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NUORTEN PARLAMENTIN TÄYSISTUNTO
PERJANTAINA 15. HUHTIKUUTA 2016

LÄSNÄ OLLEET VALTIONEUVOSTON JÄSENET

Nuorten parlamentin täysistunnossa olivat läsnä seuraavat valtioneuvoston jäsenet:

Pääministeri Juha Sipilä
Ulkoasiainministeri Timo Soini
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Sisäministeri Petteri Orpo
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä

Puhetta johti eduskunnan puhemies Maria Lohela.
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Puhemies Maria Lohela:
Hyvät parlamenttikerhojen edustajat, toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi Nuorten
parlamentin 10. istuntoon.
Bästa representanter för parlamentsklubbarna, jag önskar er varmt välkomna till
Ungdomsparlamentets tionde plenum.
Kaikkiaan 199 parlamenttikerhojen edustajaa on saapunut paikalle. Mukava nähdä teidät täällä tänään. Lehterillä istuntoa seuraavat kutsuvieraat. Toimittajaoppilaat puolestaan seuraavat
istuntoa ja kirjaavat päivän tapahtumia Pikkuparlamentissa tietoverkon kautta. Istuntoa seurataan myös kodeissa ja kouluissa niin television kuin netinkin äärellä. Toivotan teidätkin
kaikki tervetulleiksi.
Olemme saaneet istuntoon ministerien vastattavaksi yhteensä 159 kysymystä. Kaikkia näitä
emme ehdi tunnissa, ikävä kyllä, käydä lävitse. Te nuoret olette itse saaneet äänestää kiinnostavimmista kysymysaiheista, ja kysymysten valinnassa on muutenkin painotettu muun muas
sa sitä, että useasti esiintyneestä aiheesta voidaan esittää kysymys asianomaiselle ministerille.
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TÄYSISTUNNOSSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT
Puhemies Maria Lohela: Täysistunnoissa noudatetaan ennalta määriteltyjä menettelytapoja.
Ehdotan, että nytkin noudatamme niitä samoja tapoja, joita on tapana noudattaa eduskunnan
suullisella kyselytunnilla, jossain määrin niitä kuitenkin mukaillen.
Puhemiehen menettelytapaehdotus hyväksyttiin.

NIMENHUUTO
Nimenhuudossa merkittiin läsnä oleviksi 198 Nuorten parlamentin edustajaa.

ÄÄNESTYSEHDOTUKSET
Puhemies Maria Lohela: Istunnon aikana äänestetään muutamasta sopivasta esille tulevasta
aiheesta, ja teen kunkin kysymyksen kohdalla sitten asianmukaisen äänestysehdotuksen.

PUHEENVUOROMENETTELYT

Puhemies Maria Lohela: Suullisella
kyselytunnilla niin kysymykset kuin
vastauksetkin saavat kestää enintään yhden minuutin. Jotta ehtisimme käsitellä mahdollisimman monta kysymystä, osoitan kunkin kysymyksen vain yhden ministerin vastattavaksi.
Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen jollekulle
täällä paikalla olevista ministereistä,
ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.
Ensimmäinen puheenvuoro, edustaja Saana Heikki.
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KYSELYTUNNIN ASIAT
1) Taloustilanteen vaikutus nuorten tulevaisuuteen
Saana Heikki, Ylikylän yhtenäiskoulu, Kempele: Arvoisa puhemies! Suomen taloudellinen
tilanne on vakava. Millaisilla toimilla hallitus pyrkii korjaamaan tilanteen, ja miten tämän hetkinen taloustilanne tulee vaikuttamaan nuorten tulevaisuuteen?
Puhemies Maria Lohela: Pääministeri Sipilä.
Pääministeri Juha Sipilä: Arvoisa puhemies! Arvoisa oppilasedustaja, tämä oli erittäin hyvä ja
tärkeä kysymys. Suomen taloudessa on eletty pitkään velkaantumisvauhtia, joka on ollut noin
miljoona euroa tunnissa keskimäärin, ja sellainen velkaantumiskehityshän meidän pitää pysäyttää. Se on erityisesti nuorten edun mukaista, että velkaa ei siirretä tältä täällä istuvalta sukupolvelta sinne eteen teille.
Ne tärkeimmät toimet, mitä siellä tehdään: Me teemme yhtä aikaa säästöjä noin 4 miljardin
edestä koko julkisessa taloudessa. Sitten teemme isoja uudistuksia, joista tärkein on tuo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ja sitten on paljon toimia, jotka tähtäävät siihen, että työpaikat Suomessa lähtisivät kasvuun, työllisyys lähtee kasvuun, työttömyys pienenee ja myöskin
niitä tulevaisuuden toivon näköaloja teille löytyy siihen, että sitten kun aikanaan valmistutte
koulusta, löytyy sitä työtä.
Puhemies Maria Lohela: Seuraavaksi edustaja Anette Länsipuro.
2) Schengenin sopimuksen raukeaminen
Anette Länsipuro, Hakkarin koulu, Lempäälä: Arvoisa puhemies! Euroopan unionin pakolaiskriisi on ajanut joitain jäsenmaita ottamaan rajatarkastuksia käyttöön. Jos kriisiä ei saada ratkaistua pian, saattaa Schengenin sopimus raueta. Tämä merkitsisi paitsi suuria kustannuksien
kasvuja myös tulojen menetystä. Arvoisa asianomainen ministeri, minkälaisen ulkopoliittisen
kannan Suomi ottaa, mikäli Schengenin sopimus raukeaa?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Soini.
Ulkoasiainministeri Timo Soini: Arvoisa rouva puhemies! Schengen-järjestelmä on osa EU:n selkärankaa. Vapaa liikkuvuus on osa yhteisiä arvojamme. Kuitenkin tällä hetkellä hallitsematon
pakolaiskriisi on aiheuttanut sellaisen tilanteen, että tietyt maat ovat joutuneet suuren myllerryksen kouriin. Tässä tilanteessa tietyt maat, esimerkiksi Kreikka, eivät pysty noudattamaan
niitä säännöksiä. Dublin-sopimuksen mukaan se maa, jossa turvapaikka-anomus jätetään,
käsittelee sen. Tämä on johtanut siihen, että maiden läpi on ollut tuhansien, kymmenientuhansien ihmisten liikennettä, ja se on hallitsematonta. Tästä johtuen rajatarkastuksia väliai-
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kaisesti on otettu käyttöön, eikä sitä voi sulkea myöskään tulevaisuudessa pois, etteikö näin
tapahtuisi.
Puhemies Maria Lohela: Seuraava kysymys, edustaja Maaria Huuskonen.
3) Nuorten liikkumattomuuspommi
Maaria Huuskonen, Pielisjoen koulu, Joensuu: Arvoisa puhemies! Suomalaisella yhteiskunnalla on pian edessään suuri kansanterveyden pommi, lasten ja nuorten liikkumattomuus.
Valtiolla on haasteena saada Suomen nuoret liikkumaan. Kaikenlainen teknologia, kuten tietokoneet, tablettilaitteet ja älypuhelimet, koukuttaa nuoria, ja liikunta jää helposti taka-alalle.
Kuluttajamarkkinoiden teknologinen valikoima on laajentunut, ja esimerkiksi liikuntaan motivoivat sovellukset sekä laitteet ovat kehittyneet. Esimerkiksi kouluissa voisimme käyttää
aktiivisuusrannekkeita ja liikuntasovelluksia. Ne varmasti lisäisivät koululaisten halua ja intoa
liikunnan saralla. Mielestämme Suomen valtion tulisi aktiivisemmin kannustaa nuoria liikkumaan. Miten hallitus aikoo tukea liikkumista edistävän teknologian tuloa kouluihin?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Erinomaisen tärkeä ja
hyvä kysymys. Hallitus on myös kiinnittänyt huomiota siihen, että lapset ja nuoret ja aikuisetkin liikkuvat Suomessa liian vähän, ja se on semmoinen asia, mikä pitäisi pystyä yhdessä
korjaamaan. Liikunta parantaa oppimistuloksia, sillä on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia
meidän mielialaamme ja yleiseen vireyteemme ja jaksamiseemme, ja se on myöskin kansanterveydellisesti tärkeä asia.
