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Kaikki Nuorten parlamentin istuntoa varten lähetetyt suulliset kysymykset 2016
Alla muntliga frågor som skickats in för Ungdomsparlamentets plenum 2016
Yhteensä 159 kpl

Pääministeri Juha Sipilä - Statsminister Juha Sipilä

1
Kankaisten koulu
Kangasniemi
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Donia Aida Ben Romdhane

Nuorten vaikutusmahdollisuudet
Arvoisa puhemies! Kuinka hallitus edistää nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia?

2
Kankaisten koulu
Kangasniemi
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Julia Pirhonen

Nuorten mielipiteiden huomioiminen
Arvoisa puhemies! Haluaako hallitus oikeasti kuulla nuorten mielipiteitä ja ottaa ne huomioon?

3
Sammonlahden koulu
Lappeenranta
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Liisa Riihimäki

Nuorten näkemys politiikasta tulevaisuudessa
Arvoisa puhemies! Tulevaisuuden vaarana on se, ettei suurinta osaa nykynuorista enää kiinnosta Suomen
talous ja politiikka. Monet eivät ymmärrä tai jaksa kiinnostua hallituksen päätöksistä ja keskustelunaiheista,
joten heillä ei ole riittävästi tietoa kotimaansa tilanteesta. Tälle osalle nuorisoa hallituksen päätökset ja
keskustelut ovat ajanhukkaa ja kinastelua. Kuitenkin on myös niitä henkilöitä, jotka innokkaasti seuraavat
tapahtumia hallituksessa ja osallistuvat aktiivisesti kaupunkinsa toimintaan.
Miten hallitus näkee Suomen nuorten kiinnostuksen kotimaansa poliittisiin ja taloudellisiin asioihin? Ja
kuinka uskotte pystyvänne edistämään nuorten kiinnostusta poliittisiin asioihin?

4
Tiistilän koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Rania Al-Moadhen

Nuorten keinot kehittää Suomen tulevaisuutta
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.

5
Ylikylän yhtenäiskoulu
Kempele
Oulun vaalipiiri

Saana Heikki

Taloustilanteen vaikutus nuorten tulevaisuuteen
Arvoisa puhemies! Suomen taloudellinen tilanne on vakava. Millaisilla toimilla hallitus pyrkii korjaamaan
tilanteen? Miten tämänhetkinen taloustilanne tulee vaikuttamaan nuorten tulevaisuuteen?

6
Sammonlahden koulu
Lappeenranta
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Henric Kultalahti

Sosiaalisen median vaikutus poliittiseen päätöksentekoon
Arvoisa puhemies! Nykypäivänä sosiaalinen media on noussut suureksi osaksi jokapäiväistä elämäämme.
Sitä kautta suomalaiset pääsevät julkaisemaan mielipiteitään Suomen tämänhetkisestä tilanteesta. Media
julkaisee monennäköisiä kantoja hallituksen päätöksistä. Moni kirjoitus on suoraan sanottuna poliittista
satiiria.
Millä tavoin ja kuinka paljon sosiaalinen media vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon?

7
Uotilanrinteen peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri

Eveliina Korteniemi

Hallituksen ja kansanedustajien palkkojen laskeminen
Arvoisa puhemies! Yleinen taloustilanteemme on tällä hetkellä ongelmallinen. Esimerkiksi
bruttokansantuotteemme kasvaa heikommin kuin Kreikalla. Valtion säästötoimet kohdistuvat kipeästi
työssäkäyviin ja sosiaalitukien saajiin. Suuri osa kansalaisista on jo kantamassa "korttansa kekoon". Voisiko
hallitus pyrkiä laskemaan omia ja kansanedustajien palkkoja yleisen ilmapiirin nimissä?

8
Hangö Högstadium
Hangö
Nylands valkrets

Elin Bussman

Minskning av antalet semesterdagar
Ärade talman! Regeringens planer och åtgärder för att sänka arbetsenhetskostnaderna, som man eftersträvade
med samhällsfördraget, innebär bl.a. minskning av antalet semesterdagar och sänkning av
semesterpenningen för de kommunalt anställda. I dag intjänas 28 semesterdagar efter 5 års tjänstgöring, 30
dagar efter 10 års och 38 dagar efter 15 års tjänstgöring.
Regeringens planer att förkorta semesterdagarna och sänka semesterpenningen drabbar framför allt de som
tjänstgjort över 15 år - semesterdagarna skulle förkortas från 38 dagar ner till 30 dagar. Är detta rättvist? Att
de anställda som redan tjänat in sina semesterdagar blir av med dem? Kunde inte de förkortade
semesterdagarna gälla dem som inte ännu tjänat in nuvarande antal dagar?

9
Hakalahden koulu
Kokkola
Vaasan vaalipiiri

Lotta Liedes

Säästöt ja leikkaukset
Arvoisa puhemies! Mitä hallitus tekee, mikäli säästöt ja leikkaukset eivät toteudu tai saa aikaan toivottuja
seurauksia?

10
Raumanmeren peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri

Lauri Petrell

Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston määrärahan perustelut
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-vuotiskirjaston rakentamiseen myönnettävän valtionavustuksen maksamiseen
Helsingin kaupungille.
Taloudellisen tilanteemme ja alueellisen tasa-arvon huomioon ottaen kysymme perusteluja kyseiseen
hankkeeseen ja siihen käytettävään huomattavaan rahamäärään.

Ulkoasiainministeri Timo Soini - Utrikesminister Timo Soini

11
Hakkarin koulu
Lempäälä
Pirkanmaan vaalipiiri

Anette Länsipuro

Schengenin sopimuksen raukeaminen
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 menetyksiä.
Arvoisa ulkoministeri, minkälaisen ulkopoliittisen kannan Suomi ottaa, mikäli Schengenin sopimus raukeaa?

12
Sipoon nuorisovaltuusto
Sipoon kunta
Uudenmaan vaalipiiri

Julia Sevón

Suomen rajojen sulkemisen vaikutukset
Arvoisa puhemies! Halutaanko sulkea Suomen rajat turvapaikanhakijoilta sillä riskillä, että Suomi
eristäytyy? Jos niin halutaan tehdä, oletteko miettinyt, miten se vaikuttaisi Suomen nuorten
kansainvälistymiseen?

13
Grundskolan Norsen
Helsingfors
Helsingfors valkrets

Robin Borgström

Sanktionerna mot Ryssland
Ärade talman! Vårt förhållande med Ryssland har försämrats, liksom förhållandet över lag mellan
västvärlden och Ryssland. Sanktionerna har påverkat både Rysslands och vår ekonomi. Vad har regeringen
gjort för att underlätta situationen gällande sanktionerna och vår handel med Ryssland?

14
Pitkäkankaan koulu
Oulu
Oulun vaalipiiri

Juuso Säkkinen

Venäjän vastaiset kauppapakotteet
Arvoisa puhemies! Suomen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin huono, ja Euroopan unionin
Venäjälle asettamat kauppapakotteet vaikuttavat monia muita Euroopan maita enemmän juuri Suomen
vientiin. Pelkäämme, että Suomen talous ei kohene ilman pakotteiden purkamista. Mitä hallitus aikoo tehdä
poistaakseen kauppapakotteet Suomen ja Venäjän väliltä?

15
Oulaisten yläkoulu
Oulainen
Oulun vaalipiiri

Eemil Pihlajaharju

Onko Venäjä turvallisuusuhka?
Arvoisa puhemies! Millaisena turvallisuusuhkana hallitus näkee Suomelle naapurimaamme Venäjän? Ja
miten hallitus on varautunut mahdollisiin idästä tuleviin turvallisuushaasteisiin?

16
Sydän-Laukaan koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri

Sofia Korkala

Isiksen pysäyttäminen
Arvoisa puhemies! Terroristijärjestö Isis on viime aikoina tehnyt monia iskuja muun muassa Pariisiin. Onko
Isis tällä hetkellä pysäyttämätön? Jos ei, niin miten Isis pysäytetään ja miten Suomi on varautunut
kansainvälisen terrorismin uhkaan?

17
Lahden yhteiskoulu
Lahti
Hämeen vaalipiiri

Michaela Kiianmies

Venäjän toiminnasta aiheutuva pakolaistulva Syyriasta
Arvoisa puhemies! Venäjä on pommittanut Pohjois-Syyriassa Aleppon kaupunkia. Tästä johtuen Aleppossa
on jopa 4 miljoonaa henkilöä, jotka pyrkivät Eurooppaan turvapaikanhakijoina. Mitä Suomen hallitus pyrkii
tekemään estääkseen Venäjän toimista aiheutuvan uuden pakolaistulvan syntymisen?

Valtiovarainministeri Alexander Stubb - Finansminister Alexander Stubb

18
Hollolan yläaste
Hollola
Hämeen vaalipiiri

Joona Helosaari

Suomen velkaantuminen
Arvoisa puhemies! Viime vuosina Suomi on velkaantunut nopeammin kuin koskaan ennen. Vuonna 2009
Suomen valtionvelka oli noin 53 miljardia euroa, nyt jo yli 100 miljardia. Muutos on ollut dramaattinen.
Suomen maksaman valtionvelan korot nousevat ennen pitkää, jolloin yhä suurempi osa valtion verotuloista
menee velan korkojen maksuun hyvinvoinnin rakentamisen sijasta. Suomen huoltosuhde heikkenee nopeasti.
Ylivelkaantunut valtio menettää vähitellen itsenäisyytensä. Sen menoista päättävät muut, ja sen tulot valuvat
muille. Suomen velkaa joutuvat lyhentämään tulevat sukupolvet eli me. Miten hallitus aikoo toimia, jotta
Suomen velkaantuminen saadaan loppumaan?

19
Nurmon yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri

Veera Raveala

Suomalaisten elintason säilyminen tulevaisuudessa
Arvoisa puhemies! Suomi velkaantuu tällä hetkellä historiallisen kovaa vauhtia. Jos velkaantuminen jatkuu
samaa vauhtia kuin nyt, on valtion jossain vaiheessa tartuttava toimiin, esimerkiksi korottamalla veroja tai
leikkaamalla palveluista. Miten hallitus aikoo turvata suomalaisten elintason säilymisen tulevaisuudessa yhtä
laadukkaana kuin nyt, jos verotus nousee tai palvelut heikkenevät?

20
Koivukylän koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Sonia Singh

Suomen velkojen maksu
Arvoisa puhemies! Suomen kunnat ja valtio velkaantuvat. Suomella on velkaa tällä hetkellä noin sata
miljardia. Jos velka jaetaan väkiluvulla, jokainen suomalainen on velkaa yli 18 000 euroa, ja velka lisääntyy
koko ajan. Bruttokansantuotteen mukaan Suomi kuluttaa tällä hetkellä enemmän kuin saa. Nuoret ovat
tulevaisuuden laskun maksajia. Miten kaikki velat maksetaan, ja ketkä sen tekevät?

