamentti päättänee, että tämän täysistunnon pöytäkirja
lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi ja mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
Puhemies Paula Risikko: Arvoisat edustajat! Kiitän teitä mielenkiintoisista ja tärkeistä kysymyksistä. Tämä kyselytunti sujui esimerkillisesti. Tuolla lehtereillä on paljon kansanedustajia,
jotka ovat oppineet teiltä hyvin paljon. He tuolla nyökyttelevät, että kyllä. Mielenkiinnolla
sitten nähdään kahden viikon päästä torstaina, miten opit ovat menneet perille.
Pyydän nyt arvoisia edustajia ja kutsuvieraita saapumaan kyselytunnin päätyttyä Eduskuntatalon valtiosaliin Nuorten parlamentin juhlavastaanotolle. Hyvät nuoret, toivon teille kaikille
mielenkiintoista ja turvallista elämää. Pysykää toivon tällä puolen.
Ärade representanter och inbjudna gäster, jag ber er nu förflytta er till Ungdomsparlamentets
festmottagning i Parlamentets rikssal.
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