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NUORTEN PARLAMENTTI
PERJANTAINA 28. MAALISKUUTA 2014
Kello 12 – 13
Päiväjärjestys

Suullinen kyselytunti
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

noin kaksikymmentä kysymystä, on kysymysten määrää jo tässä vaiheessa jouduttu rajoittamaan. Puhemies tulee kyselytunnin aikana valitsemaan esitettävät kysymykset alla
olevasta luettelosta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
Sisäministeri Päivi Räsänen
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo
Arhinmäki
Ympäristöministeri Ville Niinistö
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
Opetusministeri Krista Kiuru
Liikenneministeri Merja Kyllönen
Työministeri Lauri Ihalainen
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen
Puolustusministeri Carl Haglund
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen
Parlamenttikerhot tekivät valtioneuvoston
jäsenille yhteensä 166 kysymystä. Monet
niistä käsittelivät samoja aihepiirejä, ja koska
kyselytunnin aikana ehditään käsitellä vain

Kansallisen valuutan käyttöönotto
Santeri Kirkkala, Hetan peruskoulu, Enontekiö
Virat ja kuuluminen puolueisiin
Marie Lehtinen, Moision koulu, Salo
Valtion velkaantuminen
Olivia Eckstein, Karakallion koulu, Espoo
Venäjän ja EU:n viisumivapaus
Felix Linnarinne, Leppävaaran koulu, Espoo
Nuorisovaltuustot kaikkiin kuntiin
Kia Koskelin, Ruusuvuoren koulu, Vantaa
Ajokortti-ikärajan alentaminen 16 vuoteen
rajoitetulla nopeudella 60 km/h
Viivi Mäkelä, Nöykkiön koulu, Espoo
Julkisen liikenteen hinnat
Emma Jääskeläinen, Mainingin koulu, Espoo

Maaseudun autioituminen
Valma Välimäki, Iittalan yhtenäiskoulu,
Hämeenlinna

Vakavien rikosten tuomiot
Oskari Grönqvist, Hämeenlinnan yhteiskoulu,
Hämeenlinna

Ajokortin hinta
Jonni Mansikkavuori, Karjaan yhteiskoulu,
Raasepori

Militärt försvar
Victor Eklund, Oxhamns skola, Jakobstad

Kesä- ja talviajan tarpeellisuus
Antti Uusi-Oukari, Pohjanlinnan koulu,
Kankaanpää
Mopojen nopeusrajoitukset
Alli Virtanen, Konneveden yläkoulu, Konnevesi

Kyberturvallisuus
Kimmo Niinimäki, Laihian keskuskoulu,
Laihia
Tulevaisuuden maailma haastaa koulun
Ilari Salmi, Sompion koulu, Kerava

Kesätyöpaikat
Robin Mäki, Ounasvaaran yläaste, Rovaniemi

Lukion tuntijakouudistus
Riikka Hellgren, Nissnikun koulu,
Kirkkonummi

Nuorisotyöttömyys
Yannick Dunlop, Neulamäen koulu, Kuopio

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaaminen
Miika Silander, Virolahden yläaste, Virolahti

Avlönat arbete under skollov
Mattias Carlsson, Godby högstadieskola,
Norra Åland

Oppisopimuskoulutus
Iisa Pantsari, Kontiolahden koulu, Kontiolahti

Suomen terveydenhoito
Mari Luukkanen, Mertalan koulu, Savonlinna

Nuorten huumekokeilut
Sofia Gabriella Hassinen, Tikkakosken koulu,
Jyväskylä

Lasten ja nuorten huostaanotot
Raisa Pietarila, Gumeruksen koulu, Siikajoki

Susien suojelu
Tuuli Mäkilä, Keskuskoulu, Forssa

Nuorten asuminen 2. asteen opiskeluiden aikana
Iina Nurmela, Lievestuoreen koulu, Laukaa

Perusteollisuuden säilyminen Suomessa
Jenniina Sivula, Jalasjärven yläaste, Jalasjärvi

EU:iin kuulumattomien maiden tärkeys
Suomelle
Samuli Aerikkala, Hakkarin koulu, Lempäälä
Ulkomaankauppa
Aki Saarikoski, Kartanon koulu, Järvenpää
Homoseksuaalien adoptio-oikeudet
Arttu Lahtinen, Kiviniityn koulu, Kokkola
Äänioikeusikärajan laskeminen kunnallisvaaleissa
Eero Petrell, Nanun koulu, Rauma

Tupakoinnin vähentäminen
Kristiina Aarnio, Rauman normaalikoulu,
Rauma
Pienten yritysten mahdollisuus lisärekrytointeihin
Tuukka Ahvenus, Huhdin koulu, Urjala
Ilmastolaki
Tekla Kosonen, Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulu, Helsinki

Ilmoittautumispisteessä jaettiin kaikille osallistujille materiaalikassi / Alla deltagare fick en kasse med
material i informationsdisken

					

UNGDOMSPARLAMENTET
FREDAGEN DEN 28 MARS 2014
Klockan 12 – 13
Dagordning
Muntlig frågestund
Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb
Förvaltnings- och kommunminister Henna
Virkkunen
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen
Inrikesminister Päivi Räsänen
Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki
Miljöminister Ville Niinistö

därför har antalet frågor begränsats redan nu.
Talmannen väljer ut vilka frågor som tas upp
av de som finns på listan.

En nationell valuta
Santeri Kirkkala, Hetan peruskoulu, Enontekis
Tjänster och partitillhörighet
Marie Lehtinen, Moision koulu, Salo
Statsskulden
Olivia Eckstein, Karakallion koulu, Esbo

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister Krista Kiuru
Trafikminister Merja Kyllönen
Arbetsminister Lauri Ihalainen
Omsorgsminister Susanna Huovinen
Försvarsminister Carl Haglund
Bostads- och kommunikationsminister Pia
Viitanen
Parlamentsklubbarna lämnade in 166 frågor
till ministrarna och många av dem behandlade samma teman. Under frågestunden hinner bara omkring tjugo frågor behandlas och

Viseringsfrihet mellan Ryssland och EU
Felix Linnarinne, Leppävaaran koulu, Esbo
Tvångssammanslagning av kommuner
Jesse Heiskanen, Hollolan yläaste, Hollola
Åtgärder för att införa ungdomsfullmäktige
i alla kommuner
Kia Koskelin, Ruusuvuoren koulu, Vanda
Sänkt körkortsålder till 16 år med hastighetsbegränsningen 60 km/h
Viivi Mäkelä, Nöykkiön koulu, Esbo
Priserna i kollektivtrafiken
Emma Jääskeläinen, Mainingin koulu, Esbo

Avfolkningen av landsbygden
Valma Välimäki, Iittalan yhtenäiskoulu,
Tavastehus

Domarna vid allvarliga brott
Oskari Grönqvist, Hämeenlinnan yhteiskoulu,
Tavastehus

Priset på körkort
Jonni Mansikkavuori, Karjaan yhteiskoulu,
Raseborg

Militärt försvar
Victor Eklund, Oxhamns skola, Jakobstad

Sommar- och vintertiderna
Antti Uusi-Oukari, Pohjanlinnan koulu,
Kankaanpää
Hastighetsbegränsningarna för mopeder
Alli Virtanen, Konneveden yläkoulu, Konnevesi
Sommarjobb
Robin Mäki, Ounasvaaran yläaste, Rovaniemi
Ungdomsarbetslösheten
Yannick Dunlop, Neulamäen koulu, Kuopio
Avlönat arbete under skollov
Mattias Carlsson, Godby högstadieskola,
Norra Åland
Hälsovården i Finland
Mari Luukkanen, Mertalan koulu, Savonlinna
Omhändertagande av barn och unga
Raisa Pietarila, Gumeruksen koulu, Siikajoki
Hur unga bor vid studier på andra statdiet
Iina Nurmela, Lievestuoreen koulu, Laukas
Vilken roll länder utanför EU spelar för
Finland
Samuli Aerikkala, Hakkarin koulu, Lempäälä
Utrikeshandeln
Aki Saarikoski, Kartanon koulu, Träskända
Adoptionsrätt för homosexuella
Arttu Lahtinen, Kiviniityn koulu, Karleby
Lägre rösträttsålder i kommunalval
Eero Petrell, Nanun koulu, Raumo

Cybersäkerhet
Kimmo Niinimäki, Laihian keskuskoulu,
Laihela
Framtiden och utmaningarna för skolan
Ilari Salmi, Sompion koulu, Kervo
Timresursreformen i gymnasiet
Riikka Hellgren, Nissnikun koulu, Kyrkslätt
Barns och ungas välbefinnande
Miika Silander, Virolahden yläaste, Vederlax
Läroavtalsutbildningen
Iisa Pantsari, Kontiolahden koulu, Kontiolax
Unga som prövat droger
Sofia Gabriella Hassinen, Tikkakosken koulu,
Jyväskylä
Skyddet av vargarna
Tuuli Mäkilä, Keskuskoulu, Forssa
Basindustrins framtid i Finland
Jenniina Sivula, Jalasjärven yläaste, Jalasjärvi
Minskat rökande
Kristiina Aarnio, Rauman normaalikoulu,
Raumo
Möjligheterna för små företag att nyrekrytera
Tuukka Ahvenus, Huhdin koulu, Urjala
En klimatlag
Tekla Kosonen, Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulu, Helsingfors

Nimikorttien kiinnitys… / Dags att ta på sig namnbrickan …

...ja suunta Eduskuntatalon kahvilaan aamiaiselle / … och styra stegen mot kaféet i Riksdagshuset för
att äta frukost
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NUORTEN PARLAMENTIN TÄYSISTUNTO
PERJANTAINA 28. MAALISKUUTA 2014
kello 12—13

LÄSNÄ OLLEET VALTIONEUVOSTON JÄSENET
Nuorten parlamentin täysistunnossa olivat
läsnä seuraavat valtioneuvoston jäsenet:
Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb
Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen
Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen
Sisäministeri
Päivi Räsänen
Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki
Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson
Opetusministeri
Krista Kiuru
Liikenneministeri
Merja Kyllönen
Työministeri
Lauri Ihalainen
Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen
Puolustusministeri
Carl Haglund
Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen
Puhetta johti eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma.