21
Jaakko Ilkan koulu
Ilmajoki
Vaasan vaalipiiri

Iisak Haukkala

Yleistä julkishallintoa ja korkoja koskevien menoerien suuruus
Arvoisa puhemies! Yleinen julkishallinto ja korkomenot on ollut valtion kolmanneksi suurin menoerä jopa
yli 12 miljardilla eurolla. Miksi summa on näin suuri, ja miten hallitus lähtee summaa työstämään?

22
Sääksjärven koulu
Lempäälä
Pirkanmaan vaalipiiri

Matias Mäkiranta

Hallituksen leikkaukset
Arvoisa puhemies! Vaalien jälkeen puhuttiin juustohöylästä, joka leikkaa kaikilta yhtä paljon. Hallitus
leikkaa kuitenkin vain pieni- ja keskituloisilta. Työkustannuksiin tehdyt leikkaukset eivät ole vähentäneet
työttömyyttä merkittävästi. Niinpä näistä leikkauksista hyötyvät rikkaat yrittäjät, jotka saavat leikkauksista
rahallisen hyödyn, kun työvoima halpenee. Lisäksi esimerkiksi makeisveron poisto hyödyttää rikkaita
yrittäjiä. Kysynkin siis, milloin hallitus leikkaa rikkailta.

23
Nurmon yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri

Laura Levä

Verotulojen väheneminen
Arvoisa puhemies! Palkkatuloistaan veroja maksava väestö ikääntyy ja vähenee koko ajan. Silloin myös
kuntien ja valtion tulot pienenevät ja esimerkiksi kouluruoka huononee. Myös lisääntyvä pakolaisten määrä
vie oman osuutensa tuloista. Miten kunnan ja valtion tarjoamat palvelut, kuten koulut ja vanhusten hoito,
pystytään pitämään nykyisellä tasolla, kun verotulot vähenevät?

24
Rukan koulu
Kuusamo
Oulun vaalipiiri

Julia Tuovinen

Tupakkaveron nostaminen

Arvoisa puhemies! Tupakan negatiiviset vaikutukset kansanterveydelle ovat selviä. Samaan aikaan valtion
kassa on tyhjä. Voisiko tupakkaveroa nostaa, jotta molemmat asiat saataisiin parempaan suuntaan?

25
Nokianvirran koulu
Nokia
Pirkanmaan vaalipiiri

Sanna Kallio

Viron yritysverotuksen malli
Arvoisa puhemies! Miten suhtaudutte Viron yritysverotukseen, jossa maksetaan veroa vain jaetuista
osingoista ja muusta voitonjaosta? Kannatatteko sen ottamista Suomeen?

26
Kruununhaan yläasteen koulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri

Sointu Tapaninen

Yritysverotuksen uudistaminen
Arvoisa puhemies! Miten yritysverotusta pitäisi uudistaa, että yrityksen perustaminen olisi kannattavaa?

27
Kesämäenrinteen koulu
Lappeenranta
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Tiia Simut

Nollaverokortin ylärajan nostaminen
Arvoisa puhemies! Miksi niin sanotun nollaverokortin yläraja on niin matala, vain 1 210 euroa? Nykyisin
opiskelijoita kannustetaan valmistumaan jatko-opinnoista nopeasti. Kuitenkin pelkällä opintotuella toimeen
tuleminen on nyky-Suomessa todella haastavaa, joten kesätyöt ovat monelle opiskelijalle välttämätön
tulonhankkimiskeino. Miksi nollaverokortin ylärajaa ei voisi nostaa korkeammaksi?

28
Karjaan yhteiskoulu
Raasepori
Uudenmaan vaalipiiri

Theodor Spitz

Rahan poistuminen maailmasta
Arvoisa puhemies! Mitä tapahtuisi, jos raha poistuisi maailmasta?

29
Mattlidens skola
Esbo
Nylands valkrets

Linda Joensuu

Det största ekonomiska hotet mot Finland
Ärade talman! Vilket är det största ekonomiska hotet mot Finland för tillfället?

Sisäministeri Petteri Orpo- Inrikesminister Petteri Orpo

30
Simpeleen yhteiskoulu
Rautjärvi
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Osku Roiha

Maahanmuuton tilanne
Hyvä puhemies! Miten maahanmuuttoasiat menevät juuri tällä hetkellä?

31
Hetan koulu
Enontekiö
Lapin vaalipiiri

Nestori Tähtinen

Turvapaikan saaneiden hajasijoittaminen
Arvoisa puhemies! Olisiko Suomen yhteiskunnan kannalta järkevää hajasijoittaa myönteisen
turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt perheineen sellaisille paikkakunnille, jotka ovat viime
vuosikymmeninä kärsineet voimakkaasta muuttotappiosta?

32
Kaarisillan yhtenäiskoulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Jasmin Limnell

Maahanmuuttajien kotouttaminen
Arvoisa puhemies! Mitä uusia toimenpiteitä hallitus on miettinyt uusien maahanmuuttajien kotouttamiseksi?

33
Martinlaakson koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Liisa Haltia

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen
Arvoisa puhemies! Turvapaikanhakijoiden kotouttamista tulisi parantaa, jotta he sopeutuisivat paremmin
yhteiskuntaamme ja syrjäytymiseltä vältyttäisiin. Esimerkiksi suomen kielen puhuminen on ratkaisevaa
syrjäytymisen estämisen kannalta. Miten turvapaikanhakijoiden kotouttamista voitaisiin edistää entisestään,
jotta he tuntisivat itsensä yhteiskuntamme jäseniksi ja kotouttaminen olisi toimivampaa?

34
Simonkylän koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Jere Laitala

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisen parantaminen
Arvoisa puhemies! Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on kasvanut suuresti viime
vuosina. On pakolaisia, jotka ovat olleet täällä vuosia, mutta eivätkä silti 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?

35
Pohjois-Hervannan koulu
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri

Ly Dat Hung

Maahanmuuton haasteet
Arvoisa puhemies! Suomeen tulee tällä hetkellä paljon uusia maahanmuuttajia. Onko Suomi valmis
kotouttamaan uusia maahanmuuttajalapsia? Voidaanko tässä kotouttamistyössä hyödyntää Suomessa jo
pitkään asuneiden maahanmuuttajien tietotaitoa?

36
Pitkäjärven koulu
Kangasala
Pirkanmaan vaalipiiri

Jieming You

Maahanmuuttajien työllistäminen
Arvoisa puhemies! Maahanmuutto on lisääntynyt runsaasti viime aikoina. Olisi tärkeää ohjata
maahanmuuttajat työelämään sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi että valtiontalouden kannalta. Miten
maahanmuuttajien koulutusta tuetaan ja kohdennetaan tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeisiin?

37
Arabian peruskoulu

Helsinki
Helsingin vaalipiiri

Henriina Rantala

Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja kriisiapu
Arvoisa puhemies! Useissa maissa on viime aikoina ollut monenlaista turvattomuutta.
Turvapaikanhakijoiden määrä on siksi kasvanut huimasti. Moni heistä on traumatisoitunut entisessä
kotimaassaan ja matkalla tänne apua toivoen. Töihin pääseminen tai opiskelupaikan saaminen edistävät
turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja samalla integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Riittävä suomen
kielen taito on yleensä edellytyksenä työ- tai opiskelupaikan saamiselle. Suurin osa turvapaikanhakijoista
haluaisi osallistua yhteiskunnan rakentamiseen jo oleskeluluvan odottamisaikana.

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta
1. turvapaikanhakijat saataisiin nopeammin kotoutettua jo vastaanottokeskusvaiheessa helpottamalla työ- ja
opiskelupaikan saamista lainsäädännöllä?
2. Suomen kielen opetus aloitettaisiin viimeistään kuukauden sisällä vastaanottokeskukseen tulosta?
3. turvapaikanhakijoiden kriisiapu saataisiin jo heti alusta alkaen kuntoon?

38
Padasjoen yhtenäiskoulu
Padasjoki
Hämeen vaalipiiri

Valtteri Viitanen

Pakolaisten määrä Suomessa
Arvoisa puhemies! Suomeen on tullut edellisvuoden sekä kuluvan vuoden aikana tuhansia pakolaisia, ja
määrä kasvaa päivittäin sadoilla. Onko hallituksen mielestä Suomella varaa majoittaa näitä
pakolaisjoukkoja?

39
Porolahden peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri

Jim Koskinen

Maahanmuuton aiheuttamat jännitteet
Arvoisa puhemies! Suomeen saapui viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa, minkä seurauksena
ihmisten kokema turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Tämän ilmiön seurauksena eri puolelle Suomea on
syntynyt paikallisten asukkaiden katupartioita, joista ainakin osa toimii avoimen rasistisin tunnuksin.
Lisääntynyt maahanmuutto ja katupartiointi ovat aiheuttaneet kulttuurien välisiä jännitteitä. Miten
viranomaiset tulevat puuttumaan tähän ilmiöön?

40
Hirvikosken yhtenäiskoulu
Loimaa
Varsinais-Suomen vaalipiiri

Jessica Ruohomäki

Suhtautuminen turvapaikanhakijoihin
Arvoisa puhemies! Viime aikoina on puhuttu paljon suomalaisten ennakkoluuloista turvapaikanhakijoita
kohtaan. Vaikka turvapaikanhakijoiden joukossa on varmasti ainoastaan parempaa elintasoa etsiviä, niin
suurin osa turvapaikanhakijoista on kuitenkin aivan tavallisia ihmisiä, jotka ovat tulleet todellisen hädän
keskeltä tänne Suomeen. Mitä hallitus aikoo tehdä vähentääkseen suomalaisten joskus jopa rasististakin
suhtautumista turvapaikanhakijoihin?

40b
Hagelstamska skolan
Grankulla
Nylands valkrets

Carolina Savander

Nettoinkomstgräns vid familjeåterföreningar
Ärade talman! Kan Finland anses som ett jämlikt samhälle om lagförslaget om en nettoinkomstgräns vid
familjeåterföreningar godkänns? I synnerhet då lagen drabbar lågavlönade, dit främst kvinnor och invandrare
hör.

41
Savonlinnan normaalikoulu
Savonlinna
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Eerika Auvinen

Poliisiresurssien lisäämisen vaikutus turvallisuuden tunteeseen
Arvoisa eduskunnan puhemies! Edellisen hallituksen aikana lakkautettiin liikkuva poliisi, ja poliisin resurssit
valvoa kansalaisten turvallisuutta näin ollen kapenivat. Nyt esimerkiksi maahanmuuton ollessa jokapäiväinen
keskustelunaihe ja ihmisiä huolettava asia poliisin näkyvyyttä kaivattaisiin. Voitaisiinko poliisin resursseja
lisätä, jotta kansalaisten turvallisuuden tunne lisääntyisi? Poliisin näkyvyydellä on selvästi turvallisuuden
tunnetta lisäävä vaikutus.

42
Lievestuoreen koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri

Henry Talja

Poliisiresurssien leikkaaminen ja pienten paikkakuntien turvallisuus
Arvoisa puhemies! Miten turvallisuus pienillä paikkakunnilla aiotaan taata, mikäli poliisivoimissa
toteutetaan kaavailujen mukaisesti mittavat leikkaukset ja henkilökuntavähennykset?