Hallituksella on yksi kärkihankkeista se, että pyrimme tuomaan tunnin liikuntaa jokaisen
peruskoululaisen päivään ja liikuntaa myös vahvasti kaikille koulutusasteille. 70 prosenttia
perusopetuksen oppilaista on jo mukana Liikkuvassa koulussa, ja tavoitteena on valtakunnallistaa tämä hallituskauden aikana. Tässä nousivat esiin uudet teknologiat ja niiden mahdollisuudet. Pidän sitä erittäin tervetulleena ja raikkaana avauksena, jota lähdemme ministeriössä
ilman muuta vahvasti pohtimaan.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Joel Salmela.
4) Suomen Nato-jäsenyys vs. Nato-yhteistyö
Joel Salmela, Raumanmeren peruskoulu, Rauma: Arvoisa puhemies! Suomi on viime vuosina
lähestynyt Natoa monin eri tavoin. Sovittiin isäntämaasopimus yhteistyön helpottamiseksi,
on järjestetty yhteisiä harjoituksia ja keskusteluissa on esitetty Naton roolia Syyrian sodan
ja pakolaiskriisin ratkaisemisessa. Kyseenalaistamme poliitikkojen mediassa esittämät epäilyt
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Suomen Nato-jäsenyydestä ja esitämme kysymyksen: onko jo sovittu Nato-yhteistyö varsinaisen Nato-jäsenyyden piilottelua ja valmistelua?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Niinistö.
Puolustusministeri Jussi Niinistö: Arvoisa rouva puhemies! Vastauksena kysymykseen: ei ole.
Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka vastaa itsenäisesti puolustuksestaan, mutta on
toki valmis ottamaan apua vastaan kumppaneiltaan, sillä apua kyllä saamme, jos siitä on hyötyä apua antavalle osapuolelle.
Suomi on ollut Naton kumppanimaa jo yli 20 vuotta, ja tämä yhteistyö on viime vuosina ollut
tiivistymään päin. Harjoitustoiminta on ollut hyödyllistä Suomen puolustuksen suorituskykyjen kehittymiselle. Tällä hetkellä tekeillä on myös Nato-selvitys, jossa hallitus katsoo, mitä
hyötyjä ja haittoja Natoon mahdollisesta liittymisestä on, mutta tämän hallituksen suunnitelmiin ei kuulu Natoon liittyminen.
Puhemies Maria Lohela: Seuraavaksi edustaja Jere Laitala.
5) Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisen parantaminen
Jere Laitala, Simonkylän koulu, Vantaa: Arvoisa puhemies! Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on kasvanut suuresti viime vuosina. On pakolaisia, jotka ovat olleet täällä vuosia mutta eivät siltikään puhu juurikaan Suomea eivätkä ole päässeet kiinni työelämään.
Tällainen tilanne ei ole kenenkään kannalta hyvä asia.
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, etenkin nuorten, sopeuttaminen ja kotouttaminen sujuisi nykyistä huomattavasti sujuvammin ja nopeammin?
– Kiitos.
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Lindström.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström: Arvoisa rouva puhemies! Tosiaan tällä hetkellä nämä
maahantulijoiden määrät ovat onneksi maltillisia. Viimeisen kuukauden aikana maahan on
saapunut noin 50–60 turvapaikanhakijaa viikossa, ja välillä on päiviä, kun rekisteröidään vain
yksi turvapaikanhakija. Itse asiassa maasta poistuu tällä hetkellä enemmän henkilöitä kuin
tänne saapuu.
Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sekä kielteisiä että myönteisiä päätöksiä tulee. Kielteisen
päätöksen saaneet siirtyvät palautusprosessiin, myönteisen päätöksen saaneet kotouttamisprosessiin. Me tarvitsemme paljon lisää kuntapaikkoja, jotta saadaan pidettyä tämä prosessi
hallinnassa, jotta se virta ei kohdistuisi kohtuuttomasti pääkaupunkiseudulle. Me uudistam-
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me kotouttamiskäytäntöä parasta aikaa, ja näistä poluista on tehtävä paljon lyhyempiä ja työelämälähtöisempiä. Me tiedämme tämän haasteen, sillä monien koulutustaustoissa on suuria
puutteita. Tavoitteista huolimatta monien kohdalla polut tulevat olemaan pitkiä, ja yhtä lailla
tärkeää on saada maahantulijat sisäistämään maamme säännöt ja tavat.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Reetta Rintala.
6) Seksuaalirikokset ja niiden rangaistukset
Reetta Rintala, Jalasjärven yläaste, Kurikka: Arvoisa puhemies! Suomessa raiskaukset kohdistuvat tutkimusten mukaan nimenomaan nuoriin naisiin. Poliisin tietoon tulleista raiskauksista tai niiden yrityksistä joka kolmas kohdistuu alle 20-vuotiaisiin naisiin. Valtaosassa tapauksista tekijä on tuttu, lähi- ja kaveripiiriin kuuluva. Julkisuuteen nousevat lähinnä ne raiskaustapaukset, joissa tekijä on tuntematon tai – viime aikoina – turvapaikanhakija. Kuitenkin vuonna
2014 tehdyistä raiskauksista 77 prosenttia oli suomalaisten tekemiä.
Raiskauksista annettavat tuomiot ovat Suomessa rangaistuksina lyhyitä. Seksuaalirikoksiin
liittyvää lainsäädäntöä on muutettu viimeksi syyskuussa 2014, mutta edelleen rangaistukset
ovat verrattain pieniä verrattuna esimerkiksi talousrikoksiin tai vaikkapa ylinopeuksiin, joiden osalta sakkorangaistukset kiristyivät vuoden 2016 alussa. Se lähettää viestin, jonka mukaan etupäässä naisiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat pienempi paha kuin veropetos tai
ylinopeus.
Mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen meidän nuorten naisten oikeuden seksuaaliseen koskemattomuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Lindström.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström: Arvoisa rouva puhemies! Seksuaalirikoksista voidaan
rangaistusasteikkojen puitteissa tuomita ankariakin rangaistuksia. Toisaalta saman nimisetkin
rikokset vaihtelevat tekotavoiltaan ja rangaistavuudeltaan. Tuomioistuimet ovat näitä rangaistuksia määrätessään sidottuja rikoslain 6 luvun säännöksiin, joiden mukaan rangaistukseen
vaikuttavat moninaiset tekoon, tekijään, uhriin liittyvät tapauskohtaiset olosuhteet ja yleinen
rangaistuskäytäntö
Nyt sitten pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman mukaan varmistetaan,
että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Niinpä oikeusministeri on hallituksen ohjelman kirjauksen toteuttamiseksi käynnistänyt kansalaisten oikeustajua koskevan tutkimuksen, jolla selvitetään yleisen oikeustajun ja
rangaistuskäytännön mahdollisia eroja ja jota voidaan sitten käyttää lainvalmistelussa hyödyksi. Lisäksi eduskunnan käsiteltävänä on kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
vähimmäisrangaistuksen korottamisesta.
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Puhemies Maria Lohela: Seuraavaksi edustaja Aapo Kallama.
7) Tupakan myynnin kieltäminen
Aapo Kallama, Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää: Arvoisa puhemies! Tupakointi on yksi merkittävimmistä terveyshaitoista Suomessa. Kysynkin siis asianomaiselta ministeriltä: miksei
tupakan myyntiä kielletä kokonaan?
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula: Arvoisa rouva puhemies! Meillä on tavoitteena se,
että olisi savuton Suomi 2040. Vuosien varrella historiassa on tehty ratkaisuja, joilla on rajoitettu tupakan saatavuutta. On rajoitettu esimerkiksi sitä, että kaupoissa ja kioskeissa eivät tupakkatuotteet ole näkyvillä, vaan ne ovat verhon tai jonkun oven takana. Ravintolatupakointi
on kielletty, työpaikoilla tupakointi on kielletty. Nämä ovat olleet niitä toimenpiteitä, joilla on
kyetty matkaamaan kohti sitä tavoitetta, että tupakointi vähentyy ja ajastaan loppuu.
Olennaista on tietenkin myös se, miten tupakoinnin aloittaminen voidaan estää. On ainakin
toistaiseksi lähdetty siitä, että totaalikielto ei ole se tapa, koska meillä väestöstä osa tupakoi
joka tapauksessa ja se on riippuvuus, johon pitää toki löytää keinoja yhtäältä näitten säännösten kautta, toisaalta pyrkiä edesauttamaan tupakoinnin lopettamista terveydenhuollon näkökulmasta. Mutta toistaiseksi ei ole päädytty sellaiseen ratkaisuun, että kokonaan kiellettäisiin.