Nuorten parlamentti

NIMENHUUTO
Nimenhuudossa merkittiin läsnä oleviksi
199 Nuorten parlamentin edustajaa.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Hyvät parlamenttikerhojen edustajat, toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi tähän
Nuorten parlamentin 9. istuntoon. Nuorten
parlamentin täysistunto järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998, joten tänä
vuonna tulee kuluneeksi kuusitoista vuotta ensimmäisen istunnon järjestämisestä.
Parlamenttikerhojen edustajia on täällä kaikkiaan 199, joka taitaa ylittää eduskunnan normaalin läsnäoloprosentin. Tämä runsas osallistuminen osoittaa kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin sekä luottamusta edustukselliseen demokratiaan.
Lehteriyleisössä on hyvä joukko toimittajaoppilaita seuraamassa ja kirjaamassa päivän
tapahtumia. Istuntoa seurataan myös kodeissa ja kouluissa niin television kuin tietoverkon
äärellä. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi.
Olemme saaneet istuntoon ministerien vastattavaksi yhteensä 166 kysymystä.
Kaikkia näitä kysymyksiä emme aikataulun
puitteissa ikävä kyllä ehdi käydä lävitse, sillä
tunti ei siihen millään tietenkään riitä. Tämä
tilanne vastaa normaalia eduskunnan kyselytuntia, sielläkin on tämä sama pula ajasta.
Toivon siis ymmärrystä.
Tänä vuonna te nuoret saitte jälleen äänestää kiinnostavimmista kysymysaiheista, ja
äänestystulos on ollut määräävä noin puolessa päiväjärjestykseen otetuista kysymyksistä.
Kysymysten valinnassa on painotettu muun
muassa sitä, että useasti esiintyneestä aiheesta voidaan esittää kysymys asianomaiselle ministerille. Toisaalta on pyritty myös varmistamaan, että eri elämänalueet ja eri ministerit
tulevat vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.

TÄYSISTUNNOSSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT
Puhemies Eero Heinäluoma:
Täysistunnoissa noudatetaan ennalta
määriteltyjä menettelytapoja. Ehdotan, että
nytkin noudatamme niitä menettelytapoja,
joita on tapana noudattaa eduskunnan suullisella kyselytunnilla – jossain määrin niitä
kuitenkin mukaillen.
Puhemiehen menettelytapaehdotus hyväksyttiin.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Perustuslain mukaan eduskunnan täysistunnossa voidaan puhua suomea tai ruotsia,
ja näin menettelemme myös Nuorten parlamentissa. Ruotsinkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi. Meillä on tässä istunnossa
käytössä lisäksi simultaanitulkkaus suomesta ruotsin kielelle niitä varten, jotka sitä haluavat käyttää.
Enligt grundlagen används finska eller
svenska i riksdagens plenum och så gör vi
också i Ungdomsparlamentet. Anföranden
på svenska tolkas till finska. I plenum i dag
har vi dessutom simultantolkning från finska till svenska.

ÄÄNESTYSEHDOTUKSET
Puhemies Eero Heinäluoma:
Pyrimme tämän istunnon aikana lisäksi äänestämään muutamasta sopivasta esille
tulevasta aiheesta, joiden arvelen herättävän
yleistä kiinnostusta. Teen sen kysymyksen
kohdalla asianmukaisen äänestysehdotuksen, kuten tapahtuu myös eduskunnan normaalissa istunnossa.
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PUHEENVUOROMENETTELYT
Puhemies Eero Heinäluoma:
Suullisella kyselytunnilla on tapana, että
niin kysymykset kuin vastaukset saavat kestää enintään yhden minuutin. Jotta ehtisimme käsitellä mahdollisimman monta kysymystä, osoitan kunkin kysymyksen pääsääntöisesti vain yhden ministerin vastattavaksi. Paikalla on kaikkiaan 14 hallituksen
19 ministeristä. Meillä on eräitä esteitä ja
sen lisäksi vielä sitten viime hetken sairastapauksia. Lukumäärää voidaan kuitenkin
pitää aika lailla hyvänä ajatellen ministereiden monia ja tänä päivänä usein kansainvälisiä kiireitä.
Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat
esittää kysymyksen jollekulle paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

KYSELYTUNNIN ASIAT
1) Tulevaisuuden maailma haastaa
koulun
Ilari Salmi, Sompion koulu, Kerava:
Arvoisa puhemies! Suomi on tulevaisuudessa suurten haasteiden edessä.
Hyvinvointivaltiota ei pystytä säilyttämään,
ellei keksitä uusia vientiartikkeleita, joita
osaisimme myös myydä. Mielestämme tulevassa opetussuunnitelmassa koulun pitäisi olla kiinteämmin osa yhteiskuntaa,
jotta koulu vastaisi tuleviin haasteisiin.
Painottaako hallitus tulevassa opetussuunnitelmassa tarpeeksi tietotekniikkaa, ilmaisutaitoa, yhteiskuntaoppia; opetetaanko tiedon hankkimista ja yrittämistä tarpeeksi?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja opetusministeri Kiuru, olkaa hyvä!

Opetusministeri Krista Kiuru:
Arvoisa puhemies! Minä kiitän tästä
edustaja Salmen kysymyksestä sen takia,
että minusta osoitatte juuri sen tien, mihin
Suomen koulutuksen pitäisi viedä.
Ensimmäinen iso juttu on se, että meillä on uudistus tekeillä oikeastaan jokaisella
kouluasteella. Peruskoulun osalta olemme
jo tehneet suunnitelman siitä, mitä peruskoulussa opetetaan. Sielläkään isoin haaste ei ole se, opetammeko me nuorillemme
vaikka supiinia tai banaanikärpästen lisääntymistä, vaan enemmänkin kysymys on siitä, miten me sen teemme.
Sen lisäksi, että me kiinnitämme huomiota siihen, mitä aineita pitäisi opettaa, pitäisi myös miettiä, miten tulevaisuuden koulu
muotoutuu niin, että myöskin opetusmenetelmät voivat kehittyä ajassa. Yksi iso haaste
on digitaalisuus, mutta on myös paljon muita haasteita, jotka liittyvät nuorten motivaatioon. Minua eniten huolestuttaa se, että
tosiasiassa juuri saamani tutkimustuloksen
mukaan, yksi tutkijamme kävi sitä esittelemässä, 20 prosenttia lukiolaisista jaksaa vielä yhdestä asiasta per viikko innostua. Jos 20
prosenttia enää yhden kerran viikossa jaksaa
innostua koulussa, niin on iso haaste, miten
saamme tulevaisuuden nuoret innostumaan
oppimisesta. Sillä puolella me teemme nyt
töitä.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tämä vastaus on näin kuultu.
2) Nuorisotyöttömyys
Yannick Dunlop, Neulamäen koulu, Kuopio:
Arvoisa puhemies! Nuorten työttömyysluvut ovat korkealla tasolla. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään hyvällä koulutus- ja työllistämispolitiikalla. Kun väestön keski-ikä
nousee ja ihmiset jäävät eläkkeelle, työpaik-
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kojen tarjonta ja kysyntä eivät enää kohtaa.
Onko tehty minkäänlaista kartoitusta tai
tutkimusta maakunnittain ja alueittain siitä,
millaisia ammatteja tarvitaan tulevaisuudessa? Miten koulutusta voitaisiin kohdentaa
niin, että tällä hetkellä maakunnissa asuvat
nuoret voitaisiin työllistää kotiseuduillaan
eivätkä he syrjäytyisi?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja ministeri Ihalainen, jos vastaa tähän kysymykseen. Olkaa hyvä!
Työministeri Lauri Ihalainen:
Arvoisa puhemies! Kysymys on mitä
ajankohtaisin ja tärkein. Meillä on 320 000
ihmistä nyt työttömänä. Heistä 40 000 on
alle 25-vuotiaita nuoria. Meillä on semmoinen nelisenkymmentätuhatta sellaista
nuorta, jotka eivät ole koulutuksessa, eivät
töissä, ylimalkaan eivät ole yhteiskunnan
kirjoissa tässä mielessä. He eivät ole syrjäytyneitä, mutta heillä ei ole vielä polkua työelämään. Hallitus on omalta osaltaan tehnyt
erittäin isoja ponnistuksia nuorisotakuun
merkeissä, ja se merkitsee sitä, että meidän
nuorisotyöttömyytemme olisi tosi paljon
rankempaa ilman näitä toimenpiteitä. Me
olemme useita tuhansia nuoria saaneet työl-