43
Forssan Keskuskoulu
Forssa
Hämeen vaalipiiri

Sami Norr

Suomen turvallisuuden takaaminen kriisitilanteessa
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
kriisitilanteessa?

44
Virolahden yläaste
Virolahti
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Anniina Pakkanen

Pakolaiskriisi ja turvallisuus

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?

45
Ylistaron yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri

Milla Hanhikoski

Maahanmuutto ja turvallisuus
Arvoisa puhemies! Ylen ja muiden uutissivustojen mukaan Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista osa
kuuluu Isis-järjestön kaltaisiin äärijärjestöihin. Miksi suomalaisten turvallisuutta uhataan päästämällä kaikki
Suomeen?

46
Sääksjärven koulu
Lempäälä
Pirkanmaan vaalipiiri

Oskari Saari

Leikkaaminen harmaan talouden torjunnasta
Arvoisa puhemies! Poliisi palkkasi Jyrki Kataisen hallituksen aikana lisärahoituksen turvin 6,4 miljoonalla
eurolla 99 harmaan talouden tutkijaa. Nyt kyseinen lisärahoitus kuitenkin jäi pois ja suurin osa tutkijoista
joutui työttömäksi. Miksi siis leikkaatte harmaan talouden torjunnasta, vaikka on tutkittu, että siihen
panostetut rahat tulevat moninkertaisena takaisin?

Elinkeinoministeri Olli Rehn - Näringsminister Olli Rehn

47
Seinäjoen lyseo
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri

Linnea Göös

Käsityöammatit Suomessa
Arvoisa rouva puhemies! Suomen käsityöteollisuuden tuotantoa on siirtynyt huomattavasti viime vuosien
aikana halvemman työvoiman maihin. Näin ovat toimineet esimerkiksi Nanso, Fiskars ja Iittala.
Käsityöyritysten määrä Suomessa on myös laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin neljäsosan.
Mitä toimia hallitus aikoo tehdä, etteivät käsityöammatit häviäisi Suomesta kokonaan?

48
Otalammen koulu
Vihti
Uudenmaan vaalipiiri

Myrsky Virmavirta

Suomen energiapolitiikka, ydinvoima ja tulevaisuus
Arvoisa puhemies! Uuden ilmastosopimuksen mukaan päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti vuodesta
2020 alkaen. Silti tälläkin hetkellä Suomeen ollaan rakentamassa nykyisten neljän ydinreaktorin lisäksi yhtä
ja suunnitellaan kahta. Eikö ydinvoimaan takertuminen, sen kaikkien muiden riskien lisäksi, ole tekopyhää
sekä hidasta kestävään energiapolitiikkaan siirtymistä ja näin ollen ole Pariisin uuden ilmastosopimuksen
vastaista?

49
Eurajoen yhteiskoulu
Eurajoki
Satakunnan vaalipiiri

Reetta-Leena Ihalin

Teknologia ja verotus
Arvoisa puhemies! Teknologia sovelluksineen lisääntyy jatkuvasti kaikkialla. Tuleeko niin sanotusti raja
vastaan kehityksessä, ja mitä veroja julkinen taho aikoo kiristää kustannusten kattamiseksi?

50
Pitkäjärven koulu
Kangasala
Pirkanmaan vaalipiiri

Aino Kronqvist

Yrittäjyyden kannattavuus
Arvoisa puhemies! Suurten verojen takia yrittäjyys ei ole nykyään kannattavaa, eivätkä tämänhetkiset
verohelpotukset ja haettavat tuet paranna tilannetta riittävästi. Miten hallitus aikoo tukea erityisesti mikro- ja
pienyrittäjyyttä?

51
Mainingin koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Niklas Salmela

Sähkön siirtohinnan korottaminen
Arvoisa puhemies! Sähkön siirtohinta nousee pääkaupunkiseudulla 22–27 prosenttia. Sille, kuinka paljon
hintaa voidaan kerralla nostaa, pitäisi asettaa lainsäädännöllinen raja. Sähkön hinnan raju korottaminen iskee
sekä yrityksiin että yhteiskunnan vähäosaisiin, mutta myös tavallisen keskituloisen lapsiperheen ostovoima
kärsii huomattavasti. Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä asian suhteen?

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä - Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä

52
Alahärmän yläkoulu
Kauhava
Vaasan vaalipiiri

Janni-Marja Laukkonen

Vanhustenhoito
Arvoisa puhemies! Suomalaiset elävät yhä pidempään, ja vanhusten määrä kasvaa. Vuonna 2030 joka
neljännen suomalaisen ennustetaan olevan yli 65-vuotias. Vanhustenhoito kuitenkin puhuttaa: koulutettua
henkilökuntaa ei palkata riittävästi, yövuoroissa on liian vähän hoitajia, vanhukset eivät saa hoitolaitoksissa
riittävästi ruokaa, ja henkilökunnalla ei ole juurikaan aikaa jutella hoidettavilleen. Mistä löytyy rahaa
vanhustenhoitoon? Vanhukset ovat aikanaan työssä ollessaan maksaneet oman osuutensa veroina
yhteiskunnalle, jotta saisivat hyvän hoidon tullessaan vanhoiksi. Miten te, sosiaali- ja terveysministeri Hanna
Mäntylä, takaatte sen heille?

53
Padasjoen yhtenäiskoulu
Padasjoki
Hämeen vaalipiiri

Marikki Häme

Hoitohenkilökunnan kieltäytyminen abortista
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?

54
Porolahden peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri

Mikaela Tapionkaski

Suomen viranomaisten varautuminen zikaviruksen uhkaan
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?

55
Härkävehmaan koulu
Hyvinkää
Uudenmaan vaalipiiri

Mira Partanen

Keliaakikon ruokavaliokorvaus
Arvoisa puhemies! Keliakiaa sairastavana nuorena haluaisin kysyä: millä hallitus aikoo varmistaa, että
kaikilla keliakiaa sairastavilla suomalaisilla on mahdollisuus noudattaa keliakian ainoaa hoitomuotoa eli
gluteiinitonta ruokavaliota, nyt kun ruokavaliokorvaus keliaakikoilta on poistettu? 16-vuotiaalta loppuu
vammaistuki, mutta gluteiinittomien 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, ja jo silloin sitä pidettiin
vähäisenä summana ja siihen yritettiin vaikuttaa, mutta sekin vähäinen raha vietiin pois.

56
Arabian peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri

Lotta Ojajärvi

Päivähoitolain muutosten seuraukset
Arvoisa puhemies! Subjektiivisen oikeuden muutokset päivähoidossa puhuttavat laajasti. On selvää, että
osapäivähoidossa olevat lapset saattavat joutua kaveriryhmän ulkopuolelle, jos he ovat aina eri aikaan
hoidossa kuin kaverinsa. Pätkätyöt ovat yleistyneet viime vuosina. Huoltajan työnhaku ja -saanti vaikeutuu,
jos lapsella ei ole kokopäivähoitopaikkaa. Harkinnanvaraisuus päivähoitopaikan saamisessa maksaa
hallintohenkilöstön palkassa eikä todennäköisesti tuota säästöjä.
Päivähoitolasten määrä hoitajaa kohden on kasvanut. Päiväkotien ryhmäkokojen kasvaessa täytyy myös
miettiä, jaksavatko työntekijät pitää huolta suurista lapsiryhmistä. Yksittäiselle lapselle ei voida antaa niin
paljon huomiota, ja syntyy riski lisääntyvään häiriökäyttäytymiseen.
Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta epätasa-arvo lasten välillä ei lisäänny eri kunnissa
päivähoitolain muutoksen seurauksena? Miten hallitus pitää huolta siitä, että ei synny luokkayhteiskuntaa,
jossa työttömien tai tilapäistyöttömien vanhempien lapset joutuvat varhaiskasvatuksen osalta eriarvoiseen
asemaan?

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula - Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

57
Kesälahden koulu
Kitee
Savo-Karjalan vaalipiiri

Roosa Partanen

Energiajuomien myyminen alaikäisille
Arvoisa puhemies! Energiajuomat näkyvät koulujen arjessa enemmän kuin pitäisi. Aiotaanko Suomessa
säätää laki, jolla kiellettäisiin energiajuomien myyminen alaikäisille?

58
Pohjanlinnan koulu
Kankaanpää
Satakunnan vaalipiiri

Aapo Kallama

Tupakanmyynnin kieltäminen
Arvoisa puhemies! Tupakointi on yksi merkittävistä terveyshaitoista Suomessa. Miksi tupakanmyyntiä ei
kielletä kokonaan?

59
Pitkäkankaan koulu
Oulu
Oulun vaalipiiri

Elias Holappa

Nuorten nuuskankäyttö
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?

60
Hirvikosken yhtenäiskoulu
Loimaa
Varsinais-Suomen vaalipiiri

Tarianna Suominen

Terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen verotuksen avulla
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?

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen – Kommun- och reformminister
--

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner - Kommunikationsminister Anne Berner

61
Hetan koulu
Enontekiö
Lapin vaalipiiri

Viljami Alatörmänen

Lapin lentokenttien toiminnan turvaaminen
Arvoisa puhemies! Arvoisa liikenneministeri Anne Berner, 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?

62
Ounasvaaran peruskoulu
Rovaniemi
Lapin vaalipiiri

Nella Korkalo

Jäämeren rautatieyhteys
Arvoisa puhemies! Säännöllisin väliajoin julkisessa keskustelussa pohditaan Jäämeren rautatieyhteyden
rakentamista. Yhteys olisi erittäin tärkeä Lapin ja koko Suomen matkailulle ja muulle elinkeinoelämälle.
Samalla Suomi hyötyisi lisääntyvästä Koillisväylän meriliikenteestä. Mikä on ministerin kanta hankkeeseen?

63
Meri-Porin yhtenäiskoulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Laura Polvi

Teiden kunto
Arvoisa puhemies! Suomen maantiet ovat huonossa kunnossa. Jos niitä korjataan, se tehdään huonosti, esim.
paikkaamalla asvalttia. Urat ja kuopat aiheuttavat vaaratilanteita esim. mopoautolla ajaessa. Mitä hallitus
aikoo tehdä tiestön kunnon parantamiseksi?

64
Rukan koulu
Kuusamo
Oulun vaalipiiri

Hannes Lämsä

Ajo-oikeus 16-vuotiaille
Harvaan asutuilla alueilla toisen asteen koulutuksen tarjoajien määrä vähenee, mikä tarkoittaa yhä pidempiä
matkoja opiskelupaikkoihin. Samaan aikaan joukkoliikenteenkin palvelut heikkenevät. Auton ajo-oikeus jo
16-vuotiaana helpottaisi siirtymisiä huomattavasti. Onko hallituksella suunnitelmia iän laskemisesta?