Puhemies Maria Lohela: Esitän, että Nuorten parlamentti äänestää asiasta eli siitä, tulisiko tupakan myynti kieltää lailla.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
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Äänestys ja päätös
Puhemies Maria Lohela: Asiasta on äänestettävä. Joka kannattaa tupakan myynnin sallimista,
äänestää ”jaa”; joka kannattaa tupakan myynnin kieltämistä, äänestää ”ei”. Pyydän vastaamaan
”jaa” tai ”ei”.
Puhemies Maria Lohela: Äänestyksessä on annettu 61 jaa-ääntä, 127 ei-ääntä, tyhjiä 9, poissa 2.
Nuorten parlamentti on päättänyt kieltää tupakan myynnin. Asia on loppuun käsitelty.
Puhemies Maria Lohela: Seuraava kysymys, Lauri Petrell.
8) Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston määrärahan perustelut
Lauri Petrell, Raumanmeren peruskoulu, Rauma: Arvoisa puhemies! Itsenäinen Suomi täyttää
ensi vuonna 100 vuotta. Valtion menoarviossa on varattu 8 miljoonaa euroa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlamerkkiin. Määräraha on merkitty käytettäväksi Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlakirjaston rakentamiseen. Taloudellisen tilanteemme ja alueellisen tasa-arvon
huomioon ottaen kysymme perusteluja kyseiseen hankkeeseen ja siihen käytettävään huomattavaan rahamäärään.
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Puhemies Maria Lohela: Ministeri Grahn-Laasonen.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Kirjastothan ovat suomalaisen sivistysihanteen symboleja, ja Suomi on oikein semmoinen kirjastokansa: meillä
vahvasti käydään kirjastoissa ja kirjastot tuottavat hyvinvointia ja sivistyksen saavutettavuutta
kaikkialle Suomeen, ja se on iso ja tärkeä asia. Osana itsenäisyyden juhlavuotta jo itse asiassa
edellinen hallitus teki päätöksen siitä, että valtio tukee uuden keskustakirjaston perustamista
30 miljoonalla eurolla vuosina 2014–2018.
Tavoitteena on, että kun Suomeen nousee tällainen uusi keskuskirjasto, niin se toimii myös
yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja heijastaa sitten sen oman kehittäjäroolinsa kautta kirjaston tulevaisuuden kehittämistä laajalti koko Suomeen. Eli tavoitteena on se, että kun kirjastoala on voimakkaassa kehityksessä digitalisaation myötä, millä tavoitetaan uusia yleisöjä
vaikkapa digitalisaatiota hyödyntäen ja niin edelleen, niin me tarvitsemme semmoista edellä
kävijätyötä, ja yhdeltä osaltaan tämä keskustakirjasto voi toimia siinä roolissa. Sen ohella tällä
hetkellä uudistamme myöskin kirjastolakia.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Mira Partanen.
9) Keliaakikon ruokavaliokorvaus
Mira Partanen, Härkävehmaan koulu, Hyvinkää: Arvoisa puhemies! 16-vuotiaalta loppuu vammaistuki, mutta gluteenittomien tuotteiden hinnat eivät ole laskeneet. Viime vuonna keliaakikon keskimääräiset ruokakustannukset olivat 68 euroa kuukaudessa korkeammat kuin normaalia ruokavaliota noudattavilla. Viime vuonna ruokavaliokorvausta maksettiin 23,60 euroa
aikuiselle. Jo silloin sitä pidettiin vähäisenä summana ja siihen yritettiin vaikuttaa, mutta sekin
vähäinen raha vietiin pois. Millä hallitus aikoo varmistaa, että kaikilla keliakiaa sairastavilla
suomalaisilla on mahdollisuus noudattaa keliakian ainoaa hoitomuotoa eli gluteenitonta ruokavaliota nyt, kun ruokavaliokorvaus keliaakikoilta on poistettu?
Puhemies Marja Lohela: Ministeri Mäntylä
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä: Arvoisa puhemies! Arvoisa oppilasedustaja
Partanen, kysymys on mitä aiheellisin ja tärkeä. Päätös ei ollut hallitukselle helppo, mutta tässä oli kyseessä myöskin tällaisen tasavertaisen kohtelun periaate vammaislainsäädännön sisällä, koska tämä yksi tuen muoto oli nimenomaan kohdennettu yhdestä ruokavaliosairaudesta
johtuvaan tällaiseen diagnostiikkaan. Silloin katsoimme myöskin, että se kohtelee epätasaarvoisesti muita mahdollisista ruoka-aineallergioista kärsiviä tai niitä sairastavia henkilöitä.
Kuitenkin halusimme sen sisälle jättää tämän, että alle 16-vuotiaille kuitenkin jatkossakin
vammaislainsäädännön puitteissa tämä ruokavaliokorvaus on edelleenkin olemassa ja mahdollista hakea.
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Puhemies Marja Lohela: Edustaja Robin Borgström.
10) Sanktionerna mot Ryssland
Robin Borgström, Grundskolan Norsen, Helsingfors: Ärade talman! Vårt förhållande med
Ryssland har försämrats, liksom förhållandet över lag mellan Ryssland och västvärlden.
Sanktionerna har påverkat både Rysslands och vår ekonomi. Vad tänker regeringen göra för
att underlätta situationen gällande sanktionerna och vår handel med Ryssland?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Soini.
Ulkoasiain- ja eurooppaministeri Timo Soini: Arvoisa puhemies! Sanktiopolitiikan perusta on
siinä, että Venäjä laittomasti pakkoliitti itseensä Krimin niemimaan. Tämä kansainvälisen oikeuden loukkaus sai aikaan sen, että Euroopan unioni asetti Venäjälle pakotteita. Pakotteet sitten ovat koko Euroopan unionin tahdonilmaus siitä, että tämä ei ole hyväksyttävää. Tämä pakotteiden poistaminen on mahdollista, kun niin sanottu Minskin sopimus, josta yhdessä on
neuvoteltu, pannaan toimeen. Se on hallituksenkin toive, että mahdollisimman nopeasti tämä
onnistuisi. Varsinaisesti pakotteet ovat yksi asia, ja se, mikä Suomea koskee, ovat aika paljon
Venäjän vastapakotteet, jotka koskevat meidän maatalouttamme, lihan vientiä ja muuta.
Suomi on hyvissä väleissä Venäjän kanssa. Meillä on neuvotteluyhteys. Pääministeri on tavannut kollegaansa, presidentti presidentti Putinia. Olen itse tavannut ulkoministeri Lavrovin
kolme kertaa, ja nyt saatiin myös aikaan tämä rajasopimus Venäjän kanssa. Venäjän kanssa
meillä on hyvät ja tiiviit suhteet, mutta tämä tietty asia siinä on kyllä varjona.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Emma Hynninen.
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11) Kaupunkien asuinalueiden eriytymisen seuraukset
Emma Hynninen, Länsimäen koulu, Vantaa: Arvoisa puhemies! Mitä hallitus aikoo tehdä, ettei Suomessa tule kaupunkien asuinalueiden välille suuria elintaso- ja hyvinvointikuiluja?
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on muodostunut asuinalueita, joissa asuu paljon työttömiä
ja kieli- ja kulttuuritaustaltaan valtaväestöstä poikkeavia ihmisiä. Eri puolilla maailmaa, muun
muassa Ruotsissa ja Ranskassa, on nähtävissä tästä aiheutuvia ongelmia, kuten nuorten syrjäytymistä, päihdeongelmia, rikollisuutta ja jopa radikalisoitumista. – Kiitos.
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Tiilikainen.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Arvoisa puhemies! Suomen yksi vahvuus
on se, että meillä tällaista sosiaalista eriytymistä ei kovin suuressa mitassa vielä ole päässyt tapahtumaan, ja hallitus haluaa varmistaa sen, että näin ei myöskään jatkossa tapahtuisi esimerkiksi kaupungin eri osien välillä. Yksi keino, mitä asuntopolitiikassa tähän voidaan käyttää,
on se, että ohjataan rakentamista siten, että meillä on mahdollisimman monipuolista asuntotarjontaa eri alueilla. On yhtä aikaa omistusasumista, vuokra-asumista, kerrostaloja ja pientaloja, kuten esimerkiksi tuoreella asuntomessualueella Vantaalla, missä homma on hyvin
suunniteltu.