listettyä Sanssi-kortilla, joka on 700 euroa
kuukaudessa työnantajalle 10 kuukauden
ajan, jos työllistää nuoren ensimmäiseen
työpaikkaan. Nuoren työttömyydessä on se,
ehkä lohdullinen puoli, että se kestää keskimäärin vain 11 viikkoa, kun työttömyys
yleensä Suomessa kestää noin 42 viikkoa ja
ikääntyneemmillä vielä pidempään.
Meillä on useita toimia, jotka johtavat
siihen, että me pystymme kuitenkin varmistamaan, että jokaisella suomalaisella nuorella on toisen asteen koulutuksen paikka.
Me pystymme huolehtimaan siitä, että me
saamme hyvätasoisen koulutuspolun kaikille rakennettua. Huoleni on ennen kaikkea
niiden nuorten osalta, jotka eivät sitä työpaikkaa 3 kuukauden sisällä ole vielä saaneet, ja näitä nuoria on vielä liian paljon.
Eli tämä työ jatkuu, ja ponnistelut jatkuvat. Tulevaisuuden aloja on paljon.
(Puhemies koputtaa) Meillä perusteollisuudessa, palveluissa on paljon uusia työpaikkoja, mutta meillä on myös kasvavia aloja: teknologia, ympäristöteknologia ja monia, missä syntyy uutta työtä, vaikka toisia työpaikkoja häviää. Tämmöinen iso rakennemuutos
on nyt menossa, ja osaamisen parantaminen
on kaiken perusta.

Oppilasedustaja Yannick Dunlop kysyy nuorisotyöttömyydestä / Elevledamoten Yannick Dunlop ställer
en fråga om ungdomsarbetslösheten
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Puhemies Eero Heinäluoma:
Jaha, arvoisa ministeri, (Naurua) näyttää siltä, että nuorilla on aika hyvin tämä minuutin
aikakäsitys hallussa, ja toivon, että ministerit
ottavat oppia. (Lauri Ihalainen: Ministeri innostui liikaa!) – Tämä kysymys on käsitelty.
3) Ilmastolaki
Tekla Kosonen, Helsingin Yliopiston Viikin
normaalikoulu, Helsinki:
Puhemies! Milloin hallitus antaa esityksen ilmastolaista, ja tuleeko se koskemaan
myös yksityistä sektoria?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ympäristöministeri Niinistö, olkaa hyvä.
Ympäristöministeri Ville Niinistö:
Arvoisa puhemies! Tosiaan ilmastonmuutos etenee, ja on suomalaisten ja kaikkien
maailman kansojen yhteinen tehtävä torjua
ilmastonmuutosta. Hallitus valmistelee esitystä ilmastolaista, jossa energiantuotannon
ja teollisuuden ulkopuolelta muita yhteiskunnan päästövähennyksiä suunnitellaan kustannustehokkaammin ja fiksummin ja tuodaan
tämä pitkä aikavälin päästövähennystavoite eli se, että vähintään 80 prosenttia vähennetään päästöjä vuoteen 2050 mennessä - päästövähennysten ohjenuoraksi. Se tarkoittaa
sitä, että asuminen, kaavoitus, liikenne ja meidän kaupungit suunnitellaan fiksummin niin,
että saadaan vaikka tietoyhteiskunnan ratkaisujen kautta ihmisten liikkuminen toteutettua tuottavammin niin, että päästöt ovat
vähäisempiä, ja saadaan palveluita, niin ettei
tarvitse käyttää aina autoa. Tällä muutoksella
luodaan myös sitten innovaatioihin ja uusiin
ympäristöratkaisuihin työpaikkoja Suomessa.
Eli minä uskon, että me suomalaiset pärjäämme, kun me mietimme ratkaisuja, joilla päästöjä vähennetään, ja teemme siitä työpaikkoja
ja viemme niitä ratkaisuja sitten myös maail-

malle. Tämä ilmastolaki on piakkoin valmistumassa, ja hallitus siitä esityksen sitten muodostaa.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tämä kysymys on näin tullut myös käsiteltyä.
4) Lukion tuntijakouudistus
Riikka Hellgren, Nissnikun koulu,
Kirkkonummi:
Arvoisa puhemies! Viime aikoina on esitelty lukion tuntijakouudistusta. Uudistus
toteutettaisiin niin, että historian opetustunnit muuttuisivat valinnaisiksi ja uskonnon opetustunneista yksi kurssi olisi pakollinen. Nykyajan maailmantapahtumat peilautuvat myös osittain historiallisista päätöksistä ja tapahtumista. On yleissivistävää
tietää oman kansansa historiasta ja sen vaikutuksesta nykypäivään. Väheksymättä uskontoa enemmistö kuitenkin pitää historianopetusta tärkeänä yleissivistyksen vuoksi.
Kysyisin opetusministeri Kiurulta: Mitkä
ovat perusteet tälle suunnitellulle tuntijaolle?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ministeri Kiuru, olkaa hyvä.
Opetusministeri Krista Kiuru:
Arvoisa puhemies! Lukion tuntijakouudistus on vasta tekeillä, eli siltä osin olen saanut
suomalaisten asiantuntijoiden ehdotuksen,
joka päätyi tilanteeseen, että asiantuntijatkin
olivat kolmea eri mieltä siitä, miten lukiota pitäisi kehittää. Siltä osin tietysti haaste on sitten se, että hyvin todennäköistä on se, että
päädymme rakentamaan neljättä tietä, sellaista, jossa on näistä hyvistä pohjaehdotuksista koottu sellainen kompromissi, jolla sitten
voidaan elää. Minä uskon, että tämä edustajan
esittämä kysymys on juuri se, jota myös poliittisesti pohditaan. Ja yleissivistävyys - onko
se sitä, että voidaan yksittäisissä oppiaineissa
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mennä oikein syvälle ja sitä kautta tietää hyvin paljon kaikkea? Vai onko se sitä, että pidetään huolta siitä, että lukio on niin yleissivistävä, että monenlaisia asioita opiskellaan
lukiossa sen takia, että hankitaan laaja yleissivistys? Mitä tulee sitten historiaan, niin historia oppiaineena on varmasti sellainen, joka
kansaa kannattelee ja joka tarjoaa meille ikään
kuin väylän katsoa menneisyyteen ja sitä
kautta ymmärtää tulevaa mutta myöskin tajuta tätä nykyisyyttä. Itse olen sitä mieltä, että
meillä ei ole varaa lähteä siihen, että lukiossa
reaaliaineita ei opetettaisi muuta kuin valinnaiselta pohjalta. (Puhemies koputtaa) Olen
käsittänyt, että myös poliittisesti ollaan jo sitä
mieltä, että näitä kaikkia nykyisiäkin reaaliaineita pitää opettaa, mutta kuinka paljon, niin
siihen haetaan nyt vastausta.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Esitän, että Nuorten parlamentti äänestää
tästä asiasta eli siitä, tulisiko historian opetuksen säilyä pakollisena vai muuttua valinnaiseksi.

Äänestys ja päätös
Puhemies Eero Heinäluoma:
Joka kannattaa historian opetustuntien
säilyttämistä opetussuunnitelmassa pakollisina, äänestää ”jaa”; joka kannattaa historian opetustuntien muuttamista valinnaisiksi, äänestää ”ei”. Pyydän vastaamaan ”jaa” tai
”ei”.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Äänestyksessä on annettu 180 jaa-ääntä, 17 ei-ääntä. Tästä äänestyksestä on ollut
poissa 2 edustajaa.
Näin ollen Nuorten parlamentti kannattaa historian opetustuntien säilyttämistä pakollisina. Asia on loppuun käsitelty.
(Taputusta yleisölehteriltä)
Puhemies Eero Heinäluoma:
Täällä on semmoinen perinne, että myöskään parvekkeella ei saa taputtaa eikä muutoin osoittaa mieltä – ei myöskään, jos on
kansanedustaja. (Naurua)

Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.

Nuorten parlamentti äänestää, istunnossa äänestettiin neljästi / Ungdomsparlamentet röstar; det var
fyra omröstningar under plenum
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5) Susien suojelu
Tuuli Mäkilä, Keskuskoulu, Forssa:
Arvoisa puhemies! Viime vuosien aikana susikanta on pienentynyt huomattavasti. Määrä on laskenut jopa kriittiselle tasolle. Tästä huolimatta susia metsästetään
Suomessa. Onko asialle tehtävissä jotakin,
vai kuoleeko susi sukupuuttoon Suomessa?

susia. Sen takia niitä lupiakin annetaan vain
näitten tiettyjen häirikköyksilöiden poistamiseen muualla Suomessa ja sitten poronhoitoalueella susia voidaan metsästää vähän vapaammin, koska siellä ne aiheuttavat enemmän ongelmia. Uskon, että tulevaisuudessakin Suomessa susia on suunnilleen sama määrä kuin tällä hetkellä.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Ministeri Koskinen vastaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tämä kysymys on käsitelty.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen:
Arvoisa puhemies! Suomessa susikanta taitaa tällä hetkellä olla noin 150 kappaletta. Tässä on vaikeus se, että toisaalta susi on
luontodirektiivin perusteella tiukasti suojeltu
mutta taas toisaalta susi aiheuttaa myös aika
paljon vahinkoja. Aika paljon tulee myös palautetta siitä, että ihmiset kokevat turvattomuutta tietyissä tilanteissa. Eli julkisen vallan
pitää arvioida näitä kahta asiaa, millä tavalla huomioidaan ihmisten turvallisuus ja elinkeino, ja taas toisaalta, millä tavalla suojellaan

6) Kuntien pakkoliitokset
Jesse Heiskanen, Hollolan yläaste, Hollola:
Arvoisa puhemies! Kuntien pakkoliitokset mietityttävät nuoria: miten pakkoliitokset tulevat vaikuttamaan nuoriin ja heidän
arkeensa, tulevatko kuntaliitokset muuttamaan koulujen tilannetta nykyisestään, entä
pysyvätkö terveydenhuoltopalvelut ennallaan. Miksi hallitus pyrkii ajamaan kuntia
pakkoliitoksiin vastoin asukkaiden enemmistön tahtoa?