65
Leppävaaran koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Leo Ollikka

Sähköautoilun lisääminen
Arvoisa rouva puhemies! Sähköautoilun suosio on lähtenyt Suomessa tasaiseen kasvuun. Viime vuoden
lopussa ladattavia ajoneuvoja oli rekisteröity jo 1 500. Sähköautoilu onkin levinnyt pääkaupunkiseudulta
kaikkialle Suomeen latausverkon laajentuessa. Sähköautoilu on tehokas ase ilmastonmuutosta vastaan.
Ajaminen sähköllä on päästötöntä, melutonta ja säästää energiaa. Jos teillämme olisi enemmän
ympäristöystävällisiä sähköautoja, liikennesektorin päästöt saataisiin kuriin ja pääsisimme helpommin
Pariisissa sovittuihin päästötavoitteisiin.
Miten hallitus voi toiminnallaan lisätä sähköautoilua?

66
Anna Tapion koulu
Pälkäne
Pirkanmaan vaalipiiri

Kaisa Hämäläinen

Suomen siirtyminen Keski-Euroopan aikavyöhykkeelle
Arvoisa puhemies! Mitä mieltä hallitus on siitä ehdotuksesta, jos Suomi siirtyisi Keski-Euroopan
aikavyöhykkeelle? Millaiset seikat puoltaisivat sitä, että kelloa siirrettäisiin tunti taaksepäin, ja millaiset
seikat puoltaisivat pysymistä nykyisellä aikavyöhykkeellä?

67
Lievestuoreen koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri

Marika Aho

Pienten paikkakuntien joukkoliikenne
Miten joukkoliikenne pienille paikkakunnille aiotaan taata, kun liikenneyhteyksien määrä supistuu
jatkuvasti?

68
Koivukylän koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Sonia Singh

Julkisen liikenteen hinnat ja tarjonta
Arvoisa puhemies! Suomen julkinen liikenne on muuttunut. Pääkaupunkiseudulla bussilinjoja on yhdistetty
ja lakkautettu. Myös matkalippujen hinnat ovat nousseet. Tämä vaikeuttaa julkisen liikenteen käyttöä ja saa
ihmiset kulkemaan enemmän autolla. Autolla kulkeminen on yhä halvempaa. Autonkäyttö rasittaa
ympäristöäkin. Miksi julkisen liikenteen hinnat eivät voisi olla alhaisempia, ja miksei julkisen liikenteen
tarjontaa lisätä?

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka - Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

69
Mattlidens skola
Esbo
Nylands valkrets

Erin Melán

Flyktinghjälp till krisområden
Ärade talman! Regeringen har flera gånger fört fram att man ska hjälpa flyktingar i sina hemländer.
Samtidigt skär ni ner i utvecklingsbiståndet. Var är logiken i detta?

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström- Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

70
Jalasjärven yläaste
Kurikka
Vaasan vaalipiiri

Reetta Rintala

Seksuaalirikokset ja niiden rangaistukset
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?

71
Ounasvaaran peruskoulu
Rovaniemi
Lapin vaalipiiri

Emilia Katainen

Seksuaalirikosten rangaistukset

Arvoisa puhemies! Viime aikoina on keskusteltu paljon seksuaalirikoksista ja niiden rangaistuksista. Monien
mielipiteiden mukaan rangaistukset ovat olleet liian lieviä. Aikooko hallitus tehdä jotain rangaistusten
kiristämiseksi?

72
Harjurinteen koulu
Loviisa
Uudenmaan vaalipiiri

Henna Mettälä

Seksuaalirikollisten tuomioiden kesto
Arvoisa puhemies! Median antaman tiedon mukaan minulle on syntynyt kuva, että seksuaalirikollisten
tuomiot ovat olleet lievempiä kuin talousrikollisten ja että raha olisi arvokkaampaa kuin ihmisen perustuslain
mukainen oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Kysynkin
oikeusministeri Lindströmiltä: onko saamani kuva tuomioiden pituudesta oikea, ja jos on, niin miksi asia on
näin?

73
Meri-Porin yhtenäiskoulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Julia Virtanen

Rikostuomioiden kesto
Arvoisa puhemies! Väkivaltarikoksista saadut tuomiot ovat liian alhaisia rikosten seurauksiin verrattuna.
Tuomitut myös pääsevät nopeasti ehdonalaiseen. Rikosseuraamuksissa tunnutaan ajattelevan enemmän

tekijän tulevaisuutta kuin uhrin kärsimyksiä. Pitääkö oikeusministeri Lindström tämänhetkistä tilannetta
oikeudenmukaisena?

74
Järvenpään Yhteiskoulu
Järvenpää
Uudenmaan vaalipiiri

Tytti Kasper

Vankilatuomiot Suomessa
Arvoisa puhemies! Miksi väkivalta- ja seksuaalirikoksissa tuomiot ovat todella lyhyitä ja vankeustuomiot
useimmiten ehdollisia?

75
Hepolan koulu
Kemi
Lapin vaalipiiri

Sanni Saarela

Rikostuomioiden kesto
Arvoisa puhemies! Elinkautinen on mahdollista tuomita vain harvoista rikoksista, ja siitä voi vapautua
aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt 12 vuotta. Millä perusteilla on päätetty elinkautisen
kestävän keskimäärin 12 vuotta? Entä onko hallituksella tarkoituksena kiristää lainsäädäntöä, sillä monesti
tuomiot tuntuvat liian vähäisiltä rikoksiin nähden.

76
Anna Tapion koulu
Pälkäne
Pirkanmaan vaalipiiri

Cilla Krigsman

Reagointi raiskaustapauksiin
Arvoisa puhemies! Raiskauksia, seksuaalista ahdistelua ja joukkoraiskauksia on tapahtunut kantaväestön
keskuudessa aina. Poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan ole ottaneet kantaa tapahtumiin. Vasta
maahanmuuttoaallon aikana tapahtuneet tapaukset ovat saaneet poliittiset päättäjät kommentoimaan ja
keskustelemaan. Kysynkin hallitukselta: minkä takia kantasuomalaisten tekemiin raiskauksiin ei ole reagoitu
samalla tavalla? Eikö teko ole yhtä rangaistava kenen tahansa tekemänä?

77
Grundskolan Norsen
Helsingfors
Helsingfors valkrets

Linn Palmgren

Sexuella övergrepp
Ärade talman! De sexuella övergreppen på unga flickor har ökat dramatiskt den senaste tiden. Är det så att
unga människor nu bör vara oroliga för sin säkerhet och vad tänker regeringen göra för att förbättra
säkerhetssituationen för oss ungdomar?

78
Klaukkalan yläaste
Nurmijärvi
Uudenmaan vaalipiiri

Tuulia Kalliokoski

Seksuaalisen häirinnän rangaistukset
Arvoisa puhemies! Seksuaalisesta häirinnästä uutisoidaan ja varoitellaan lähes päivittäin. Seksuaalinen
häirintä on vakava rikos, mutta siitä ei saada riittäviä rangaistuksia. Häirinnän kohteeksi joutunut kärsii usein
sekä fyysisesti että henkisesti jopa vuosia. Onko seksuaalinen häirintä riistäytynyt käsistä, ja missä määrin se
vaikuttaa nuorten elämään?

79
Hakalahden koulu
Kokkola
Vaasan vaalipiiri

Noora Kivijärvi

Tasa-arvoinen avioliittolaki ja transsukupuoliset
Arvoisa puhemies! Miten tasa-arvoinen avioliittolaki näkyy käytännössä, ja tuleeko se koskemaan
transsukupuolisia?

80
Hämeenlinnan yhteiskoulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri

Armin Kellomäki

Epäinhimillinen translaki
Arvoisa puhemies! Suomen translaki sisältää paljon nöyryyttäviä ja jopa kansalais- ja ihmisoikeuksia
loukkaavia kohtia. Esimerkiksi pakkosterilointi sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä lasketaan
Amnesty Internationalin mukaan kiduttamiseksi, ja myös EU on patistanut Suomea muuttamaan lakejaan.

Transsukupuoliset nuoret tekevät itsemurhia ja käyttävät mielenterveyspalveluita merkittävästi normiin
sopivia nuoria enemmän. Saako ihmiseltä evätä kansalais- ja ihmisoikeuksia hänen sukupuolensa takia, ja jos
ei, niin miksi asialle ei ole tehty mitään?

81
Pohjanlinnan koulu
Kankaanpää
Satakunnan vaalipiiri

Rasmus Rajakallio

Asevelvollisuuslain tasa-arvoisuus
Arvoisa puhemies! Suomi korostaa sukupuolten tasa-arvoa ja lukeutuu maailman tasa-arvoisimpiin maihin
lähes kaikilla osa-alueilla. Miksi asevelvollisuuslaki muodostaa tästä räikeän poikkeuksen?

82
Harjurinteen koulu
Loviisa
Uudenmaan vaalipiiri

Nea Puumalainen

Eläimiin sekaantumisen kriminalisointi
Arvoisa puhemies! EU-maista vain Suomi, Unkari ja Romania sallivat eläimiin sekaantumisen tekona, jos
siitä ei aiheudu kärsimystä, kipua tai tuskaa eläimelle. Eläin ei itse pysty ilmaisemaan tahtoaan. Kuka silloin
voi kertoa, jos eläimeen sattuu? Mielestäni eläinten hyväksikäyttö on samalla tavalla rangaistavaa kuin
ihmistenkin hyväksikäyttö. Kysynkin oikeusministeri Lindströmiltä: miksi tekoa ei ole kriminalisoitu
Suomessa?

83
Hakkarin koulu
Lempäälä
Pirkanmaan vaalipiiri

Ella Virtanen

Eläkeiän nostaminen ja nuorisotyöttömyys
Arvoisa puhemies! Suomen työttömyysaste on nousussa, ja nuoret odottavat pääsyä työelämään.
Työpaikkoja ei kuitenkaan vapaudu. Miten hallituksen kaavailema eläkeiän nostaminen edistää
nuorisotyöttömyyden vähentämistä?

84
Kaarisillan yhtenäiskoulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Mikael Mikkola

Nuorisotyöttömyyden hillitseminen
Arvoisa puhemies! Mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi?

85
Leppävaaran koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Joonas Hintikka

Nuorisotyöttömyys
Arvoisa rouva puhemies! Yli 85 000 alle kolmekymppistä suomalaista on työttömänä. Työttömyys on
kasvanut erityisesti hyvin koulutettujen ryhmässä. Monet kalliin koulutuksen saaneet lähtevät työn perässä
ulkomaille. Työnhakijat ja työpaikat eivät kohtaa. Nuorisotakuu ei luo uusia työpaikkoja. Tämä askarruttaa
minua. Miten opiskelujen jälkeen pystyy luomaan työuran? Mitä uutta hallitus aikoo tehdä vähentääkseen
nuorisotyöttömyyttä?