Toinen asia on sitten se, että kun tuetun vuokra-asuntotuotannon asuntoihin valitaan asukkaita, niin nyt tarkoitus on, että tulorajat otetaan käyttöön, jotta oikeasti pienituloiset saavat niitä
tarvitsemiaan edullisia asuntoja. Mutta tässä niitä rajoja ei pidä viedä niin alas, että tämä eriytyminen vahvistuu, vaan ihan tavallisissa ammateissa olevilla ihmisillä on myös oltava mahdollisuus hakeutua vuokra-asuntoihin.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Elna Kanerva.
12) Ilmastonmuutoksen hidastaminen
Elna Kanerva, Kasavuoren koulu, Kauniainen: Arvoisa puhemies! Koulussamme pidetään esillä ja toteutetaan kestävää kehitystä. Millä toimilla hallitus aikoo saada ilmastonmuutoksen hidastumaan ja loppumaan?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Tiilikainen.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Arvoisa puhemies! Ilmastonmuutoksen
torjuntaan, hidastamiseen ja loppumiseen tarvitaan todella paljon kansainvälistä yhteistyötä, ja olen erittäin iloinen, ettämaailman maat pystyivät viime joulun alla Pariisissa sopimaan
käänteentekevästä sopimuksesta. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan panemaan näitä päästövähennyksiä toimeen, jotta ilmastonmuutos hidastuu ja ajastaan pysähtyy vielä tasolle, mitä
maailmanlaajuisesti pidetään siedettävänä: keskilämpötila ei saisi nousta yli kahta astetta.
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Niitä konkreettisia keinoja on se, että siirrytään pois fossiilisesta energiasta – eli öljystä, hiilestä ja maakaasusta – uusiutuvien energialähteitten käyttöön, uudistetaan teollisuutta sillä
tavalla, että ne teolliset prosessit ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä ja kehitetään meidän
liikennettä siihen suuntaan, että myöskään liikenne ei liikaa saastuttaisi sähköautoilun ja biopolttonesteitten kautta. Myös rakennusten, asuntojen energiatehokkuus on tärkeätä. Turhaa
energiaa meidän ei kannata haaskata.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Tarianna Suominen.
13) Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen verotuksen avulla
Tarianna Suominen, Hirvikosken yhtenäiskoulu, Loimaa: Arvoisa puhemies! Viime vuosina
on nuorten tupakan-ja alkoholinkäyttö tutkimusten mukaan vähentynyt, mutta toisaalta yhä
useampi nuori on kokeillut sähkötupakkaa, jonka huonoja vaikutuksia nuorten terveyteen ei
vielä tarkkaan tiedetä. Lisäksi yhä suurempi määrä nuoria on ylipainoisia epäterveellisten ruokailutottumuksien takia. Mitä suunnitelmia hallituksella on esimerkiksi verotuksen avulla
edelleen vähentää nuorten tupakointia ja alkoholinkäyttöä ja ohjata nuoria myös terveellisimpien ruokailutottumuksien pariin?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Rehula.
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula: Arvoisa rouva puhemies! Verotukseen liittyvät
asiat kuuluvat ensisijaisesti valtiovarainministeri Stubbin vastuulle, mutta hän on ulkomaanmatkan vuoksi estynyt. Omalta osaltani totean, että verotuksella on merkitystä. Pystytään
hinnan kautta kohdentamaan kulutustottumuksia niin, että esimerkiksi terveellisiä elintarvikkeita voitaisiin syödä, jotta se olisi hinnaltaan mahdollista.
Toisaalta täällä tupakkakysymys jo oli. Mehän sääntelemme tupakan ja alkoholin hintaa verotuksella, jotta se hinta olisi sillä tasolla, että se osaltaan ei olisi houkutustekijä esimerkiksi alkoholin ja tupakan käyttöön.
On todella tärkeää, ja osaltamme sosiaali- ja terveysministeriössä teemme sitä työtä, että terveellisen ruuan houkuttelevuus ja ylipäätänsä terveellisen ruuan syöminen olisi semmoinen asia, jolla me omaa hyvinvointiamme ja terveyttämme ylläpitäisimme. Tämä on myös
Euroopan tasolla esillä. Minä olen menossa terveysministerineuvostoon ensi maanantaina
(Puhemies koputtaa). Siellä on esimerkiksi tämä kysymys esillä, ja Suomen kanta tuodaan
esiin.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Iida Kontio.
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14) Koulujen kesälomien siirtäminen
Iida Kontio, Arppen koulu, Kitee: Arvoisa puhemies! Viitaten ilmastotilastoihin ja käytännön
kokemuksiin sekä muiden EU-maiden käytäntöihin ehdotan, että Suomen koulujen kesälomat siirrettäisiin alkamaan viikkoa ennen juhannusta ja päättymään elo- ja syyskuun vaihteessa. Menettelyllä olisi myönteisiä vaikutuksia myös matkailuelinkeinoalaan ja sesonkityövoiman saatavuuteen. Kysyn hallitukselta, mitä mieltä se on ehdotuksesta.
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Kysyjä nosti esiin niitä näkökulmia, joita tässä keskustelussa viime vuosina onkin paljon ollut esillä, eli on puhuttu
siitä, mikä olisi sellainen optimaalinen kesälomakausi oppilaille ja opiskelijoille ja millä tavalla
tähän pitäisi sitten reagoida ikään kuin lainsäätäjän näkökulmasta.
Koulujen työajoista säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa. Siellä säädetään, että perusopetuksen lukuvuoden pituus on 190 työpäivää. Minä olen itse valmis opetusministerinä tietysti
jatkamaan tätä keskustelua, vaikka se ei meillä nyt suunnitelmissa tässä vaiheessa olekaan. Ja
tietysti täytyy ottaa huomioon tässä harkinnassa myöskin sitten se, millä tavalla se työaikojen
uudelleenrytmitys saattaisi vaikuttaa esimerkiksi yhteishakuihin ja valintoihin ja korkea-asteen
valintakokeiden järjestämiseen, ja monia muitakin näkökulmia tässä asiassa tietysti on. Mutta
tämä matkailunäkökulma on varmasti se, mikä tätä keskustelua ylläpitää, ja jatketaan sitä.
Puhemies Maria Lohela: Esitän, että Nuorten parlamentti äänestää asiasta eli siitä, tulisiko
koulujen kesälomat siirtää alkamaan viikkoa ennen juhannusta ja päättymään elo—syyskuun
vaihteessa.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
Äänestys ja päätös
Puhemies Maria Lohela: Asiasta on äänestettävä. Joka kannattaa kesälomien nykyistä ajankohtaa, äänestää ”jaa”; joka kannattaa koulujen kesälomien siirtämistä ehdotetulla tavalla, äänestää
”ei”. Pyydän vastaamaan ”jaa” tai ”ei”.
Puhemies Maria Lohela: Äänestyksessä on annettu 73 jaa-ääntä, 110 ei-ääntä, tyhjiä 14, poissa 2.
Nuorten parlamentti on päättänyt siirtää koulujen kesälomat alkamaan viikkoa ennen juhannusta ja päättymään elo—syyskuun vaihteessa. Asia on loppuun käsitelty.
Puhemies Maria Lohela: Seuraava kysymys, edustaja Viljami Alatörmänen.
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15) Lapin lentokenttien toiminnan turvaaminen
Viljami Alatörmänen, Hetan koulu, Enontekiö: Arvoisa puhemies! Lappi elää matkailusta.
Ilman toimivia lentoyhteyksiä maailmanmatkaajat eivät tavoita Lapin lumoa. Viime vuosina
esimerkiksi norjalaiset ovat panostaneet huomattavasti Jäämeren rannikon alueellisen lentoliikenteen kehittämiseen. Miten hallitus aikoo turvata Lapin lentokenttien toimintamahdollisuudet? Kiitos.
Puhemies Maria Lohela: Pääministeri Sipilä.