Oppilasedustaja Tuuli Mäkilä oli huolestunut susien metsästyksestä Suomessa / Elevledamoten Tuuli
Mäkilä var bekymrad över vargjakten i Finland
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Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja tähän kysymykseen vastaus. Ministeri
Virkkunen, olkaa hyvä.
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen:
Arvoisa puhemies! Hallitus ei ole ajamassa kuntien pakkoliitoksia, vaan meillä
on semmoinen lainsäädäntö, joka velvoittaa
kaikki kunnat selvittämään yhdessä naapureidensa kanssa, saisivatko ne hyötyä kuntien yhdistymisestä. Kuntien valtuustot tekevät sen jälkeen päätöksen siitä, haluavatko
sen selvityksen pohjalta yhdistyä vai eivät.
Näitä selvityksiä on laajasti parhaillaan tekeillä, muun muassa siellä Hollolassa, mistä kysyjäkin tulee. Hollola tekee parhaillaan
Lahden ja muiden naapurikuntien kanssa
selvitystä, ja sen jälkeen alueen kuntien valtuustot päättävät, haluavatko yhdistyä yhdeksi kunnaksi.
Ainoa poikkeus meillä tällä hetkellä on
lainsäädännössä se, että jos kunta on niin
pahasti taloudellisesti kriisiytynyt, että se ei
pysty enää järjestämään asukkaidensa tarpeellisia peruspalveluita, silloin valtioneuvosto voisi päättää kunnan yhdistymisestä
toiseen kuntaan.
Mahdollisesti kysyjä viittaa lakiluonnokseen, joka on parhaillaan lausuntokierroksella, missä vielä laajennettaisiin valtioneuvoston mahdollisuutta eräissä ääritapauksissa käyttää toimivaltaa nimenomaan näillä
kaupunkiseuduilla, mutta se olisi hyvin korkean kynnyksen takana ja edellyttäisi myös
sitä, että alueen asukkaat tukisivat kuntien
yhdistymistä. Tuota lainsäädäntöehdotusta
ei ole vielä edes tuotu eduskunnan käsittelyyn.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tämä kysymys on näin tullut myös vastatuksi.

7) Homoseksuaalien adoptio-oikeudet
Arttu Lahtinen, Kiviniityn koulu, Kokkola:
Arvoisa puhemies! Suomessa homoseksuaaleilla ei ole toistaiseksi oikeutta adoptoida lasta. Monet lapset elävät kuitenkin hyvin
vaikeissa olosuhteissa niin täällä Suomessa
kuin ulkomaillakin. Lapsen olosuhteet voisivat siis olla homoseksuaaliperheessä paljon paremmat. Haluaisinkin kysyä: eikö lapsen olisi parempi kasvaa turvallisessa ja rakastavassa homoseksuaaliperheessä kuin
turvattomassa elinympäristössä?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa oikeusministeri
Henriksson, olkaa hyvä.
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson:
Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä
Suomen lainsäädäntö on juuri sellainen kuin
kysyjä tässä esitti, elikkä homopareilla ei ole
oikeutta adoptoida Suomessa. Ne, jotka ovat
avioliitossa, tai yksin elävät voivat adoptoida
lapsia. Toisaalta jos asuu ja on rekisteröidyssä parisuhteessa, silloin voi adoptoida sen
toisen puolison lapsen, ja se muutos tehtiin
lakiin viime kaudella. Nyt tällä hetkellä, niin
kuin varmasti tiedätte, on tehty kansalaisaloite, joka on käsittelyssä tässä eduskunnassa. Lakivaliokunta tulee siitä kuulemaan
asiantuntijoita, ja siinä kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että samaa sukupuolta olevat voisivat solmia avioliiton, ja ehdotetaan
myös, että heille voitaisiin antaa adoptio-oikeus, joten tämä kysymys on äärimmäisen
ajankohtainen, ja eduskunta tulee siihen ottamaan kantaa varmasti vielä tämän vuoden
puolella.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Näin tämä kysymys on tullut vastattua.
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8) Nuorten huumekokeilut
Sofia Gabriella Hassinen, Tikkakosken koulu, Jyväskylä:
Arvoisa puhemies! Koulussamme tehdyn
terveyskyselyn mukaan huumeiden käyttö
on lisääntynyt ja saanti tullut helpommaksi nuorten keskuudessa. Olemme huolissamme meitä nuorempien sukupolvien tulevaisuudesta, koska huumekokeilut ovat jo nyt
arkipäivää. Tämä asia on ilmennyt myös valtakunnallisissa Kouluterveyskyselyissä. Mitä
hallitus aikoo tehdä asian muuttamiseksi parempaan suuntaan?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa peruspalveluministeri Huovinen, olkaa hyvä.
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen:
Arvoisa puhemies! Kiitän edustaja Hassista tästä erinomaisesta kysymyksestä. Meillähän on hyvin tarkka seuranta lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä. Nimenomaan kysyjänkin viittaamalla
Kouluterveyskyselyllä saamme varsin laajasti
tietoomme, miten suomalaiset nuoret voivat,
ja myös näistä huumekokeiluista saamme
tätä kautta tietoa. Meillä oli tuossa 2000-luvun jälkipuoliskolla jo vähän parempi tilanne
huumekokeilujen osalta, mutta nyt valitettavasti viimeaikaisissa tiedoissa nimenomaan
kannabiksen käytön osalta on liikuttu väärään suuntaan.
Mitä hallitus sitten voi tehdä? Me voimme tietenkin olla osana sitä palveluiden järjestämisen kokonaisuutta siinä mielessä, että
kunnissa kouluterveydenhuolto esimerkiksi toimisi mahdollisimman hyvin, että siellä
kerrottaisiin näistä asioista avoimesti ja kiihkottomasti nuorille, myös niistä ongelmista,
joita nämä huumekokeilut voivat pahimmillaan aiheuttaa, ja tietenkin myös siitä faktasta,
että huumeiden käyttö on Suomessa laiton-

ta. Mutta missään kovin pahassa tilanteessa
emme vielä ole ja toivoakseni emme sellaiseen tilanteeseen joudukaan.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Näin tämä kysymys on tullut vastattua.
9) Mopojen nopeusrajoitukset
Alli Virtanen, Konneveden yläkoulu,
Konnevesi:
Arvoisa puhemies! Mopojen nopeusrajoitus on tällä hetkellä 45 kilometriä tunnissa.
Suurin osa mopoista on kuitenkin suunniteltu kulkemaan nopeammin, ja Suomeen tuotavien mopojen tehokkuutta pudotetaan erilaisilla moottorin toimintaa rajoittavilla laitteilla. Nämä laitteet on erittäin helppo poistaa,
mikä on johtanut siihen, että suurinta osaa
teillämme liikkuvista mopoista on viritetty
laittomasti. Voitaisiinko mopojen nopeusrajoitus nostaa 60 kilometriin tunnissa, jolloin
niin sanotusta kuristimista voitaisiin luopua?
Muita hitaammin ajavat mopot myös haittaavat muuta liikennettä maanteillä ja aiheuttavat turhia ohitustilanteita. Lisäksi nopeusrajoitusten nostaminen nopeuttaisi nuorten
liikkumista erityisesti maaseudulla.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa liikenneministeri
Kyllönen, olkaa hyvä.
Liikenneministeri Merja Kyllönen:
Arvoisa herra puhemies! Edustaja esitti ajankohtaisen, kevääseen sopivan kysymyksen. Mopojen nopeusrajoitus on EUdirektiivin kautta meillä säädelty, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli me nostaisimme nopeusrajoitusta mopojen osalta, niin mopo tulkittaisiin moottoripyöräksi, sen ajokorttivaatimukset muuttuisivat, mopon verotus muuttuisi ja myös ne käytänteet, millä tavalla siihen
ajoneuvona suhtaudutaan. Tänä päivänä pyri-
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tään entistä vahvemmin viemään liikenneturvallisuuden kautta kokonaisuutta siihen, että
taajamien nopeusrajoituksia alennetaan 30-40
kilometriin tunnissa, joten siihenkään nähden mopojen nopeusrajoituksen nostaminen,
kun se ei ole mahdollista, ei ole tänä päivänä
myöskään kannattavaa ja järkevää.
Puhemies Eero Heinäluoma:
On kuultu ministerin vastaus. Esitän, että
Nuorten parlamentti äänestää tästä asiasta eli
siitä, tulisiko Nuorten parlamentin mielestä mopojen nopeusrajoitusta nostaa 40 kilometristä 60 kilometriin
tunnissa.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
Äänestys ja päätös
Puhemies Eero Heinäluoma:
Joka kannattaa mopojen nopeusrajoitusten säilyttämistä ennallaan, äänestää ”jaa”, siis nykytilan-