86
Petäjäveden yläaste
Petäjävesi
Keski-Suomen vaalipiiri

Sofia Sartolahti

Nuorisotyöttömyys Suomessa
Arvoisa puhemies! Nuoret hakevat työpaikkoja, esimerkiksi kesä- ja väliaikaistöitä, mutta heidän on vaikea
saada työpaikkaa, sillä heillä ei ole tarpeeksi työkokemusta. Tästä johtuen paikan saavat monesti sellaiset
henkilöt, jotka ovat jo ehtineet olla työelämässä ja joilla on näin ollen kokemusta. Myös se, että nuoriin ei
luoteta, vaikeuttaa ja heikentää jo valmiiksi pientä mahdollisuutta saada työpaikka. Kysymys kuuluukin:
miten hallitus voisi auttaa nuoria saamaan töitä, kun nuorisotakuukaan ei tunnu toimivan?

87
Kempeleen kirkonkylän yhtenäiskoulu
Kempele
Oulun vaalipiiri

Ulriikka Tahkola

Nuoret ja yrittäjyys

Arvoisa puhemies! Nuorten työllistyminen on nykyään vaikeaa, ja näin ollen on paljon työkykyisiä nuoria
vailla töitä. Monesta nuoresta voisi olla yrittäjäksi, jotta siten voisi työllistää itse itseään. Kuitenkin
alaikäisenä oman yrityksen perustaminen on haastavaa, ja se vaatii rahoitusta. Useimmiten avustukset
kohdistuvat vain suurimmille yrityksille tai päätoimisille yrittäjille. Mitä hallitus tekee ja voisi tehdä nuorten
vielä pienten yritysten tukemiseksi?

88
Raumankarin koulu
Kalajoki
Oulun vaalipiiri

Johanna Rahja

Nuorten työllistäminen
Arvoisa puhemies! Nuorten työttömyys on vaikea ongelma Suomessa. Siitä seuraa usein syrjäytymistä. Mitä
konkreettista hallitus aikoo tehdä nuorten työllistymisen edistämiseksi?

89
Kilonpuiston koulu
Espoon kaupunki
Uudenmaan vaalipiiri

Elsa Ollikka

Nuorten työllistymisen helpottaminen
Arvoisa puhemies! Nuorten peruskoulutukseen ja opinto-ohjaukseen on kiinnitetty huomiota nuorten
koulutukseen pääsyn takaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Koulutus- ja nuorisotakuu pyrkivät
takaamaan koulutus- ja työpaikan peruskoulun päättäneelle.
Koulutuksesta valmistuneen nuoren on kuitenkin nykyisin vaikea löytää koulutustaan vastaavaa työtä ja
saada se ensimmäinen koulutusta vastaava työpaikka. Siksi kysynkin: Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta nuorten
työllistyminen omalle alalleen helpottuisi? Olisiko mahdollista valtion tuella ja määräyksillä ja

yhteistoiminnassa yrittäjien kanssa järjestää kaikille valmistuneille ensimmäinen koulutusta vastaava
työpaikka esimerkiksi vuodeksi?

89b
Hagelstamska skolan
Grankulla
Nylands valkrets

Amanda Sandelin

Arbetslösheten hos unga vuxna
Ärade talman! Hur arbetar regeringen för att minska arbetslösheten hos unga vuxna och förbättra utsikterna
för nyutexaminerade att få en fast anställning?

Puolustusministeri Jussi Niinistö - Försvarsminister Jussi Niinistö

90
Raumanmeren peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri

Joel Salmela

Suomen Nato-jäsenyys vs. Nato-yhteistyö
Arvoisa puhemies! Suomi on viime vuosina lähestynyt Natoa monin eri tavoin. Sovittiin isäntämaa-sopimus
yhteistyön helpottamiseksi, on järjestetty yhteisiä harjoituksia ja keskusteluissa on esitetty Naton roolia
Syyrian sodan ja pakolaiskriisin ratkaisemisessa.
Kyseenalaistamme poliitikkojen mediassa esittämät epäilyt Suomen Nato-jäsenyydestä ja esitämme
kysymyksen: onko jo sovittu Nato-yhteistyö varsinaisen Nato-jäsenyyden piilottelua ja valmistelua?

91
Lucina Hagmanin koulu
Kokkola
Vaasan vaalipiiri

Oliver Pietilä

Euroopan turvallisuustilanne
Arvoisa puhemies! Euroopan turvallisuustilanne on kiristynyt kansainvälisen terrorismin, Ukrainan sodan ja
pakolaiskriisin vuoksi. Miten Puolustusvoimat on varautunut Suomeen kohdistuviin uhkiin?

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen- Undervisnings- och kulturminister Sanni
Grahn-Laasonen

92
Jalasjärven yläaste
Kurikka
Vaasan vaalipiiri

Alina Takala

Uusi opetussuunnitelma
Arvoisa puhemies! Uusi opetussuunnitelma sisältää ohjelmointia jo 1. luokalta lähtien. Resurssitilanne itlaitteiden osalta vaihtelee suuresti eri kouluissa. Miten valtio aikoo tukea – vai aikooko se tukea – kouluja
laitehankinnoissa tasa-arvoisen perusopetuksen varmistamiseksi?

93
Eurajoen yhteiskoulu
Eurajoki
Satakunnan vaalipiiri

Ellimaria Ojala

Opetussuunnitelmauudistus
Arvoisa puhemies! Opetussuunnitelmat uudistuvat, ja taito- ja taideaineiden määrää on vähennetty. Miksi
näin?

94
Sompion koulu
Kerava
Uudenmaan vaalipiiri

Lotta Leikoski

Opetuksella eroon ennakkoluuloista
Arvoisa puhemies! Syksyllä pantiin vireille kansalaisaloite yhteisestä uskonnon ja elämänkatsomustiedon
katsomusoppiaineesta. Aloite ei mennyt läpi. Ajatus on kuitenkin tärkeä, sillä Suomi kansainvälistyy koko
ajan. Yhteinen oppiaine eri uskontoihin kuuluville ja kuulumattomille vähentäisi ennakkoluuloja, lisäisi
suvaitsevuutta ja tietoa eri uskonnoista. Peruskoulun uusi opetussuunnitelma velvoittaa tutkivaan ja
vertailevaan ilmiöpohjaiseen opetukseen yli oppiainerajojen. Aikooko hallitus tehdä jotain uskonnon
opetuksen muuttamiseksi, sillä uudessa opetussuunnitelmassa ei muutu sisältö vaan toimintatavat?

95
Ähtärin yhteiskoulu
Ähtäri
Vaasan vaalipiiri

Iiro Suutarinen

Liikuntatuntien määrä opetussuunnitelmassa
Arvoisa puhemies! Uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassa liikuntatunteja aiotaan lisätä luokille 7–9
yksi viikkotunti ja luokille 3–6 yksi viikkotunti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yläkouluilla olisi
esimerkiksi 7. luokalla 3 viikkotuntia ja muilla 2 viikkotuntia liikuntaa läpi vuoden.
Yleinen suositus on, että yläkouluikäisen tulisi liikkua vähintään yksi tunti päivässä. Erilaisia
välituntiliikuntakampanjoita on, mutta ne eivät välttämättä tavoita kaikkein passiivisimpia oppilaita.Siksi
kysynkin teiltä, arvoisa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: olisiko mahdollista lisätä yksi viikkotunti
liikuntaa kaikille yläkoulun vuosiluokille?

96
Ähtärin yhteiskoulu
Ähtäri
Vaasan vaalipiiri

Pilvi Heikkilä

Jälki-istunnon kehittäminen
Arvoisa puhemies! Eräiden meidän ikäisten mielestä jälki-istunnosta rangaistuskeinona ei ole hyötyä. Siksi
haluaisinkin kysyä opetusministeriltä, kun uusi opetussuunnitelma on valmisteilla: Mitä jälki-istunnon tilalle
voitaisiin kehittää, jotta sillä olisi oppilaisiin haluttu vaikutus? Voitaisiinko ajatella käytettäväksi jälkiistunnon sijasta esimerkiksi siivoamista tai oppiaineen tehtäviä, niin että siitä olisi jotain hyötyä?

97
Jaakko Ilkan koulu
Ilmajoki
Vaasan vaalipiiri

Venla Virtanen

Yhteinen elämänkatsomustieto syrjäytymisen ja eriytymisen ehkäisijänä
Arvoisa puhemies! Suomeen tulee yhä enemmän uusia pakolaisia, ja vain todella pieni osa heistä kuuluu
luterilaiseen kirkkoon. Rasististen oletusten takia maahanmuuttajalapset ja -nuoret ovat tulevaisuudessa
syrjäytymisvaarassa. Tehokas apu rasististen oletusten lopettamiseksi voisi olla hyväksyä yhteisen
elämänkatsomustiedon opetuksesta uskonnon tilalle tehty kansalaisaloite. Mitä mieltä eduskunta on
yhteisestä elämänkatsomustiedosta ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä ja kantasuomalais- ja
maahanmuuttajanuorten eriytymistä sekä siitä aiheutuvia suuria ongelmia?

98
Petäjäveden yläaste
Petäjävesi
Keski-Suomen vaalipiiri

Iisa Tikkanen
Kielten opiskeleminen Suomessa
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 kieltenryhmistä tulee toteutumaan, koska oppilaita ei riitä molempiin
ryhmiin. Isommilla paikkakunnilla, kuten naapurikaupungissamme Jyväskylässä, kielissä on enemmän
valinnanvaraa.
Miten hallitus aikoo turvata oppilaiden tasa-arvoisuuden kielenopiskelussa ja auttaa pieniä kouluja
turvaamaan oppilaiden mahdollisuuksia kielten opiskeluun?

99
Nöykkiön koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Mia Marttinen

Ensiapuopetusta kouluihin
Arvoisa puhemies! Voisiko kouluihin saada lisää ensiapuopetusta säännöllisesti?

100
Alahärmän Yläkoulu
Kauhava
Vaasan vaalipiiri

Sanni Tuurinmäki

Monikulttuurinen koulu
Arvoisa puhemies! Suomeen on tullut vuonna 2015 yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Heistä osa on sijoitettu
kotikaupunkimme Kauhavan vastaanottokeskukseen. Yläkouluikäiset oppilaat, noin 30 henkeä, ovat tulleet
meille Alahärmän yläkouluun. Yhteiselo monikulttuurisessa koulussamme sujuu pääosin hyvin. Jotkut asiat
kuitenkin mietityttävät meitä suomalaisia oppilaita: koskevatko koulumme säännöt myös maahanmuuttajia,
saavatko he lievempiä rangaistuksia, onko heillä koulussa enemmän etuja kuin meillä, tai tietävätkö he,
kuinka suomalaisia tyttöjä kohdellaan? Millaisia ohjeita te, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, annatte
kouluille, jotta meidän suomalaisten ja maahanmuuttajaoppilaiden tasa-arvoinen kohtelu koulussa onnistuu?

101
Hollolan yläaste
Hollola
Hämeen vaalipiiri

Sofia Niemikorpi

Opintotuen ikärajan laskeminen 16 ikävuoteen
Arvoisa puhemies! Nykyisin opintotuen ikäraja on 17 vuotta, joten toiset opiskelijat saavat tukea vasta
loppuvuodesta eli paljon myöhemmin kuin alkuvuodesta syntyneet. Opintotuen ikäraja pitäisi mielestämme
laskea 16 ikävuoteen, koska kaikki tarvitsevat rahaa opintoihinsa jo toisen asteen opintojen alkuvaiheesta
lähtien. Tiedostamme, että Suomen valtio on nopeasti velkaantumassa ja leikkauksia pitää tehdä.
Ehdottamamme opintotuen ikärajan laskeminen kuitenkin auttaisi nuoria opinnoissa ja nopeuttaisi opintojen
valmistumista, mikä lisäisi työvoimaa. Miten hallitus suhtautuu ehdotukseemme?