Pääministeri Juha Sipilä: Arvoisa puhemies! Olen viimeisen kolmen viikon aikana käynyt kolme kertaa Lapissa tutustumassa lentokenttiin ja siihen tilanteeseen ja todennut, että siellä on
varsin vireää matkailutoimintaa juuri tällä hetkellä. Matkailijamäärät ovat kasvaneet, ja sikäli
tämä tilanne on siellä mennyt eteenpäin. Kaiken sen toiminnan lähtökohtana on se, että löytyy matkustajia, löytyy käyttöä ja sitä kautta meille myöskin syntyy edellytykset sitten pitää
näitä lentokenttiä yllä. Tämä on yhteinen intressi, ja teemme kaikkemme, että matkailun edellytykset säilyvät myöskin sitä kautta, että lentoliikenne Lappiin kaikille kentille pystyy jatkumaan vähintään nykymuotoisena. Siihen on monia keinoja, myöskin valtionyhtiö Finnair on
lisännyt liikennettä Lappiin tämän vuoden aikana.
Puhemies Maria Lohela: Seuraava kysymys, edustaja Oona Virolainen.

32

16) Nuorisotakuun tulevaisuus
Oona Virolainen, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu, Pori: Arvoisa puhemies! Nuorisotakuu
tuli voimaan vuoden 2013 alussa, ja se oli edellisen hallituksen silmäterä. Nuorisotakuun tarkoituksena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Onko hallitus sitoutunut jatkamaan nuorisotakuuta valtiontalouden heikosta tilanteesta huolimatta? Jos nuorisotakuuta leikataan, niin
kuinka paljon?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Grahn-Laasonen.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Nuorisotakuu on erittäin tärkeä ja myöskin yksi tämän hallituksen kärkihankkeista. Tästä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, ja itse asiasta siitä johtuenkin, pitää erityisesti panostaa siihen, että pystymme kehittämään sellaisia toimintamalleja, jotka turvaavat sen, että jokaiselle peruskoulunsa
päättäneelle voidaan jatkossakin turvata toisen asteen koulutuspaikka, ja tämä toteutuukin
Suomessa hyvin ja on myöskin meidän ammatillisen koulutuksen reformin ihan keskeisiä linjauksia.
Samoin sitten työllistyminen: Eli olemme huolissamme nuorten syrjäytymisestä, johon sisältyy siis myös tietenkin nuorisotyöttömyys ja koulutuksen keskeyttäminen, ja tähän pitää pystyä erilaisilla toimilla vastaamaan. Ja sitten oleellinen asia, mikä puuttui siitä edellisen hallituskauden nuorisotakuusta, oli nuorten pahoinvointiin vastaaminen ja se, miten pystytään auttamaan niitä nuoria, jotka tarvitsevat esimerkiksi tukea, apua päihde- tai mielenterveysongelmiin, jotta he voisivat edes ajatellakaan sitä, että olisi mahdollista opiskella tai työllistyä.
Eli aihe on mitä tärkein, ja me kehitämme erityisesti sitä, että tämä järjestelmä toimisi paremmin yhteen eli että nuoret saisivat avun yhdeltä luukulta. Olisi semmoisia luottohenkilöitä ja -aikuisia, jotka auttaisivat ja saattaisivat nuoria eteenpäin tässä joskus monimutkaisessakin palvelujärjestelmässämme. Joka puolelle Suomea perustetaan tämmöisiä Ohjaamoja, jotka
ovat nuorille tämmöisiä tukipisteitä, joissa sitä apua saa niissä elämän vaikeissa tilanteissa, jos
niitä tulee eteen.
Puhemies Maria Lohela: Pyydän ministeri Lindströmiä täydentämään osaltaan.
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström: Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin ministeri GrahnLaasonen totesi, yksi nuorisotakuun alla olevia asioita on tämä Ohjaamo-toiminta, ja se on siis
toimintaa, jossa nuori voi asioida ilman ajanvarausta ja saada samalla kertaa sitten sitä palvelua useisiin eri asioihin: esimerkiksi samalla kun autetaan työnhaussa, voidaan käydä läpi toimeentuloon, koulutukseen ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.
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Toinen seikka, jonka nostaisin esille tässä, on se, että nuoressa ikäluokassa on paljon kiinnostusta tekemällä oppimiseen, ja meillä on kuitenkin tämä oppisopimuskoulutus nuorten osalta,
sen hyödyntäminen, jäänyt liian vähäiselle, ja siihen panostetaan myös, että tämän oppisopimus- ja koulutussopimusmallin kautta saadaan nuoret tähän työelämään mukaan.
Puhemies Maria Lohela: Seuraava kysymys, edustaja Rasmus Rajakallio.
17) Asevelvollisuuslain tasa-arvoisuus
Rasmus Rajakallio, Pohjanlinnan koulu, Kankaanpää: Arvoisa puhemies! Suomi korostaa sukupuolten tasa-arvoa ja lukeutuu maailman tasa-arvoisimpiin maihin lähes kaikilla osa-alueilla. Miksi asevelvollisuuslaki kuitenkin muodostaa tästä räikeän poikkeuksen?
Puhemies Maria Lohela: Otetaan tähän vastaukset sekä ministeri Rehulalta että ministeri
Niinistöltä. Ensin ministeri Rehula.
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula: Arvoisa rouva puhemies! Yleinen asevelvollisuus on pitkän historiallisen perinteen omaava tapa hoitaa meidän puolustusta, ja ministeri
Niinistö näiltä osin tähän vastaa. On lähdetty lainsäädännössä ja sen lainsäädännön kehittämisessä viime vuosina siitä, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus on se tapa, jolla matkataan
kohti sellaista tasa-arvotilannetta, jota todennäköisesti kysyjä tarkoittaa. Näiltä osin ei ole valmistelussa mitään sellaista muutosta, että tasa-arvonäkökulmasta oltaisiin yhdenvertaisuus
tuomassa tässä asiassa lainsäädännön kautta kaikille samanlaiseksi.
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Niinistö.
Puolustusministeri Jussi Niinistö: Arvoisa rouva puhemies! Suomen maanpuolustus perustuu
yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen, ja jokainen on maanpuolustusvelvollinen, niin mies kuin nainen, mutta meillä yleinen asevelvollisuus koskee miehiä, ja asevelvollisuus on mahdollista tosiaankin myös vapaaehtoisille naisille. Tällä tavalla pystymme synnyttämään riittävän suuren reservin, jolla muodostamme sodanajan joukot, joilla tätä maata
puolustetaan.
Ei ole maanpuolustuksellista tarvetta ulottaa asevelvollisuutta koskemaan naisia, eikä siihen
itse asiassa ole taloudellisia edellytyksiäkään. Nykyinen tilanne on hyvä. Se palvelee Suomen
puolustusratkaisua, ja voisin myös lisätä, että varusmiespalvelus on etuoikeus. Olkaa ylpeitä,
nuoret miehet, että sen saatte vielä suorittaa ja kantaa rikkanne rokkaan isänmaan puolustamisessa.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Linnea Göös.
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18) Käsityöammatit Suomessa
Linnea Göös, Seinäjoen lyseo, Seinäjoki: Arvoisa puhemies! Suomen käsityöteollisuuden tuotantoa on siirtynyt huomattavasti viime vuosien aikana halvemman työvoiman maihin. Näin
ovat toimineet esimerkiksi Nanso, Fiskars ja Iittala. Myös käsityöyritysten määrä Suomessa on
laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin neljäsosan. Mitä toimia hallitus aikoo tehdä, etteivät käsityöammatit häviäisi Suomesta kokonaan?
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Tietysti tämä liittyy
pitkälti kaikkiin niihin toimiin, mitä hallituksella on siinä, että työn tekeminen ja teettäminen
Suomessa kannattaisi, että erilaiset toimialat Suomessa voisivat menestyä, ja se liittyy laajemmin kilpailukyvyn parantamiskokonaisuuteen.
Mutta ihan muutamalla sanalla haluaisin opetusministerinä kiinnittää huomiota siihen, että
meillä on Suomessa erittäin vahvaa käsityöalan osaamista ja myöskin sitä tukevaa koulutusta, että suomalaisella muotoilulla ja designosaamisella on vankat perinteet ja meillä on vahvoja toimijoita ollut ja osaamista tällä sektorilla. Meillä eri koulutusasteilla tarjotaan käsityöalan
koulutusta. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, on mahdollisuus näyttötutkintoon, oppisopimuskoulutusvaihtoehto.