ne ”jaa”; joka taas kannattaa tämän aloitteen
hyväksymistä, että nopeusrajoitukset nostetaan 60 kilometriin tunnissa, äänestää ”ei”.
Pyydän vastaamaan ”jaa” tai ”ei”.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Äänestyksessä on annettu 102 jaa-ääntä, 86
ei-ääntä, 10 tyhjää, poissa tästä äänestyksestä oli 1 edustaja.
Näin ollen Nuorten parlamentti kannattaa nopeusrajoitusten säilyttämistä ennallaan. Asia on loppuun käsitelty.
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10) Nuorten asuminen 2. asteen opiskeluiden aikana
Iina Nurmela, Lievestuoreen koulu, Laukaa:
Arvoisa puhemies! Suomessa nuorten
kouluttamista pidetään erittäin tärkeänä.
Moni nuori toisen asteen opiskelija joutuu
muuttamaan pois kotoa pitkien välimatkojen vuoksi. Nuorten asumismahdollisuudet ja
niiden rahallinen tukeminen ovat vähäisiä ja
kaipaisivat lisää valtion tukea. Tarjolla olevista
asumismahdollisuuksista esimerkiksi opiskelija-asuntoja on hankala saada, ja ne ovat usein
liian kalliita nuoren tulotasoon nähden. Mitä
hallitus aikoo tehdä asian hoitamiseksi?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa ministeri
Viitanen, olkaa hyvä.
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen:
Arvoisa herra puhemies ja arvoisa edustaja! Kiitän todella tärkeästä ja hyvin ajankohtaisesta kysymyksestä. Nimittäin onhan niin,
että jokaisella ihmisellä Suomessa pitää olla
oikeus asuntoon, ja on hurjan tärkeää kyllä
se, että kun nuori siinä vaiheessa, kun lähtee
opiskelun tielle ja itsenäistyy, saa asunnon.
Aina se tänä päivänä ei ole helppoa.
Me yritämme tehdä sitä kuitenkin helpommaksi, ja tähän minulla on hyvä uutinen
ihan viime päiviltä: Nimittäin tällä viikolla
hallitus kehysriihessään teki myös asuntoihin
liittyviä päätöksiä, ja päätimme lisätä opiskelija- ja nuorisoasuntoihin lisää valtion tukea. Se
tarkoittaa sitä, että tämän tuen avulla opiskelija- ja nuorisoasuntoja varmasti rakennetaan
enemmän, ja samoin se tarkoittaa sitä, että
tämän tuen kautta varmasti niiden rakentuvien kotien vuokrakin voi olla vähän alempi
kuin se ilman tätä parantunutta tukea olisi. Eli
teemme hihat käärittynä töitä tämän tärkeän
asian puolesta.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja vastaaja oli siis asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Näin tämä kysymys on saanut vastauksensa.
11) Nuorisovaltuustot kaikkiin kuntiin
Kia Koskelin, Ruusuvuoren koulu, Vantaa:
Arvoisa puhemies! Vantaalaisena vastavalittuna nuorisovaltuutettuna ihmettelen
sitä, että kaikissa Suomen kunnissa nuoria
ei kuunnella kunnallisessa päätöksenteossa.
Kysyisinkin: voiko hallitus tehdä jotain, jotta nuorisovaltuustotoiminta laajenisi jokaiseen Suomen kuntaan aktiivisena toimijana
kunnan päätöksenteossa ja nuorisovaltuustolle annettaisiin myös nuoria koskeva päätäntävalta?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, olkaa hyvä.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo
Arhinmäki:
Arvoisa puhemies! Edustaja Koskelin
puuttui tärkeään asiaan. Meillä on nuorisovaltuustoja noin 70 prosentissa kunnista,
mikä tarkoittaa, että kolmasosassa ei vielä
ole, vaikka meidän nuorisolakimme lähtee
siitä, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Kuntalakiuudistuksen yhteydessä on tarkoitus kirjoittaa sinne pykälä, jossa
todetaan, että kunnassa pitää olla nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin, eli hallitus
on siltä osin edistämässä nuorisovaltuustojen asemaa.
Sitten pitää muistaa samalla se, että ei
yksin nuorisovaltuusto ratkaise näitä kysymyksiä. Jos nuorisovaltuustolle annetaan
vain vähän, pieni rahapotti, jota voi jakaa,
mutta ei todella päätöksentekovaltaa tai
mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin, niin
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ei semmoinen nuorisovaltuusto ole paras
mahdollinen. Tarvitaan sitä, että nuorten
valtuuston päätöksiä kuunnellaan valtuustossa, koska kyllä kouluasiat, kaavoitusasiat, liikunta-asiat ovat semmoisia, jotka päätetään valtuustossa ja jotka koskettavat teitä nuoria todella paljon. Eli parhaita malleja
ovat semmoiset, että nuoria on myös lautakunnissa ja valtuustossa kuultavana, ja sitten sitä täydentää nuorisovaltuusto.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tämä kysymys sai vastauksensa.
12) Lasten ja nuorten huostaanotot
Raisa Pietarila, Gumeruksen koulu, Siikajoki:
Arvoisa puhemies! Lehdissä on hyvin
usein uutisia huostaanotoista. Saamme lukea lapsista, jotka vietiin kotoaan ilman
kunnollisia perusteluja tai kokeilematta ensin muita keinoja. Saamme lukea myös lapsista, joita ei ole otettu huostaan, vaikka siihen olisi ollut selkeät perusteet. Tällaiset tapaukset ovat lähes poikkeuksetta päättyneet

surullisesti eivätkä ole suinkaan koituneet
lasten parhaaksi. Aikooko hallitus miettiä
keinoja, joilla voitaisiin varmistaa, etteivät
viattomat lapset joudu kärsimään itselleen
sopimattomissa olosuhteissa?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa peruspalveluministeri Susanna Huovinen.
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen:
Arvoisa puhemies! Kiitän tästä hyvästä kysymyksestä ja voin kertoa, että täällä eduskunnankin kyselytunnilla nimenomaan lastensuojeluun liittyvät kysymykset
ovat hyvin usein olleet esillä johtuen juuri
esimerkiksi niiden saamasta usein aika suuresta julkisuudesta. On totta, että huostaanottojen määrä on meillä Suomessa ollut kasvava, mutta se johtuu osittain myös siitä,
että olemme vastikään kiristäneet tuota lastensuojelulakia eli pyrkineet nimenomaan
siihen, että jokainen lapsi ja nuori saisi elää
ja kasvaa turvallisissa olosuhteissa. Tämä on
johtanut osittain siihen, että myös lasten-
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suojeluilmoituksia erilaisista tilanteista ja
tapahtumista tehdään ehkä useammin.
Itse pidän todella tärkeänä sitä, että näissä
tilanteissa pystyisimme yhä enemmän käyttämään myös sitä perheen omaa voimaa päästä eteenpäin vaikeassa tilanteessa, ja myös
kuulemalla lapsia ja nuoria heidän omassa asiassaan uskon, että pääsemme parempiin lopputuloksiin. Meillä on paljon kehittämistyötä
tässä asiassa meneillään ministeriössä, ja uskon, että tulevaisuudessa tämä tilanne korjaantuu näiltä osin merkittävästi.

työpaikkoja. Hallitus voi tässä tehdä jotain ja
on tehnytkin sen eteen, että kunnat ja työnantajat järjestävät nuorille kesätyöpaikkoja.
Me olemme sen puolesta paljon käyneet keskusteluja ja vedonneet – ja minä vetoan tässäkin – kaikkiin yrityksiin, päättäjiin: järjestäkää meidän nuorillemme kesätyöpaikkoja.
Se on myös nuorten kannalta tärkeä asia, koska siinä mietitään myös sitä ammattia ja uraa,
mihin minä opiskelen, ja siitä saadaan hyviä
kokemuksia ja kiinnittymistä työelämään.
Kysymys oli erittäin hyvä.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tämä kysymys on käsitelty.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Näin tämä kysymys on vastattu.

13) Avlönat arbete under skollov

14) Kansallisen valuutan käyttöönotto

Mattias Carlsson, Godby högstadieskola,
Norra Åland:
Ärade talman! Vad ämnar regeringen att
göra åt en situation där unga har svårt att få
avlönat arbete under skollov och därmed blir
mera ekonomiskt beroende av sina föräldrar?

Santeri Kirkkala, Hetan peruskoulu,
Enontekiö:
Arvoisa puhemies! Eurovaluutan ulkoinen arvo on noin 18 prosenttia liian vahva
Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Olisiko järkevää erota euroalueesta ja ottaa käyttöön oma kansallinen valuutta, jotta
voitaisiin tehdä devalvaatio suomalaisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi?