102
Espoon yhteislyseon koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Nea-Bettina Baarman

Opintotuen määrä
Arvoisa puhemies! Hallitus on tehnyt paljon leikkauksia kohdistuen myös opiskelijoihin. Tämä on
aiheuttanut useiden opiskelijoiden ajautumisen taloudellisiin vaikeuksiin.
Onko mahdollista, että opiskelijat voisivat ansaita tekemällä työtä nykyistä enemmän ilman, että tukien
määrä vähenisi?

103
Hakkalan koulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri

Sanni Anttila

Opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen
Arvoisa puhemies! Lukuvuonna 2012–13 Tilastokeskuksen mukaan nuorista noin 4 prosenttia keskeytti
lukio-opinnot ja 9 prosenttia ammatilliset opinnot. Tutkimusten mukaan epäonnistunut alanvalinta on yleinen
keskeyttämisen syy. Jatko-opiskelupaikkaa valitessa nuori tekee helposti hätiköityjä päätöksiä vähäisen
ammatinvalintaan valmistamisen takia.
Millä tavalla ehkäistään nuorten opintojen keskeyttämisiä? Miten ammatinvalintaan ohjaamista voidaan
tehostaa?

104
Seinäjoen lyseo
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri

Juulia Paalijärvi

Koulujen varhaiset aamut
Arvoisa rouva puhemies! Tutkimuksissa on todettu ihmisen nukahtamisajan siirtyvän kahdella tai kolmella
tunnilla myöhäisemmäksi murrosiässä hormonien vaikutuksesta. Kun koulu silti alkaa usein kahdeksalta,
jäävät monilla yöunet liian lyhyiksi, kun murrosikäinen nuori silti tarvitsee unta noin 8–10 tuntia yössä.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa on tehty kokeiluja, joissa koulun alkamista on myöhennetty, ja koulutyön laatu
on tämän johdosta parantunut. Voitaisiinko tätä alkaa kokeilemaan laajemmin Suomessa esimerkiksi
myöhentämällä koulun alkua tunnilla joissain kouluissa?

105
Helilän koulu
Kotka
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Simon Hajjar

Nuorten pakolaisten integrointi kouluihin
Arvoisa puhemies! Nuoret ja lapset ottavat helposti kiusaamisen kohteeksi sellaisia nuoria, jotka ovat
erilaisia kuin muut. Tähän ryhmään kuuluvat myös pakolaislapset, joita on tulossa Suomen kouluihin entistä
enemmän. Nuorille olisi tärkeää opettaa tuleminen toimeen erilaisten ja erinäköisten ihmisten kanssa.
Muuten negatiivinen kuva ulkomaalaistaustaisista ihmisistä jää nuoren mieleen aikuisikään asti. Myös
vanhempien asenteet saattavat lisätä nuorten ennakkoluuloja. Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kouluissa
voitaisiin ehkäistä tällaisten ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden syntymistä pakolaislapsia kohtaan?

106
Sydän-Laukaan koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri

Kiira Rossi

Maahanmuuttajalasten sopeutuminen kouluihin
Arvoisa puhemies! Maahanmuuttajien joukossa on myös paljon lapsia ja nuoria. Miten aiotte turvata nuorten
sopeutumisen kouluihin ja oppilaitoksiin? Entä miten aiotte ehkäistä mahdollisen koulukiusaamisen ja
rasismin ilmenemistä?

107
Oulaisten yläkoulu
Oulainen
Oulun vaalipiiri

Ville Rautiola

Nuorten turvapaikanhakijoiden kouluttaminen
Arvoisa puhemies! Millä tavoin hallitus aikoo auttaa nuorten turvapaikanhakijoiden kouluttautumista,
erityisesti huonosti koulutettujen ja kieltä osaamattomien kohdalla?

108
Ehnroosin koulu
Mäntsälä
Uudenmaan vaalipiiri

Oona Tammisto

Peruskouluikäisten pakolaislasten koulutus?
Arvoisa puhemies! Miten Suomeen tulleiden pakolaislasten, erityisesti peruskouluikäisten, koulutus aiotaan
järjestää?

109
Ruusuvuoren koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Heta Suominen

Oppisopimuskoulutus
Arvoisa puhemies! Haluaisin kysyä opetusministeri Grahn-Laasoselta, miten oppisopimuskoulutusta
saataisiin lisättyä Suomessa. Esimerkiksi Saksassa oppisopimusta käytetään paljon enemmän kuin Suomessa.
Mielestäni oppisopimus edesauttaa nuoria, jotka kokevat, että on helpompi oppia itse työssä kuin koulussa.
Oppisopimus olisi hyvä keino myös saada nopeasti lisää työvoimaa työmarkkinoille.

110
Ylistaron yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri

Severi Hölsö

Koulutus ja työllistäminen
Arvoisa puhemies! Millä tavoin hallitus aikoo turvata oppisopimuskoulutuksen ja -rahoituksen?

111
Salpausselän koulu
Lahti
Hämeen vaalipiiri

Miska Pyykkö

Urheilijaoppilaiden aamu- ja iltavalmennukset osaksi valinnaisaineita
Arvoisa puhemies! Suuri joukko suomalaisia nuoria harrastaa kilpaurheilua suunnitelmallisesti. Usein päivä
alkaa aamutreeneillä jo ennen koulun alkua. Näin myös meillä Lahden Salpausselän koulussa, jossa toimii
muun muassa kolme liikuntaan painottunutta luokkaa. Kysynkin opetusministeriltä: olisiko mahdollista
laskea nuo valmentajan tai seuran johdolla suoritettavat aamu- ja iltavalmennukset osaksi koululiikunnan
valinnaisia aineita? Tämä olisi järkevää aktiivisesti kilpaurheilua harrastavan nuoren kannalta, koska tällöin
resurssit tulisi hyödynnettyä oman lajiharjoittelun kannalta tehokkaasti. Itse harrastan judoa
maajoukkuetasolla ja koen, että toisinaan koulun valinnainen liikunta ei palvele oman lajin menestyksekästä
toteuttamista, vaan päinvastoin lisää loukkaantumisriskejä ja pidentää koulupäivää, jolloin kotona tehtäviin
koulutöihin puolestaan jää vähemmän aikaa.

112
Otalammen koulu
Vihti
Uudenmaan vaalipiiri

Sami Hämäläinen

Nuorisotakuu
Arvoisa puhemies! Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun
suuntaan. Minkälaisia konkreettisia tuloksia on saatu aikaan nuorisotakuulla?

113
Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Oona Virolainen

Nuorisotakuun tulevaisuus
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?

114
Karakallion koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Frans-Eemil Leppänen

Suomalaisten nuorten menestyminen kansainvälisessä kilpailussa
Arvoisa puhemies! Hallitus on leikkaamassa koulutuksesta huomattavia summia. Hallitusohjelman mukaan
yliopistojen perusrahoituksesta leikataan 75 miljoonaa euroa ja tutkimusrahoituksesta 10 miljoonaa euroa.
Suomi on pieni maa, ja se tulisi saada kilpailukykyiseksi maailmanmarkkinoilla. Mitä muutoksia hallitus
aikoo tehdä koulutuksessa, jotta suomalaiset nuoret aikuistuttuaan menestyisivät kansainvälisessä
kilpailussa?

115
Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Ida Ekberg

Koulutusleikkaukset
Arvoisa puhemies! Suomen taloudellinen tilanne on hankala. Hallitus on suunnitellut 850 miljoonan euron
koulutusleikkauksia, mikä näkyy jokaisen lapsen ja nuoren oppimisessa lähivuosina. Opetuksen laatu ja
määrä kärsivät kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Koulutusleikkaukset uhkaavat
Suomen hyvää mainetta oppimistuloksissa ja koulutuksen tasa-arvossa. Myös opettajien ammatin arvostus ja
vetovoima uhkaavat rapistua. Miten hallitus aikoo varmistaa, etteivät koulutusleikkaukset romuta tasokasta
suomalaista koulutusjärjestelmää?

116
Hämeenlinnan yhteiskoulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri

Eevert Leppälä

Koulutusleikkaukset
Arvoisa puhemies! Koulutuksesta on leikattu nykyisellä hallituskaudella paljon ja sitä suunnitellaan
leikattavan vielä lisää. Opetuksesta, koulutuksesta ja tieteestä tullaan leikkaamaan tulevan neljän vuoden
aikana yli puoli miljardia euroa. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on ilmoittanut irtisanovansa jopa 1200
työntekijää leikkausten takia. Miten ajattelette, että oppimisen kärkimaa, Suomi, tulee jatkossa pärjäämään ja
miten koulutuksen tason saa pidettyä vähintään yhtä hyvänä leikkauksien jälkeenkin?

117
Myllytullin koulu
Oulu
Oulun vaalipiiri

Maija Leppävuori

Leikkaukset koulutuksesta
Arvoisa puhemies! Viime aikoina uutisissa on ollut paljon esillä leikkausten kohdistuminen Suomen
koulutukseen. Koulutuksen määrään ja laatuun puuttuminen tulee näkymään tulevaisuudessa maamme
työvoimassa, ja voidaan keskustella myös siitä, miten se vaikuttaa nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointiin.
Elämme aikoja, jolloin säästäminen on valtiontalouden vaikean tilanteen vuoksi välttämätöntä.
Kysyn kuitenkin: minkä takia te olette päätyneet kohdistamaan suuria leikkauksia myös koulutukseen, joka
tulee epäilemättä olemaan tulevaisuuden talouden ja näin ollen myös hyvinvoinnin turvaamisen perusta?

118
Iittalan yhtenäiskoulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri

Tomi Syväntö

Koulutuksen määrärahat
Arvoisa puhemies! Viime eduskuntavaalien alla hallituspuolueet lupasivat, ettei koulutuksen määrärahoista
leikata. Nyt nämä vaalilupaukset ovat unohtuneet ja koulutukseen suunnitellut leikkaukset ovat
kohtuuttomia. Peruskoulussa on jaettu niukkuutta jo pitkään. Monissa kunnissa opiskellaan minimitunneilla.
Rahaa ei ole oppikirjoihin, mutta ei myöskään sähköisiin oppimateriaaleihin tai TVT-laitteisiin. Toisella
asteellakin säästetään opetuksesta. Koulutukseen kohdentuneet säästöt vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.
Mitä hallitus aikoo tehdä suomalaisen koulutuksen tason ja tulevaisuuden turvaamiseksi?