Ammattikorkeakouluissa voi opiskella muotoilua, ja yliopistoissa taideteollisella alalla voidaan opiskella eri näkökulmista muotoilua ja käsityöalaa. Elikkä vahva osaaminen on tietysti se perusta sille, että voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja rakentaa sellaisia kiinnostavia
maailman mittakaavan tuotteita, joille on sitten kysyntää myös maailmalla.
Puhemies Maria Lohela: Pääministeri Sipilä täydentää.
Pääministeri Juha Sipilä: Arvoisa puhemies! Tämäkin on äärimmäisen tärkeä kysymys, ja me
löydämme kyllä ihan uusia tapoja lähteä kasvattamaan käsityövaltaisten alojen työpaikkoja.
Se, että me olemme menettäneet nyt niitä työpaikkoja tuonne Aasiaan, ei tarkoita sitä, että
me olemme luovuttaneet tässä asiassa. Meillä löytyy esimerkiksi biotaloudesta ihan uusia
mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi vaatteita puupohjaisista kuiduista ja niin
edespäin, jotka voivat olla sitten vähän kalliimpia tuolla maailmalla ja saavuttaa semmoisen
brändin aseman, että ne pystytään tekemään täällä Suomessa. Tässä meidän yrittäjyys- ja työllisyyspaketissa oli myöskin yksinyrittävien asemaa koskevia parannuksia, ja monesti nämä
yritykset alkavat yhden ihmisen yrityksinä.
Mitä tulee sitten yleisesti käsityötaitoihin, niin haluan kannustaa teitä nuoria pitämään myöskin käsillä tekemisen taitoja yllä, koska suomalaisten vahvuus tuolla maailmalla on se, että
meillä on käytännön tekemisen taidot yhdistettynä sitten korkeaan osaamiseen, ja se tekee
meistä suomalaisista maailmalla poikkeuksellisen hyviä ongelmanratkaisijoita käytännönläheisesti.
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Puhemies Maria Lohela: Edustaja Marikki Häme.
19) Hoitohenkilökunnan kieltäytyminen abortista
Marikki Häme, Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki: Arvoisa puhemies! Terveydenhuollon
henkilökunnalla pitäisi olla oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä.
Eduskuntaan on toimitettu kansalaisaloite lain muuttamiseen liittyen syksyllä 2015. Mikä on
hallituksen kanta tähän esitettyyn lakialoitteeseen?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Rehula.
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula: Arvoisa rouva puhemies! Ihmisen vakaumuksen kunnioittaminen on kaikissa tilanteissa tärkeä ja keskeinen asia. Toisaalta kun on tilanne, jossa ihminen tarvitsee apua, jossa hän tarvitsee hoitoa ja hoivaa, silloin pitää kyetä huolehtimaan siitä, että kussakin tilanteessa se hoito ja hoiva on tarpeellisessa määrin saatavilla. Kansalaisaloite on saanut eduskunnassa käsittelyn, jossa eduskunnan valiokunta toteaa,
että esimerkiksi työnjaollisilla toimenpiteillä terveydenhuollon eri toimipisteissä pitää kyetä
huolehtimaan siitä, että yhtäältä potilasturvallisuus on taattu, ne toimenpiteet, jotka on laissa
mahdollistettu ihmiselle, turvataan ja toisaalta pystytään ihmisen, hoitohenkilökunnan, yksittäisen henkilön vakaumusta kunnioittamaan. Hallituksennäkökulmasta meillä ei ole mitään valmistelua tämän kansalaisaloitteen suuntaiselle lainsäädännölle, eli tässä kohdassa hallitus ja eduskunta ovat samaa mieltä.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Anniina Pakkanen.
20) Pakolaiskriisi ja turvallisuus
Anniina Pakkanen, Virolahden yläaste, Virolahti: Arvoisa puhemies! Pakolaiskriisi koettelee
Eurooppaa. Turvapaikkaa hakevien ihmismassojen joukossa arvioidaan Eurooppaan ja siten
myös Pohjoismaihin tulevan myös islamistisiin äärijärjestöihin kuuluvia henkilöitä. Onko
suomalaisilla syytä huoleen?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Orpo.
Sisäministeri Petteri Orpo: Arvoisa puhemies! On totta, että niiden 1,3 miljoonan turvahakijan joukossa, jotka ovat Eurooppaan tulleet, on varmasti myöskin sellaisia henkilöitä, joilla on kytköksiä terroristijärjestöihin. Kuitenkin viranomaiset sekä Suomessa että
Euroopassa ja maiden välillä tekevät kaikkensa löytääkseen turvapaikanhakijoiden joukosta sellaiset henkilöt, joilla näitä kytköksiä on, puhumattakaan siitä, että heillä olisi pahoja aikeita. Toistaiseksi me olemme nähneet ikäviä iskuja Brysselissä ja Pariisissa, mut-
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ta haluan teille sanoa sen, että Suomessa meidän suojelupoliisin arvion mukaan riski, että
Suomeen kohdistuisi järjestäytynyt terrori-isku, on edelleen erittäin alhainen. Sellaista,
että joku yksittäinen tapahtuma, isku, saattaisi sattua, voidaan pitää ehkä mahdollisena,
mutta me teemme kaikkemme, jotta me pystymme estämään tämäntyyppiset sekä täällä
Suomessa että yhdessä eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa myöskin Euroopan tasolla.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Elias Holappa.
21) Nuorten nuuskankäyttö
Elias Holappa, Pitkäkankaan koulu, Oulu: Arvoisa puhemies! Tutkimusten mukaan nuorten
nuuskankäyttö on lisääntynyt. Nuuskaa liikkuu myös kouluissa, ja sen käytön aloittaminen
tuntuu olevan helppoa siksikin, että siitä ei jää kiinni yhtä helposti kuin tupakoinnista. Mitä
hallitus aikoo tehdä nuorten nuuskankäytön vähentämiseksi?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Rehula.
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula: Arvoisa rouva puhemies! EU-maista Suomi kuuluu siihen joukkoon, jossa nuuskan myynti on kielletty. Ainoa maa, jossa se on sallittu, on
Ruotsi. Toisaalta meillä on lainsäädäntö, jossa meillä on matkustajatuontiin liittyen mahdollisuus omaan käyttöön nuuskaa hankkia.
Viimeisimmäksi eduskunnan käsittelyssä on tupakkalainsäädäntö, jonka osana myöskin on
nuuskan käyttöön liittyen se kohta, että jatkossa laivoilla, esimerkiksi kun nuuskaa ostetaan
luvallisesti, varustamot nykyistä tarkemmin kontrolloivat sitä, mikä on se määrä, ja maihinnousukorttiin tulee jälki siitä, kun nuuskaa on ostanut, jotta ei voi käydä esimerkiksi laivalla
useamman kerran siellä myymälässä. Tämä on semmoinen konkreettinen toimenpide, jolla
pyritään vaikuttamaan siihen, että nuuskaa ei maahan tulisi. Meillä on tilanne, jossa nuuskan
myynti on kielletty ja niiltä osin siitä on myös sitten seurannaiset. Me yritämme tämän kautta
vaikuttaa, ettei tämä käyttö ainakaan kasvaisi.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Julia Pirhonen.
22) Nuorten mielipiteiden huomioiminen
Julia Pirhonen, Kankaisten koulu, Kangasniemi: Arvoisa puhemies! Haluaako hallitus oikeasti
kuulla nuorten mielipiteitä ja ottaa ne huomioon?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Sipilä.
Pääministeri Juha Sipilä: Arvoisa puhemies! Nuorten mielipide ja tämmöinen ylisukupolvinen
ajattelu ohjaa nimenomaan hallituksen toimintaa. Jos te olette tutustuneet hallitusohjelmaan,
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niin siellä hallitusohjelman ihan ensimmäisellä sivulla on visio, jossa kuvataan, minkälaista
Suomea haluamme rakentaa vuodelle 2025. Siellä löytyy varmasti semmoisia asioita, joihin te
nuoret voitte tarttua.
Myöskin nämä kipeät taloudelliset päätökset, talouden päätökset tähtäävät siihen, että tämä
velaksi eläminen loppuisi nyt vuonna 2021 julkisessa taloudessa ja sillä tavalla myöskään emme
kohtuutonta velkataakkaa siirtäisi seuraavan sukupolven kannettavaksi.