Puhemies Eero Heinäluoma:
Vastauksen antaa työministeri Ihalainen, olkaa hyvä.
Työministeri Lauri Ihalainen:
Arvoisa puhemies! Kuten kaikki me täällä
tiedämme, tämähän on äärettömän ajankohtainen asia, kun mietitään kesäksi työhön pääsyä koulutuksen lomassa. Iloinen uutinen on
se, että elinkeinoelämän järjestöt, työmarkkinajärjestöt, ovat asettaneet tavoitteeksi, että
tänä kesänä 110 000 nuorta saisi kesätyöpaikan, myös osa alle 18-vuotiaita. Se on enempi
kuin viime vuonna, ja ne alat, jotka nyt erityisesti tässä ehkä kunnostautuvat, ovat teollisuuden ohella kauppa ja monet muutkin alat.
On äärettömän tärkeätä tässä kysymyksessä se, että ei unohdettaisi myöskään näitä alle
18-vuotiaita ja että heillekin tarjottaisiin kesä-

Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa eurooppaministeri Stubb.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb:
Arvoisa puhemies! Toki ulkomaankauppaministerinä välillä on ikävä niitä aikoja,
jolloin valuuttaa pystyttiin devalvoimaan
ja saatiin sitä kautta vienti uudestaan vetämään. Samalla on kuitenkin todettava, että
meidän viitisentoista vuottamme eurossa
ovat Suomen valuuttahistorian ylivoimaisesti vakainta aikaa. Vuodesta 1860 eteenpäin meillä oli markka, se linkitettiin rupliin, linkitettiin kultakantaan, erottiin niis-
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tä, oli devalvaatiota, oli revalvaatiota, otettiin nollia pois. Me elimme erittäin epävakaata valuutan aikaa. Sitä paitsi meidän valuuttamme heilahteli aina suurvaltapolitiikan myötä, meillä ei ollut sananvaltaa siihen
suoraan. Toisin on nykyään. Me olemme euromaa, me olemme mukana yhteisvaluutta
eurossa ja istumme niiden pöytien ympärillä, joissa päätöksiä meidän omasta valuutastamme tehdään. Eli vastaus: ei kannata palata vanhaan aikaan vaan pysytään eurossa.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Esitän, että Nuorten parlamentti äänestää asiasta eli siitä, tulisiko Suomen erota
euroalueesta ja ottaa käyttöön oma kansallinen valuutta.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
Äänestys ja päätös
Puhemies Eero Heinäluoma:
Joka kannattaa Suomen pysymistä euroalueessa, äänestää ”jaa”; joka kannattaa
Suomen eroamista euroalueesta ja oman valuutan käyttöönottoa, äänestää ”ei”. Pyydän
vastaamaan ”jaa” tai ”ei”.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Äänestyksessä on annettu 181 jaa-ääntä, 10
ei-ääntä, 6 tyhjää. Tästä äänestyksestä on ollut poissa 2 edustajaa.
Näin ollen Nuorten parlamentti kannattaa Suomen pysymistä euroalueessa. Asia on
loppuun käsitelty.

15) Ulkomaankauppa
Aki Saarikoski, Kartanon koulu, Järvenpää:
Arvoisa puhemies! Kiina ja Venäjä ovat
molemmat suuria, kasvavia talousmahteja.
Venäjän ja Kiinan osuus sekä Suomen viennistä että tuonnista on merkittävä. Näissä
edellä mainituissa maissa toimii myös monia suomalaisia yrityksiä. Suomi on pienenä kaukaisena valtiona riippuvainen ulkomaankaupasta, ja erityisesti taloudellisen taantuman aikana on tärkeätä edistää
vientiä taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kysynkin eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbilta: miten
Suomen hallitus aikoo edistää kauppasuhteita Venäjän ja Kiinan kanssa?

Kutsuvieraita, mm. kansanedustajia, seuraamassa istuntoa / Gäster, bl.a. riksdagsledamöter, följer plenum
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Puhemies Eero Heinäluoma:
Ministeri Stubb, olkaa hyvä.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb:
Arvoisa herra puhemies! Kysyjä on oikeassa, 40 prosenttia meidän bruttokansantuotteemme arvosta tulee viennistä, ja meidän vientimme on viime vuosien aikana valitettavasti sakannut. Yli 50 prosenttia viennistä menee EU-alueelle. Meidän suurin kauppakumppanimme on kuitenkin Venäjä – toiseksi suurin on Saksa ja kolmanneksi Ruotsi.
Tällä hetkellä Venäjän kanssa olemme
huolestuneita Ukrainan tilanteen kehityksestä ja sen vaikutuksesta ulkomaankauppaan. Kiinan suhteen jatkamme normaalilla tavalla, eli lähdemme pitkälti siitä, että
teemme vienninedistämismatkoja ja muutamme teollisuutemme rakennetta siten,
että pysymme kilpailukykyisenä ja sitä kautta saamme uudestaan vientimme vetämään.
Viimeinen huomio: pitää kuitenkin
muistaa, että julkinen sektori ei tuota sitä
vientiä, ei tuota sitä talouskasvua eikä tuota
niitä työpaikkoja, vaan sen tekevät suomalaiset yritykset, suomalaiset yrittäjät ja suomalaiset vientiä edistävät työntekijät.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Näin tähän kysymykseen on vastattu.
16) Kyberturvallisuus
Kimmo Niinimäki, Laihian keskuskoulu,
Laihia:
Arvoisa puhemies! Hallitus on ohjelmassaan linjannut tavoitteekseen, että Suomi olisi tulevaisuudessa yksi johtavista maista kyberturvallisuuden kehittämisessä. Kuitenkin
viime lokakuun lopulla julkisuuteen tuli tieto Suomen ulkoministeriöön kohdistuneesta pitkäaikaisesta vakoilusta. Erityisen kiusalliseksi tapahtuneen teki se, että tietomurron

jäljille päästiin vasta ulkopuolisen tahon antaman vihjeen avulla. Arvoisa hallitus, onko
Facebook-tilini enää koskaan turvassa?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa puolustusministeri Haglund, olkaa hyvä.
Puolustusministeri Carl Haglund:
Arvoisa puhemies! Tämä on tosiaan erittäin ajankohtainen ja haasteellinen kysymys.
Hallitus hyväksyi maamme ensimmäisen kyberturvallisuusstrategian viime vuonna, viime talvena, ja sitä tällä hetkellä toimeenpannaan hyvin ponnekkaasti ja määrätietoisesti.
Sen avulla ja johdolla pääsemme tässä huomattavan paljon parempaan suuntaan, mutta
tosiasia on, että nämä kyberhaasteet muuttuvat koko ajan, ja sen myötä meillä on tarvetta
myös tarkastella sitä, minkä tyyppisiä työkaluja viranomaiset tarvitsevat vastaisuudessa,
jotta pärjäämme muuttuvassa maailmassa.
Sitäkin työtä tehdään parhaillaan.
Mutta tämä ei ole helppoa, koska samalla toisessa vaakakupissa on se tosiasia, että me
kansalaiset ja myös yritykset vaalivat myös
sitä, että heidän yksityisyydensuojansa, viestisuojansa ynnä muut voidaan myös turvata maailmassa, jossa kyberrikollisuus ja kyberuhat kasvavat, joten näiden kahden ristipaineessa ollaan. Teemme tällä hetkellä parhaamme, jotta tämä kyberturvallisuusstrategia toimeenpannaan niin uskottavasti, että
Suomi on kyberturvallinen maa tulevaisuudessa.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja tähän kysymykseen toinen vastaus, asunto- ja viestintäministeri Viitanen, olkaa hyvä.
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen:
Arvoisa herra puhemies! Ihmisten oikeus viestinnän luottamuksellisuuteen on
todella tärkeä asia. Meillä Suomessa on
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maailman puhtaimmat verkot ja tietoturva
on hyvällä tasolla. Meillä periaatteessa voi
käyttää nettiä turvallisesti, mutta totta kai
käyttäjän aina tarvitsee muistaa tässä maailmassa, että kyllä siellä tarkkana pitää olla.
Suomen lainsäädäntö on hyvällä tolalla siten, että meillä on jo pitkä perinne kirjesalaisuudessa ja luottamuksellisuuden suojassa.
Meillä on selvää, että lain mukaan ei kirjeitä
saa avata, ja sama koskee sitä nettimaailmaa:
ei kukaan saa avata sähköposteja ja niin poispäin. Hyvin tärkeää on luottamuksellisuus,
ja siihen voidaan uskoa myös jatkossa tässä
maailmassa.
Meillä on parhaillaan eduskunnassa hyvin, hyvin iso uusi laki nimeltä tietoyhteiskuntakaari. Siellä esimerkiksi tiukennetaan
näitä viestinnän luottamuksellisuuteen liittyviä pykäliä siten, että jatkossa esimerkiksi myös Facebookin ja Googlen ylläpitäjät
ovat velvollisia tästä luottamuksellisuudesta huolehtimaan. Se on kyllä kansainvälises-

ti aika edistyksellistä lainsäädäntöä meillä.
Toivotaan, että saamme sitä vahvasti eteenpäin myös kansainvälisillä areenoilla.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tämä kysymys on tullut vastattua.
17) Perusteollisuuden säilyminen
Suomessa
Jenniina Sivula, Jalasjärven yläaste, Jalasjärvi:
Arvoisa puhemies! Bruttokansantuote
laskee, valtion verotulot laskevat, ja perusteollisuus katoaa halvemman työvoiman maihin. Tuotekehitys siirtyy viiveellä perusteollisuuden perässä. Mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä perusteollisuuden säilyttämiseksi Suomessa ennen kuin
on myöhäistä?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja tähän kysymykseen vastaa työministeri
Ihalainen.
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Työministeri Lauri Ihalainen vastausvuorossa / Arbetsminister Lauri Ihalainen besvarar en fråga