119
Martinlaakson koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Krista Keskinen

Koulutusten leikkaaminen
Arvoisa puhemies! Viime aikoina hallitus on leikannut koulutuksesta suuria määriä kaikilla tasoilla. Me
tiedämme, että koulutus on talouden ja sivistyksen kasvun lähde. Eivätkö nämä leikkaukset vain kostaudu
tulevaisuudessa?

120
Länsi-Porin koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Paavo Södergård

Koulutussäästöjen seuraukset
Arvoisa puhemies! Suomessa on viimeisten kymmenen vuoden aikana menetetty runsaasti teollisuuden
työpaikkoja. Lisäksi työelämän digitalisaation myötä on kadonnut ja tulee katoamaan lisää työpaikkoja.
Tulevaisuudessa tarvitaan uusia taitoja ja uutta osaamista. Millä tavoin hallitus uskoo toisen asteen
koulutukseen kohdistuvilla säästöillään parantavansa suomalaisen työvoiman osaamistasoa?

121
Karjaan yhteiskoulu
Raasepori
Uudenmaan vaalipiiri

Anniina Mäntynen

Opintomahdollisuuksien takaaminen leikkauspaineista huolimatta
Arvoisa puhemies! Nuorten parlamentin oppilasedustajat siirtyvät elokuussa toiselle asteelle, johon
kohdistuu suuria leikkauspaineita. Miten nuorille taataan kattavat ja laadukkaat opintomahdollisuudet koko
Suomen alueella?

122
Pielisjoen koulu
Joensuu
Savo-Karjalan vaalipiiri

Jonni Timonen

Opiskelupaikkojen riittävyyden ja opetuksen tason takaaminen
Arvoisa puhemies! Valtion ajankohtaiset säästöleikkaukset koskettavat monia suomalaisia. Esimerkiksi
ammattikouluista tullaan irtisanomaan opettajia ja opetuksesta leikataan. Opettajien irtisanominen vähentää
opiskelupaikkoja, ja ryhmäkoot kasvavat. Syrjäytymisen riskit saattavat kasvaa, jos opiskelijoille ei ole
tarjolla riittävästi paikkoja. Miten voidaan taata riittävät opiskelupaikat ja tasokas opetus, jos säästöt
kohdistuvat voimalla toisen asteen koulutukseen?

123
Hepolan koulu
Kemi
Lapin vaalipiiri

Taneli Juutinen

Koulutus- ja tutkimusleikkausten vaikutus opiskeluun, työllisyyteen ja talouteen

Arvoisa puhemies! Koulutuksesta ja tieteestä ollaan leikkaamassa tuntuvasti hallituskauden aikana –
puolueiden vaaleja edeltäneistä lupauksista huolimatta. Miten nämä leikkaukset hallituksen mielestä
parantavat opiskelijan mahdollisuuksia, ja miten ne tulevat auttamaan Suomen työttömyysongelmassa ja
edistämään taloutta ja kilpailukykyä tulevaisuudessa?

124
Savonlinnan normaalikoulu
Savonlinna
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Aleksi Vuo

Koulutusleikkausten vaikutukset Itä-Suomessa
Arvoisa eduskunnan puhemies! Hallitus ajaa toimikaudellaan koulutusleikkauksia vaalilupauksistaan
huolimatta. Esimerkiksi Savonlinnan opettajankoulutuslaitosta harkitaan siirrettäväksi Joensuuhun. Laitos on
hyvin toimiva ja merkityksellinen alueelleen. Mikä on itäsuomalaisen opettajankoulutuksen tulevaisuus, ja
onko tämä järkevää aluepolitiikkaa? Voisiko valtiovalta puuttua tällaiseen kehitykseen, koska näyttää siltä,
ettei kokonaissäästöjä yhteiskunnalle kuitenkaan syntyisi?

125
Gumeruksen koulu
Siikajoki
Oulun vaalipiiri

Janna Joensuu

Koulutusleikkausten vaikutukset Pohjois-Suomessa

Arvoisa puhemies! Hallituksen säästöohjelman mukaan koulutukseen on tulossa suuria leikkauksia. Osa
näistä leikkauksista kohdistuu Pohjois-Suomen nuoriin. Mitä hallitus aikoo tehdä, että tulevaisuudessa
kaikille Pohjois-Suomen nuorille löytyy toisen asteen koulutuspaikka?

126
Kaitaan koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Vuokko Loikkanen

Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa
Arvoisa puhemies! Tilastojen mukaan poikien osuus lukioiden ja yliopistojen opiskelijamääristä on laskenut
viime vuosina. Tähän on osaltaan syynä poikien heikompi opintomenestys peruskoulussa. Yläkoulussa pojat
näyttävät suhtautuvan opiskeluun usein negatiivisesti. Oman huomioni mukaan koulussa ei myöskään
puututa riittävästi poikien opiskeluasenteisiin, toisin kuin tyttöjen kohdalla. Miten hallitus aikoo tässä asiassa
edistää sukupuolten tasa-arvoa ja turvata kaikille nuorille yhtä hyvät mahdolliset jatko-opintoihin
peruskoulun jälkeen?

127
Klaukkalan yläaste
Nurmijärvi
Uudenmaan vaalipiiri

Aino Sunila

Luokkakokojen suurentamisen vaikutukset
Arvoisa puhemies! Nykyään puhutaan paljon luokkakokojen suurentamisesta. Kun luokkakokoja
suurennetaan, oppilaan ja opettajan vuorovaikutus ja myös oppilaiden erityistarpeiden huomioiminen
vähenevät. Lapsien koulumenestys laskee ujouden ja impulsiivisuuden vuoksi, jolloin
koulutusmahdollisuudet kaventuvat ja syrjäytymisen uhka kasvaa. Onko ryhmäkokojen suurentamisesta
pitkällä aikavälillä hyötyä?

128

Laihian keskuskoulu
Laihia
Vaasan vaalipiiri

Elina Luoma

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt
Arvoisa puhemies! Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot suurenevat, joten lapset eivät saa tarvitsemaansa
tukea ajoissa. Kouluja lakkautetaan ja opettajia lomautetaan. Myös opiskelijoiden etuja huononnetaan. Onko
mielestänne oikein, että lapset ja nuoret ovat säästöjen kohteena? Onko Suomella varaa säästää
tulevaisuudestaan?

129
Arppen koulu
Kitee
Savo-Karjalan vaalipiiri

Iida Kontio

Koulujen kesälomien siirtäminen
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.

130
Nokianvirran koulu
Nokia
Pirkanmaan vaalipiiri

Aaro-Matti Mölsä

Suomen heikentyneet Pisa-tulokset
Arvoisa puhemies! Mitä olette ajatelleet tehdä Suomen heikentyneiden Pisa-tulosten suhteen?

131
Arppen koulu
Kitee
Savo-Karjalan vaalipiiri

Aino Juntunen

Suomen Pisa-maineen haalistuminen
Arvoisa puhemies! Vaikka Suomen kouluopetus sijoittuu Pisan ja muiden koulutusindikaattoreiden
perusteella kansainvälisesti korkealle, osaamistason heikentymisestä ja tyttöjen ja poikien välisen eron
korostumisesta on saatu runsaasti näyttöä viime vuosina. Miten hallitus toimii Suomen koulujen
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseksi ja sukupuolten välisen
tasa-arvon edistämiseksi?

132
Espoon yhteislyseon koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Karoliina Ruohonen

Huonon kouluviihtyvyyden vaikutukset mielenterveyteen
Arvoisa puhemies! Suomen koulutusjärjestelmä menestyy kansainvälisesti hyvin Pisa-tutkimuksissa, mutta
oppilaiden kouluviihtyvyys on todella huono. Kouluarvioinnin numerokeskeisyys aiheuttaa monille
oppilaille jopa mielenterveysongelmia. Mitä hallitus aikoo tehdä asialle?

133
Itä-Porin yhtenäiskoulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Milla Rinta-Korhonen

Nuorten mielenterveyden tukeminen
Arvoisa puhemies! Nuorten mielenterveysongelmat yleistyvät nyky-yhteiskunnassa. Mielestäni nuorille
puhutaan liian vähän mielenterveysongelmista ja siitä, että ne ovat osa joidenkin ihmisten elämää. Alaasteella olisi mielestäni järkevää kannustaa nuoria puhumaan ongelmistaan ja kertoa siitä, että niihin pitää
puuttua. Lisäksi olisi hyvä, jos nuorten mielenterveyden tilaa tuettaisiin kunnan kautta, ja nuorten
syrjäytymistä pitäisi välttää. Yleisesti ottaen mielenterveysongelmiin pitäisi puuttua, kun on vielä
mahdollista ja kun ne havaitaan, eikä vasta kun on liian myöhäistä. Nuorille tulisi kertoa, että on oikeasti
olemassa erilaisia hoitoja ja että mielenterveysongelmainen ei ole saman tien niin sanotusti hullu, ja asiasta
puhuminen ei saisi olla niin sanottu tabu. Kouluun olisi hyvä saada muitakin mahdollisuuksia keskustella
näistä asioista kuin kuraattori tai terveydenhoitaja, ja pitäisi puhua kouluilla siitä, kuka on se henkilö, jolle
mennään puhumaan tämänkaltaisista asioista. Kysymykseni on siis: pystyykö kunta tukemaan jotenkin
nuorten mielenterveyden tilaa edellä mainittujen asioiden perusteella?

134
Kesämäenrinteen koulu
Lappeenranta
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Tiia Lohi

Homekoulujen terveyshaittoihin puuttuminen
Arvoisa puhemies! Homekoulut ovat iso ongelma monissa Suomen kunnissa. Miksi koulurakennuksia ei
peruskorjata ja tutkita tarkemmin ajoissa, vaan oppilaat ja henkilökunta altistetaan terveyshaitoille, jotka
tulevat yhteiskunnalle lopulta paljon kalliimmiksi kuin koulurakennusten kunnossapito? Mitä hallitus aikoo
tehdä terveellisen opiskeluympäristön turvaamiseksi?

135
Vesilahden yläaste
Vesilahti
Pirkanmaan vaalipiiri

Taru Nieminen

Koulujen rakentaminen kestävän kehityksen periaatteella
Arvoisa puhemies! Nykyään koulujen rakentamisessa tulisi kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita.
Suomessa rakennetaan vuosittain uusia pian homekouluiksi osoittautuvia kouluja, jotka joudutaan
purkamaan tai remontoimaan. Onko tämä kestävää kehitystä, ja mitä hallitus aikoo tehdä asian
korjaamiseksi?

136
Itä-Porin yhtenäiskoulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Milla Rinta-Korhonen

Sisätilaongelmien vähentäminen vaikeassa taloustilanteessa

Arvoisa puhemies! Sisäilmaongelmat ovat yleisiä ympäri Suomea. Rahoituksista leikkaaminen ei paranna
tilannetta. Uusiin rakennuksiin ei ole varaa, eikä koulutuksen lakkauttaminen todellakaan ole vaihtoehto.
Vanhemmat usein viettävät hyvin vähän aikaa päiväkotirakennuksissa ja kouluissa, eikä lapsi osaa ilmoittaa
kosteusvaurioiden merkeistä tai kertoa tiettyyn luokkaan tai huonetilaan liittyvistä oireista. Pahat
sisäilmaongelmat haittaavat oppilaiden lisäksi opettajia sekä muuta koulun henkilökuntaa. Asialle on tehtävä
jotain. Miten sisäilmaongelmia voisi vähentää siten, että otettaisiin huomioon Suomen taloudellinen tilanne?