Näistä äänestyspäätöksistä, joita te olette tänä päivänä tehneet, täytyy sanoa, että nämä ovat
kyllä ainakin oman ajatteluni mukaisia. Näitä meidän pitää pohtia hyvin tarkasti, mistä te olette tähän mennessä äänestäneet.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Marika Masalin.

23) Suomen toimet Itämeren suojelussa
Marika Masalin, Keravanjoen koulu, Kerava: Arvoisa puhemies! Itämeren tilasta kuulee aika
ajoin huolestuttavia uutisia erityisesti sinne vieläkin päätyvistä päästöistä. Miten Suomi on
toiminut ja aikoo tulevaisuudessa vaikuttaa, jotta Itämeren tila kohentuisi ja se olisi terveellinen ympäristö jälkipolville?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Tiilikainen.
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Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen: Arvoisa puhemies! Itämeren hyvän tilan
saavuttaminen on asetettu juuri tuonne hallituksen strategisiin tavoitteisiin, eli se on todella
korkealla hallituksen tavoitelistalla. Siinäkin tarvitaan Itämeren kaikkien rantavaltioitten yhteistyötä, ja Suomi on tämän yhteistyön rakentamisessa aktiivinen joka suuntaan, myös yhdessä Venäjän kanssa.
Ravinnepäästöjen vähentäminen on yksi tärkeä juttu. Sitä voidaan tehdä maatalouden lannan
käsittelyssä, viljelytoimenpiteissä, yhdyskuntien jätevesien käsittelyssä, ja näissä toimissa hallitus etenee. Öljyvahinkojen torjuminen on toinen tärkeä kokonaisuus, ja siellä onneksi meillä on hyvät liikenteenohjausjärjestelmät ja myös valmius yhdessä muitten maitten kanssa, jos
onnettomuuksia sattuu, toimiin ryhtyä.
Kasvava ongelma Itämeressä on muoviroskan päätyminen sinne. Se on maailman merillä iso
ongelma, mutta myös Itämerellä. Ja tässä kohtaa täytyy hallituksen edetä kiertotalouden hengessä sillä tavalla, että kaikkea muovin kierrätystä edistetään ja myös sen energiakäyttöä, jotta
tätä muoviroskaa ei päädy Itämeren ravintoketjuja kuormittamaan.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Matias Mäkiranta.
24) Hallituksen leikkaukset
Matias Mäkiranta, Sääksjärven koulu, Lempäälä: Arvoisa puhemies! Hallitus leikkaa koulutuksesta. Se ei uudista, vaan se leikkaa. Hallitus muun muassa leikkaa opintotuesta ja kasvattaa ryhmäkokoja. En edes luota leikkausten kustannusarvioon, sillä laskelmassa ei tietääkseni
ole huomioitu sitä, kuinka moni oppilas joutuu siirtymään yksilöllistettyyn opetukseen, kun
ryhmäkoot suurenevat.
Olen alle 18-vuotias, mikä tarkoittaa, että en saa äänestää tai asettua ehdolle vaaleissa. En saa
vaikuttaa siihen, kuka siellä ministeriaitiossa istuu. En siis saa vaikuttaa siihen, kun minulta
leikataan. Kukaan meistä nuorista tässä salissa ei saa äänestää. Meidän tulevaisuudestamme
leikataan kysymättä meiltä. Eikö koulutusleikkausten tilalle löydy mielestänne parempia leikkauskohteita tai korvaavia tuloja? Pääomaveroon olisi voinut lisätä kokonaan uuden portaan,
ympäristölle haitalliset tuet olisi voitu lopettaa ja harmaan talouden torjunnalla olisi mahdollista saada lisätuloja. Silti hallitus on päättänyt leikata koulutuksesta. Miksi koulutuksesta leikataan?
Puhemies Maria Lohela: Pääministeri Sipilä.
Pääministeri Juha Sipilä: Arvoisa puhemies! Tässä 4 miljardin kokonaisuudessa, mistä me joudumme säästämään, joudutaan säästämään monesta kipeästä paikasta. Koulutus on yksi niistä, jotka ovat epämieluisia päätöksiä. Kun me tätä 4 miljardin listaa teimme, niin kyllä se totuus on vain se, että oli erittäin vaikeaa löytää mitään muita, korvaavia kohteita enää. Siinä oli
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kaiken kaikkiaan 6 miljardin edestä vaihtoehtoja, joista sitten päädyimme tähän kokonaisuuteen. Äärimmäisen kipeä päätös, mutta me uskomme, että suomalainen koulutusjärjestelmä
kyllä tästä selviää.
No, mitä tulee sitten verojen korottamiseen, on äärimmäisen tärkeä osa tätä kokonaisuutta,
että emme myöskään nosta Suomen veroastetta niin korkeaksi, että sitä kautta sitten taas kilpailukyky huononee ja sitä kautta taas työttömiä tulee lisää ja työllisyysaste vähenee ja sitä
kautta me olemme jatkuvassa leikkausten kierteessä. Tämä siellä taustalla on. Vaikeitakin päätöksiä olemme joutuneet tekemään – tämä on yksi niistä.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Oliver Pietilä.
25) Euroopan turvallisuustilanne
Oliver Pietilä, Lucina Hagmanin koulu, Kokkola: Arvoisa puhemies! Euroopan turvallisuustilanne on kiristynyt kansainvälisen terrorismin, Ukrainan sodan ja pakolaiskriisin vuoksi.
Miten Puolustusvoimat on varautunut Suomeen kohdistuviin mahdollisiin uhkiin?
Puhemies Maria Lohela: Ministeri Soini.
Ulkoasiainministeri Timo Soini: Arvoisa puhemies! Turvallisuus on laaja käsite, ja Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Olen esimerkiksi itse lähdössä Luxemburgiin ulkoasiainministereiden kokoukseen, jossa käsittelemme muun muassa Libyaa, Syyriaa, muuttoliikettä. Nämä kaikki välillisesti vaikuttavat Euroopan ja myös Suomen turvallisuuteen. Suomi on
aktiivinen kansainvälinen toimija, me olemme mukana kansainvälisissä järjestöissä, YK:ssa,
EU:ssa, monissa muissa, ja aktiivisesti vaikutamme siihen ennalta ehkäisevästi. Me olemme
myös mukana rauhanvälitystoiminnassa, YK:n rauhanturvatoiminnassa ja tietenkin sitten
omalta osaltamme pidämme huolta omasta puolustuksestamme, joka taas sitten kuuluu puolustusministerille.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Sami Norr.
26) Suomen turvallisuuden takaaminen kriisitilanteessa
Sami Norr, Forssan Keskuskoulu, Forssa: Arvoisa puhemies! Suomen turvallisuustilanne on
puhuttanut paljon viime aikoina. Erityisen huolestuttavaa on, että Suomen turvallisuudesta
tingitään leikkaamalla poliisin ja Puolustusvoimien määrärahoja. Se johtaa väistämättä joko
henkilöstön tai kaluston vähenemiseen, mitä ei saisi tapahtua. Vaikka terrorismin uhka onkin Suomessa pieni, mitä tapahtuu, jos Suomeen kohdistuu terrori-isku? Onko Suomen poliisilla ja Puolustusvoimilla riittävästi resursseja estämään mahdolliset lisäiskut ja takaamaan
Suomen turvallisuus mahdollisessa kriisitilanteessa?
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Puhemies Maria Lohela: Ministeri Orpo.
Sisäministeri Petteri Orpo: Arvoisa puhemies! Erittäin tärkeä ja ajankohtainen kysymys.
Hallitusohjelmaa tehtäessä me silloin jo tunnistimme sen, että Suomen sisäiseen turvallisuuteen pitää saada lisää määrärahoja siinäkin tilanteessa, että me joudumme joka puolelta leikkaamaan, kuten pääministerikin aikaisemmassa vastauksessaan kuvasi. Me lisäsimme silloin
50 miljoonaa sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Samoin tämän maahanmuuttokriisin keskellä poliisin ja sisäisen turvallisuuden viranomaisten, Rajavartioston, suojelupoliisin, maahanmuuttoviranomaisten, resursseja on pystytty lisäämään niin, että meillä tällä hetkellä poliisilla on kohtuullisen hyvä tilanne. Myöskin kun me tulevien vuosien kehyksiä teimme, pystyimme vaikeassakin tilanteessa hieman lisäämään poliisin määrärahoja, 5 miljoonalla
ensi vuodelle ja 10:llä siitä eteenpäin, ja myöskin suojelupoliisin määrärahoja lisättiin.