Työministeri Lauri Ihalainen:
Arvoisa puhemies! Tämä rakennemuutos on ollut tosi rankkaa. Ajatelkaa, lähes satatuhatta teollista työpaikkaa on hävinnyt
Suomesta 10 vuoden aikana. Toisaalta meille on tullut uutta työtä. Kaikki nämä meidän
isot viennin kivijalkamme elävät semmoista murrosta: metsäteollisuus, teknologiateollisuus, osin ict-ala Nokian vähän hiipumisen
myötä. Mutta sieltä tulee paljon hyviä asioita. Kyllä meidän teollisuutemme, metsäteollisuutemme saa uutta puhtia biometsätaloudesta. Teknologiateollisuudessa on paljon uusia viennin mahdollisuuksia, ja ict-puolella
Nokian jälkeen on syntynyt jo yli 400 uutta
yritystä. Ne, mitkä ovat viennin uusia ideoita, ovat ympäristöteknologia, cleantech, vesiensuojelu, energiatehokkuus. Suomi pystyy myös näissä pitämään huolta siitä, että se
teollinen pohja täällä säilyy. Siitä meidän pitää
pitää yhdessä huolta. Ilman teollista vientiä ei
pärjätä, tämä maa on kuitenkin viennistä riippuvainen yhteiskunta, hyvinvointiyhteiskunta, ja siitä jalustasta meidän pitää pitää huolta.

Mutta sen pitää kehittyä, tulla uudella tavalla
siihen kansainväliseen arvoketjuun.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tähän kysymykseen on tullut vastattua.
18) Tupakoinnin vähentäminen
Kristiina Aarnio, Rauman normaalikoulu,
Rauma:
Arvoisa puhemies! Tupakointi on vähentynyt viime vuosina mutta on silti vielä melko yleistä nuorten keskuudessa. Kysyisin sosiaali- ja terveysministeri Risikolta: olisiko
mahdollista lopettaa tupakanmyynti kokonaan tai edes nostaa tupakan myynnin ikärajaa ja siten turvata nuorten terveys?
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja tähän kysymykseen vastaa peruspalveluministeri Huovinen, jonka toimialaan tämä
asia kuuluu. Joskus nämä nimikkeet eivät
aina anna ihan täyttä kuvaa, kuka mitäkin
hoitaa. Olkaa hyvä, ministeri Huovinen!

Nuorten parlamentti

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen:
Arvoisa puhemies! Todellakin tämä minun tonttini ja salkkuni on varsin laaja, että
tuntuu välillä, että aika moni asia on nimenomaan täällä.
Tupakoinnista esitetty kysymys on erittäin tärkeä, koska meillä on esitetty suomalainen visio siitä, että voisimme olla kokonaan tupakkatuotteiden osalta siinä tilanteessa, että niiden käyttö olisi loppunut vuoteen
2040 mennessä. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, mutta se on kirjattu meidän
vuonna 2010 hyväksyttyyn tupakkalakiin.
Tietenkin meidän täytyy myös olla huolissaan
siitä, miten nuorten tupakointi on kehittynyt.
Tässä on hyviä uutisia: nuorten tupakointi on
vähentynyt lähes puoleen 2000-luvun alusta lukien. Tässä on siis myöskin tällä uudella tupakkalailla ollut selkeä vaikutus siihen,
että olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi.
Mutta yhä edelleen pitää kiinnittää huomiota
valistukseen, pitää kiinnittää meidän kaikkien
aikuisten huomiota siihen, millaisen mallin

annamme nuorillemme oikeastaan kaikkien
päihteiden ja tupakkatuotteiden osalta ja niiden käytön osalta.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Tämä kysymys on tullut käsiteltyä.
19) Venäjän ja EU:n viisumivapaus
Felix Linnarinne, Leppävaaran koulu, Espoo:
Arvoisa puhemies! Venäjän ja EU:n välillä on käytössä viisumit. Viisumivapaus
helpottaisi kaupan lisäksi turisteja. Moni
nuori haluaisi esimerkiksi nopealla aikataululla lähteä seuraamaan suomalaista jääkiekkoilua KHL:n peleihin tai tulevaisuudessa Venäjällä järjestettäviin arvokisoihin.
Viisumit ovat myös kalliita. Viimeaikainen
Ukrainan kriisi on huonontanut EU:n ja
Venäjän välejä. Ovatko mahdollisen viisumivapauden tuomat riskit lisääntyneet, ja
pyritäänkö enää viisumivapauteen EU:n ja
Venäjän välillä?

Kansanedustajia lehterillä seuraamassa Nuorten parlamentin istuntoa / Riksdagsledamöter följer plenum från läktaren
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Puhemies Eero Heinäluoma:
Tähän kysymykseen vastaa ensin ministeri
Räsänen, olkaa hyvä.
Sisäministeri Päivi Räsänen:
Arvoisa herra puhemies! EU:lla ja
Venäjällä on todellakin ollut tämä viisumivapausprosessi meneillään jo vuodesta 2003, ja
Suomi on suhtautunut tähän myönteisesti,
koska todellakin tämä lisääntyvä itärajaliikkuvuus tuo merkittävää piristystä niin turismin, kaupan, matkailuelinkeinon kannalta
meille.
Mutta sitten tässä on myös se toinen
puoli, että viisumivapauteen on myös varauduttava. Siinä vaiheessa, kun viisumivapaus
jossakin vaiheessa todennäköisesti toteutuu EU:n ja Venäjän välillä, niin nuo viisumitarkastukset, joissa tutkitaan muun muassa maahantulon esteitä, siirtyvät Rajalle,
ja se edellyttää tietenkin sitä, että meillä on
myös riittävä kapasiteetti siellä näitä rajatarkastuksia tekemässä. Mutta tällä hetkellähän nuo viisumivapausneuvottelut on juuri tämän Ukrainan kriisin takia toistaiseksi
keskeytetty.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja tähän kysymykseen vastaa myös eurooppaministeri Stubb, olkaa hyvä.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb:
Arvoisa puhemies! Edustaja Linnarinne
on selvästi Jokeri-fani, ja mehän kestämme
tämän hallituksessa, koska meillä on myös
yksi Jokeri-fani vielä tässä hallituksessa jäljellä.
KHL-pelien katsominen ilman viisumia.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että me olemme jäädyttäneet viisumivapausneuvottelut
Venäjän kanssa johtuen Ukrainan kriisistä. Tarkoittaako tämä sitä, että rajaliikenne loppuu? Ei missään nimessä. Me myön-

simme viime vuonna 1,3 miljoonaa viisumia
Venäjän kansalaisille, 80 prosenttia niistä oli
monikertaviisumeja. Rajan ylityksiä 12 miljoonaa. Venäläiset turistit ostivat tavaraa ja
palveluita Suomesta noin miljardin verran.
Me lähdemme siitä, että mitä matalammat
rajat Euroopassa, sen parempi. Jonain päivänä viisumivapaus Euroopan unionin ja
Venäjän välillä toteutuu. Siihen pitää valmistautua, kuten ministeri Räsänen totesi,
mutta päivämäärää tälle emme voi vielä tässä vaiheessa antaa.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tähän kysymykseen on kuultu vastaukset.
20) Kesä- ja talviajan tarpeellisuus
Antti Uusi-Oukari, Pohjanlinnan koulu,
Kankaanpää:
Arvoisa puhemies! Vaihtuvat ajat ovat
sekoittaneet ihmisten vuorokausirytmiä ja
hankaloittaneet arkea, joten miksi meillä pitää olla kesä- ja talviaika eikä vain yhtä yhteistä jatkuvaa aikaa?
Puhemies Eero Heinäluoma: Ja tähän kysymykseen vastaa liikenneministeri. (Naurua)
Liikenneministeri Kyllönen, olkaa hyvä.
Liikenneministeri Merja Kyllönen:
Arvoisa herra puhemies! Kesä- ja talviaikaministeri vastaa: Vuonna 2011 tullessani
ministeriksi ajattelin hyvin pullein purjein,
että nyt se Kyllönen lopettaa tämän aikasäätelyn ja mennään ihan omiin pelisääntöihin.
Kuinkas ollakaan, sieltä liikenteen konttorista löytyy sadoittain erilaisia direktiivejä, ja
kuinka ollakaan, kesä- ja talviaikaakin säätelee yhteinen eurooppalainen aikadirektiivi,
ja valitettavasti emme ole tätä saaneet muutettua. Naapuri tuossa Venäjällä muutti omaa
säätelyään ja perusteli sen sillä tavalla, että pi-

Nuorten parlamentti

detään parempi huoli lehmistä ja muista eläimistä, että ne eivät häiriinny ajan muutoksista. Suomessa lentoliikenteen ja raideliikenteen hoitamisessa ovat ne isoimmat muutokset, joihin tällä yhteisellä aikasäätelyllä pyritään vaikuttamaan, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä rukkailua ei kyllä
välttämättä tarvittaisi.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Esitän, että Nuorten parlamentti äänestää
asiasta eli siitä, tulisiko erillisistä kesä- ja talviajasta luopua.
Puhemiehen ehdotus hyväksyttiin.
Äänestys ja päätös
Puhemies Eero Heinäluoma:
Joka kannattaa nykyistä erillistä kesä- ja
talviaikaa, äänestää ”jaa”, joka taas kannattaa

erillisestä kesä- ja talviajasta luopumista, äänestää ”ei”. Pyydän vastaamaan ”jaa” tai ”ei”.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Äänestyksessä on annettu 93 jaa-ääntä, 83
ei-ääntä, 22 tyhjää, ja 1 edustaja on ollut
poissa tästä äänestyksestä.
Näin ollen Nuorten parlamentti kannattaa kesä- ja talviajan säilyttämistä. Asia on
loppuun käsitelty.