137
Raumankarin koulu
Kalajoki
Oulun vaalipiiri

Santeri Keski-Korpi

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
Arvoisa puhemies! Viime vuosien aikana on puhuttu paljon syrjäytymisestä ja erityisesti nuorten
syrjäytymisestä. Mitä tarkoittaa termi syrjäytynyt nuori, ja mitä hallitus on tekemässä, ja mitä se voisi tehdä
syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

138
Tapiolan koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri

Pilvi Sarjala

Nuorten palvelujen parantaminen kiristyvässä taloustilanteessa
Arvoisa puhemies! Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma Suomessa. Vaikeassa taloustilanteessa
joudutaan leikkaamaan palveluista. Miten turvataan nuorten hyvinvointi ja avun varhainen saanti, jotteivät
ongelmat pääse kasvamaan liian suuriksi? Onko hallituksella suunnitelmia palveluiden parantamiseksi
kiristyvässä taloustilanteessa?

139
Laihian keskuskoulu
Laihia
Vaasan vaalipiiri

Elina Palomäki

Nuorten innostaminen työhön ja yrittäjyyteen
Arvoisa puhemies! Nykyään monet tukien varassa elävät nuoret tuntuvat pärjäävän ihan siinä missä pientä
palkkaakin saavat nuoret, elleivät jopa paremmin. Yrittäjiksi ei innostuta, koska verottaja rokottaa ankarasti.
On paljon hauskempaa pelata tietokonepelejä tai tehdä mitä tahansa muuta, mikä sillä hetkellä sattuu
huvittamaan. Arvoisa puhemies, jos te olisitte tällä hetkellä koulunpenkillä, mikä saisi teidät kiinnostumaan
työnteosta tai innostumaan yrittäjyydestä?

140
Åshöjdens grundskola
Helsingfors
Helsingfors valkrets

Ville Ruokonen

Ungdomarnas nedåtgående motivation och framtidstro
Ärade talman! Ungdomarna mår allt sämre och ungdomsarbetslösheten stiger. Vad har regeringen tänkt göra
för att råda bot på ungdomarnas nedåtgående motivation och framtidstro?

141
Gumeruksen koulu
Siikajoki

Oulun vaalipiiri

Riina Hepoaho

Ajan viettäminen sosiaalisessa mediassa
Arvoisa puhemies! Meitä huolestuttaa se, että nuoret viettävät liian paljon aikaa sosiaalisessa mediassa.
Ihmiset liikkuvat paljon vähemmän kuin ennen, koska he vain ovat älypuhelimillaan. Miten voitaisiin
vaikuttaa siihen, että ihmiset alkaisivat liikkua enemmän eivätkä olisi niin paljon sosiaalisessa mediassa?

142
Pielisjoen koulu
Joensuu
Savo-Karjalan vaalipiiri

Maaria Huuskonen

Nuorten liikkumattomuuspommi
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?

143
Peltolan koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Riina Myllymäki

Digiloikan toteutus kouluissa
Arvoisa puhemies! Miten digiloikan toteutus on tarkoitus järjestää kouluissa?

144
Länsi-Porin koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri

Petteri Koskiahde

Oppimisympäristöjen digitalisoinnin vaikutus oppimistuloksiin
Arvoisa puhemies! Suomessa on viime vuosina keskusteltu julkisuudessa peruskoulun oppilaiden
oppimistulosten heikentymisestä. Hallitus nosti oppimistulosten parantamiseksi hallitusohjelman yhdeksi
kärkihankkeeksi uudet oppimisympäristöt ja digitalisoinnin. Kysyisinkin opetusministeri Grahn-Laasoselta:
mihin näyttöön perustuu esimerkiksi oppimisympäristöjen digitalisoinnin vaikutus oppimistulosten
parantumiseen?

145
Myllytullin koulu
Oulu
Oulun vaalipiiri

Pinja Raesalmi

Koulujen terveystarkastusten kehittäminen
Arvoisa puhemies! Kouluissa järjestetään säännöllisiä terveystarkastuksia nuorten hyvinvoinnin
takaamiseksi. Tulokset saattavat kuitenkin olla virheellisiä, sillä ennen tarkastuksia nuori saa
kyselylomakkeen, joka kertoo jo valmiiksi terveystarkastuksen sisällön. Tällöin nuori saattaa jättää

kertomatta ongelmistaan terveydenhoitajalle, vaikka kärsisikin esimerkiksi masennuksesta. Miten koulujen
terveystarkastuksia voitaisiin kehittää, jotta saataisiin mahdollisimman todenmukaisia vastauksia ja näin
kehitettäisiin nuorten hyvinvointia?

146
Utajärven koulu
Utajärvi
Oulun vaalipiiri

Marja Ämmänpää

Lasten ja nuorten mediakasvatus
Arvoisa puhemies! Nuoret ja lapset viettävät nykyään valtavan osan vapaa-ajastaan netissä. Miten hallitus
huolehtii siitä, että lapset ja nuoret saavat opetusta vastuullisiksi ja kriittisiksi median käyttäjiksi?

147
Utajärven koulu
Utajärvi
Oulun vaalipiiri

Roope Moilanen

Opetuksen tason säilyminen pienissä kunnissa
Arvoisa puhemies! Monissa pienissä kunnissa on eletty pelossa, että kunnan oma lukio lakkautetaan. Miten
hallitus huolehtii siitä, että myös pienissä kunnissa on mahdollista opiskella lukiossa kotoa käsin? Miten
taataan pienten yläkoulujen mahdollisuus saada päteviä aineenopettajia, jos lukio-opetus loppuu?

148
Lahden yhteiskoulu
Lahti
Hämeen vaalipiiri

Roope Viljakainen

Harrastustoiminnan mahdollistaminen kaikille
Arvoisa puhemies! Nykypäivänä nuorten harrastusmahdollisuuksia tuodaan koko ajan esille.
Harrastusmahdollisuudet ovatkin puitteiden puolesta parantuneet, mutta hinnatkin ovat nousseet huimasti, ja
näin kaikilla ei ole varaa harrastamiseen. Millaisin toimin harrastusten hintaa saisi ystävällisemmäksi
kaikelle kansalle?

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen - Jordbruks- och miljöminister Kimmo
Tiilikainen

149
Länsimäen koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Emma Hynninen

Kaupunkien asuinalueiden eriytymisen seuraukset
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 puolella maailmaa
muun muassa Ruotsissa ja Ranskassa on nähtävissä tästä aiheutuvia ongelmia, kuten nuorten syrjäytymistä,
päihdeongelmia, rikollisuutta ja jopa radikalisoitumista.

150
Harjunrinteen koulu
Riihimäki
Hämeen vaalipiiri

Anni Järvinen

Ärjän saaren puustohakkuut
Arvoisa puhemies! Ärjä on 270 hehtaarin suuruinen saari Oulujärvellä. Se on osa itärajalta PohjoisPohjanmaalle ulottuvaa harjuvyöhykettä, jonka erityispiirre ovat mahtavat hiekkatörmät. Metsäyhtiö UPM
on valmistellut saaren puuston hakkuita ja on jo ne mahdollisesti jo toteuttanutkin. Ärjä kuuluu Natura 2000
-verkostoon, mutta sen hakkaaminen on mahdollista ELY:n päätöksellä. Luonnonsuojelujärjestöt ovat
vedonneet elyn päätöksenteon pohjautuneen puutteellisiin tietoihin. Mitä hallitus aikoo tehdä estääkseen
Ärjän saaren kaltaisten luonnonarvojen tuhoutumisen mitättömien taloudellisten arvojen takia?

151
Kesälahden koulu
Kitee
Savo-Karjalan vaalipiiri

Tiia Karjalainen

Itä-Suomen sudenkaatolupien määrä
Arvoisa puhemies! Itä-Suomessa sudenkaatoluvat puhuttavat vuosittain. Osa toivoo lisää kaatolupia, osa
vastustaa. Mitä mieltä olette, pitäisikö kaatolupia myöntää enemmän?

152
Forssan Keskuskoulu
Forssa
Hämeen vaalipiiri

Johanna Kokkinen

Pariisin ilmastosopimuksen päätösten seuranta
Arvoisa puhemies! Pariisin ilmastosopimuksessa Suomi on sitoutunut taistelemaan ilmaston lämpenemistä
vastaan. Tullaanko yksittäiselle kansalaiselle asettamaan päästörajoituksia, vai miten aiotaan taata, että
Suomi pysyy tavoitteissaan? Miten ylipäätään valvotaan, että esimerkiksi Kiina tekee oman osansa
päästäkseen yhteiseen tavoitteeseen?

153
Virolahden yläaste
Virolahti
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Pilvi-Maaria Taurama

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutus ilmastonmuutoksen etenemiseen
Arvoisa puhemies! Pariisissa järjestettiin viime vuoden lopussa ilmastokokous, jossa solmittiin uusi
maailmanlaajuinen ilmastosopimus. Pystyykö sopimus pysäyttämään ilmastonmuutoksen etenemisen?

154
Kasavuoren koulu
Kauniainen
Uudenmaan vaalipiiri

Elna Kanerva

Ilmastonmuutoksen hidastaminen
Arvoisa puhemies! Koulussamme pidetään esillä ja toteutetaan kestävää kehitystä. Millä toimilla hallitus
aikoo saada ilmastonmuutoksen hidastumaan ja loppumaan?

155
Peltolan koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri

Nea Ahonen

Itämeren suojeleminen
Arvoisa puhemies! Pietarin lähistöllä on vaarallinen ongelmajätekaatopaikka, joka uhkaa myös Itämerta.
Miten Itämerta suojellaan jatkossa?

156
Keravanjoen koulu
Kerava
Uudenmaan vaalipiiri

Marika Masalin

Suomen toimet Itämeren suojelussa
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?

157
Hakkalan koulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri

Sanni-Maria Tiihonen

Kierrätysvaatimusten kustannukset
Arvoisa puhemies! Vuodenvaihteessa Suomessa siirryttiin pakkausjätteen keräyksessä sataprosenttiseen
tuottajavastuuseen. Uuden asetuksen kierrätysvaatimukset nostavat kustannuksia. Kun tuottajavastuun
kustannukset ovat olleet noin 8 miljoonaa euroa vuodessa, nyt ne arviolta viisinkertaistuvat. Jos näin
tapahtuu, kustannukset nousevat lähes 40 miljoonaan euroon. Kuluttajat maksavat tämän tuotteiden
hinnoissa, mikä heikentää kuluttajien ostovoimaa. Onko hallitus valmis muuttamaan uutta asetusta siten, että
kuluttajat eivät joudu maksamaan kierrätysvaatimusten kustannuksia tuotteiden hinnoissa? Miten tämä voisi
käytännössä toteutua?