Meillä on todella vaikea valtiontalouden tilanne, mutta hallitus ymmärtää erittäin hyvin ne
riskit, joita meidän turvallisuudessa on, muun muassa suhteessa terrorismiin tai kasvaviin rikollisuuden uhkiin. Siksi vaikeassakin tilanteessa olemme pyrkineet löytämään panoksia näiden asioiden hoitamiseen ja turvallisuuden takaamiseen.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Mikaela Tapionkaski.
27) Suomen viranomaisten varautuminen zikaviruksen uhkaan
Mikaela Tapionkaski, Porolahden peruskoulu, Helsinki: Arvoisa puhemies! Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 3–4 miljoonaa ihmistä tulee sairastumaan zikavirukseen, joka voi
aiheuttaa mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä. Tautia ei ole vielä tavattu Suomessa, mutta se on todettu seitsemällä espanjalaisella naisella. Miten Suomen viranomaiset aikovat varautua taudin
mahdolliseen uhkaan Suomessa?
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula: Arvoisa rouva puhemies! Meillä on sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joille tämä varautumisasia kuuluu.
Toisekseen meillä Suomessa on onneksi sellaiset olosuhteet, missä kyseinen hyönteinen ei voi
elää. Kolmas asia on sitten se, että itse kunkin matkustaessa on mahdollisuus tämä tartunta saada.
Miten me varaudumme? Me yritämme kertoa, informoida ihmisille, että alueilla, joilla tämä
riski on olemassa, pitää suojautua sillä tavalla, että tuon tartunnan saaminen ei olisi mahdollista. Toisekseen ihan konkreettisesti esimerkiksi tällä hetkellä raskaana oleville naisille suositellaan, että vältetään matkustamista alueelle, jolla tartunnan vaara on olemassa. Yksi näkökulma on sitten se, että meillä viranomaiset, järjestelmä, ovat varautuneet siihen, että tutkitaan,
tulokset saadaan mahdollisimman nopeasti ja sitten kyetään toimenpiteisiin. Näiltä osin pitää
olla varovainen, pitää uskoa, mitä tietoa on, ja elää sen mukaisesti.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Iisa Tikkanen.

42

28) Kielten opiskeleminen Suomessa
Iisa Tikkanen, Petäjäveden yläaste, Petäjävesi: Arvoisa puhemies! Suomessa on hyvin erikokoisia kuntia ja kaupunkeja. Paikkakuntien välillä on isoja eroja mahdollisuuksissa opiskella
kieliä. Kunnan koko ja väkimäärä vaikuttavat mahdollisuuksiin hyvin oleellisesti. Esimerkiksi
yläkoulussamme Petäjävedellä on mahdollista opiskella valinnaisaineena saksaa tai ranskaa.
Käytännössä kuitenkin vain toinen kielten ryhmistä tulee toteutumaan, koska oppilaita ei riitä
molempiin ryhmiin. Isommilla paikkakunnilla, kuten naapurikaupungissamme Jyväskylässä,
kielissä on enemmän valinnanvaraa. Miten hallitus aikoo turvata oppilaiden tasa-arvoisuuden kieltenopiskelussa ja auttaa pieniä kouluja turvaamaan oppilaiden mahdollisuuksia kieltenopiskeluun?
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen: Arvoisa puhemies! Tässä kysymyksessä
nousi esiin kaksi tärkeää teemaa: Toinen on kielten oppiminen yhä kansainvälistyvässä maailmassa. Se on valtavan tärkeää, ja siihen tarvitaan erilaisia toimia, jotta lapset ja nuoret haluavat
opiskella kieliä ja voivat aloittaa tulevaisuudessa varhaisemmassakin vaiheessa. Toinen on sitten koulutuksen tasa-arvo, joka on ihan meidän hallituksen perusarvoja, eli se, että kotipaikka, minne sattuu syntymään, tai vanhempien varallisuus tai koulutustaso ei vaikuttaisi niihin
mahdollisuuksiin, mitä lapsilla ja nuorilla myöhemmässä elämässä on.
Mitä konkreettisia keinoja meillä olisi vaikuttaa siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus opiskella ja kielivalikoimia olisi paljon käytössä? Tässä uskon kyllä siihen, että digitalisaatioaikakausi voi tuoda meille ihan uusia ratkaisuja. Nyt jo on käytössä erilaisia tapoja, joilla voi etänä
opiskella ja tarjota myös harvinaisempia kieliä pienemmille paikkakunnille. Uskon, että näitä
malleja kehittämällä voimme saada tässä ihan merkittävää parannusta aikaan. Kovasti tehdään
töitä myös yleisesti eteen, että saisimme uutta pedagogiikkaa, uusia oppimisympäristöjä ja tätä
digitaalista oppimista edistettyä kaikilla koulutusasteilla.
Puhemies Maria Lohela: Edustaja Rania Al-Moadhen.
29) Nuorten keinot kehittää Suomen tulevaisuutta
Rania Al-Moadhen, Tiistilän koulu, Espoo: Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä nuoret saavat median kautta negatiivisen, jopa pelottavan kuvan Suomen tulevaisuudesta. Media nostaa esiin
useita ongelmia, kuten työttömyys, velkaantuminen ja turvapaikanhakijat. Me nuoret haluamme viedä Suomea parempaan suuntaan. Hyvät ministerit, antakaa kolme vinkkiä, miten
me nuorina voimme kehittää Suomen tulevaisuutta.
Puhemies Maria Lohela: Pääministeri Sipilä.
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Pääministeri Juha Sipilä: Arvoisa puhemies! Kiitoksia kysymyksestä! Se ensimmäinen vinkki
on se, että opiskelette innokkaasti, valmistutte ammattiin ja olette sillä tavalla aktiivisessa roolissa yhteiskunnassa. Toinen vinkki voisi olla se, että edistetään tämmöistä sukupolvien välistä kanssakäymistä, ja tämä on yksi osa sitä, että olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenämme Suomessa. Suomihan on tässä mielessä oikeastaan ihan esimerkkimaa koko maailmassa. Ei kovin monessa maassa esimerkiksi tällaista tilaisuutta järjestetä.
Mutta sen tulevaisuuden toivon näköalojen luomisessa kyllä se vastuu on meillä täällä edessä
ja niillä ihmisillä, jotka näillä teidän paikoillanne normaalisti istuvat. Kyllä sekin, että me täällä
puhumme niin kärkevästi ja kärjistäen asioista, varmaan vaikuttaa siihen, että se näkymä tulevasta on ehkä vähän hämärä ja epäselvä. Mutta minä uskon, että Suomen taloudessakin se
käänne on tapahtunut sillä tavalla, että päästään puhumaan positiivisemmista asioista, ja ensi
vuosi, jolloin Suomi täyttää 100 vuotta, se tarjoaa siihen myöskin mahdollisuuden.
Ehkä se voisi olla vielä neljäs vinkki, että osallistukaa Suomen 100-vuotisjuhliin. Nimittäin ne
juhlat järjestetään sillä tavalla, että siellä annetaan tilaa kaikille toimijoille, ja me mielellämme
kuulemme ideoita. Minulle saa lähettää sähköpostia näistä tapahtumista sillä tavalla, että kaikki tapahtumat pyritään järjestämään. Pidetään ensi vuodesta sitten semmoinen Suomen käänteentekevä vuosi, kun Suomi täyttää 100 vuotta.
Puhemies Maria Lohela: Suullisille kysymyksille ja vastauksille varattu aika on nyt päättymässä.
Puhemies Maria Lohela: Nuorten parlamentti päättänee, että tämän täysistunnon pöytäkirja lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi ja mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
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Puhemies Maria Lohela: Kiitän edustajia mielenkiintoisista ja tärkeistä kysymyksistä. Tämä
kyselytunti sujui osaltanne esimerkillisesti. Pyydän teitä ja kutsuvieraita saapumaan kyselytunnin nyt päätyttyä Pikkuparlamentin ravintolasaliin juhlavastaanotolle. — Kiitos.
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