21) EU:iin kuulumattomien maiden
tärkeys Suomelle
Samuli Aerikkala, Hakkarin koulu, Lempäälä:
Arvoisa puhemies! Suomi on tiiviimmin osa Euroopan unionia. Mitkä maat
Euroopan unionin ulkopuolella ovat tulevaisuuden Suomelle tärkeitä, ja miten suhteita
niihin pitäisi parantaa?

Myös Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen toimittajat raportoivat Nuorten parlamentin
istuntopäivän tapahtumista / Också journalisterna på Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni rapporterade
om Ungdomsparlamentet
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Puhemies Eero Heinäluoma:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Stubb.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Tämä kysymys on näin tullut vastatuksi.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb:
Arvoisa puhemies! Erittäin hyvä kysymys.
Maailmassa on 200 kansallisvaltiota, joista 28
on Euroopan unionissa, ja kuten tuossa aikaisemmassa vastauksessa totesin, talouden
puolelta noin 50 prosenttia meidän viennistämme menee Euroopan unioniin. Me pyrimme vaalimaan hyviä suhteita kaikkiin
maailman maihin ja erityisesti suuriin sellaisiin, mukaan lukien Venäjään, Kiinaan ja vaikkapa Brasiliaan, myöskään Afrikan mannerta,
Etelä-Afrikkaa unohtamatta. Eli me pyrimme
pitämään tiiviit suhteet kahdenvälisesti kaikkien maiden kanssa tässä maailmassa ja määrittelemme ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme ja toimintamme osana Euroopan unionia
ja Euroopan unionin jäsenenä.

22) Ajokortti-ikärajan alentaminen 16
vuoteen rajoitetulla nopeudella 60 km/h
Viivi Mäkelä, Nöykkiön koulu, Espoo:
Arvoisa puhemies! 16-vuotias saa ajaa
kevytmoottoripyörää, jolla voi ajaa jopa
120 kilometriä tunnissa, ja mopoautokortin voi hankkia myös ennen 18 ikävuotta.
Mopoautot ovat yleistyneet, ja niillä ajetaan
kuin autoilla. Mopoautojen turvallisuus ei
ole kuitenkaan autojen luokkaa. USA:ssa ajokortin saa jo 16-vuotiaana, ja Ruotsissa esittämäni laki on jo käytössä hieman erilaisena, A-traktorikorttina. Voisiko ajokortti-ikärajaa alentaa 16 vuoteen rajoitetulla nopeudella 60 kilometriä tunnissa? Lakimuutos
toisi turvallisuutta liikenteeseen mopoautojen poistuessa liikenteestä.

Nuorten parlamentin istuntopäivää ikuistettiin tuhansin kuvin / Dagen förevigades med tusentals
bilder
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Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja tähän kysymykseen vastaa liikenneministeri Kyllönen. – Olkaa hyvä.
Liikenneministeri Merja Kyllönen: Arvoisa
puhemies!
Edustaja esitti hyvin ajankohtaisen kysymyksen mopoautoihin liittyen. Tällä hetkellä tilanne on se, että valitettavasti jälleen
kerran joudun viittaamaan direktiiviin ja
ajokorttidirektiiviin. Meillä on yhteinen sopimus siitä, että B-ajokorttiluokassa, mikä
viittaa sitten henkilöautoon, ollaan kiinni
18 vuoden iässä. Kansallinen siirtymämahdollisuus on 17 ikävuoteen, mutta valitettavasti meillä ei ole juridista mahdollisuutta
siirtyä 16 vuoden ikään edes rajoitetulla nopeudella. Elikkä 17-vuotiaille – mikäli yhteinen tahto löytyisi, että näin toimittaisiin –
olisi mahdollista tehdä toisenlainen järjestely, mutta 16-vuotiaat eivät vielä pääsisi varsinaisesti B-ajokorttiluokan henkilöauton rattiin edes rajoitetuilla nopeuksilla.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Näin tähän kysymykseen on kuultu vastaus.
23) Valtion velkaantuminen
Olivia Eckstein, Karakallion koulu, Espoo:
Arvoisa puhemies! Suomen tämänhetkinen taloustilanne on todella haastava.
Valtionvelka on kasvanut muutamassa vuodessa 50 miljardista lähes 100 miljardiin euroon. Hallitusohjelmassa sovittiin, että velan kasvu pitää saada kuriin. Tällä viikolla
hallitus sai kehysriihessä sovittua 2,3 miljardin sopeutustoimista. Kysyn siis: riittääkö
se taittamaan Suomen velkaantumisen niin,
että meidän sukupolvemme ei jää tämän
mittavan velan maksumieheksi?

Puhemies Eero Heinäluoma:
Tämä kysymys kuuluisi pääministerin vastattaviin, mutta hänelle on tullut este ja
myös pääministerin sijaiseksi nimitetty valtiovarainministeri Urpilainen on estynyt
osallistumasta. Tämän jälkeen pääministerin
sijaisuus määräytyy virkaikäjärjestyksessä,
ja täällä paikalla olevista virkaiältään vanhin
on sosiaali- ja terveysministeri Risikko, joten
pääministerin sijaisena vastaus kuuluu hänelle. – Olkaa hyvä.
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko:
Arvoisa herra puhemies! Todella hienoa teiltä nuorilta, että otatte nimenomaan
myöskin tämän talousnäkökulman, koska se pitää olla aina mielessä, vaikka monet
muut asiat varmasti ovat myös tärkeitä.
Todella, finanssikriisi on ravistellut
Suomea hyvin pitkään. Siitä seurannut kestävyysvaje on todella meille hankala. Mistä
se sitten johtuu? Osittain se johtuu tästä
maailman tilanteesta, maailmantalouden
tilanteesta, euro-alueen tilanteesta mutta myöskin siitä, mihin äsken ministeri
Ihalainen jo viittasi, tästä teollisuuden rakennemuutoksesta ja siitä, että meidän kilpailukyky on heikentynyt.
No, mitkä ovat ne keinot, millä tämä sitten taklataan? Ne ovat sitä, että me teemme
rakenteellisia muutoksia, mutta ennen kaikkea me tuemme sitä kasvua, kilpailukykyä
ja kasvua, yrittäjyyttä, että talouden pyörät
ja että yritysten pyörät pysyvät pyörimässä.
Me tarvitsemme myös valitettavasti leikkauksia, säästöjä, aivan niin kuin siellä perheissäkin pitää säästää silloin, kun rahat ovat vähissä. Sitten me tarvitsemme myöskin tutkimusta, tuotekehittelyä, me tarvitsemme
korkealaatuista koulutusta ja osaamista ja
sitten me tarvitsemme myös terveyttä.
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Nämä kaikki yhdessä aikaansaavat sen, että
kyllä me tämän taklaamme. Nyt me olemme tällä viikolla juuri tehneet todella merkittäviä päätöksiä: me pyrimme rakenteellisiin uudistuksiin, me pyrimme siihen, että
me saisimme kasvua tänne lisää, mutta valitettavasti olemme joutuneet tekemään
myös säästöjä – tarkoittaa leikkauksia.
Me pyrimme tällä kaikella varmistamaan sen, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa ja että meidän
on täällä Suomessa hyvä elää.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Ja näin tähän kysymykseen on kuultu vastaus, ja näin todetaan, että myös suullisille
kysymyksille ja vastauksille varattu aika on
nyt päättymässä.
Puhemies Eero Heinäluoma:
Nuorten parlamentti päättänee, että tämän
täysistunnon pöytäkirja lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi ja mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.
Hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:
Kiitän arvoisia edustajia mielenkiintoisista
ja tärkeistä kysymyksistä. Kiitän myös ministereitä hyvistä vastauksista, jotka pysyivät jo loppupuolella minuutin aikarajassa.
Kyselytunti sujui esimerkillisellä tavalla.
Seuraava Nuorten parlamentti tullaan
pitämään keväällä 2016. Se pidetään väliaikaisessa istuntosalissa tuolla SibeliusAkatemiassa tämän eduskunnan päärakennuksen sulkeutuessa remontin ajaksi
ensi keväänä. Toivotan koulujen valitsemat
edustajat jo tässä vaiheessa tervetulleiksi
Nuorten parlamenttiin keväällä 2016.
Kutsun arvoisat edustajat ja myös tänne
pyydetyt kutsuvieraat tämän jälkeen valtiosaliin Nuorten parlamentin juhlavastaanotolle.
Nuorten parlamentin istunto on päättynyt.

Nuorten parlamentti

Tunnelmia puhemies Eero Heinäluoman isännöimältä vastaanotolta Valtiosalissa
Talman Eero Heinäluoma var värd för mottagningen i Rikssalen
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