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Kaikki Nuorten parlamentin istuntoa varten lähetetyt suulliset kysymykset 2012
Alla muntliga frågor som skickats in för Ungdomsparlamentets plenum 2012

Kouluista 15.2.2012 mennessä saadut kysymykset, yhteensä 173 kpl.

1
Jalasjärven yläaste
Jalasjärvi
Vaasan vaalipiiri
Arttu Rintala
Ryhmäkuri eduskunnassa
Arvoisa puhemies,
nykyinen eduskunta valittiin viime huhtikuussa. Se alkutaipaleelta lähtien yhdeksi puheenaiheeksi
ovat nousseet kansanedustajien henkilökohtaiset mielipiteet ja toisaalta eduskuntaryhmien sisällä
vallitseva ryhmäkuri. Kansanedustajat saattavat äänestää puolueen linjaa vastaan. Käsiteltävänä on
aina enemmän tai vähemmän omantunnon kysymyksiä, jolloin on perinteisesti sallittu poikkeamia
ryhmäkurista. Julkisesti on keskusteltu myös ryhmäkurin poistamisesta. Arvoisat ministerit, osa
teistä on myös puolueiden puheenjohtajia. Kohdistankin kysymykseni teille. Mihin Suomen
eduskunnassa tarvitaan ryhmäkuria?

2
Humppilan yläaste
Humppila
Hämeen vaalipiiri
Saija Leppäkoski
Eurokriisi
EU on tuonut Suomelle ja suomalaisille turvallisuutta, mutta nyt taloustilanne näyttää uhkaavalta.
Millä toimenpiteillä euro voi saavuttaa saman vakauden kuin ennen, jotta nuorten tulevaisuus on
vakaalla pohjalla?

3
Arppen koulu
Kitee
Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Arttu Laisi
Työelämän haasteet tulevaisuudessa
Vuosien ajan on toisaalta pelätty eläkepommia, päivitelty eliniän ja koulutusaikojen pitenemistä
sekä arveltu eläkerahojen loppuvan ja verotulojen vähenevän. Toisaalta huoltosuhteen
heikkenemisen vuoksi on vaadittu eläkeikien nostamista ja työssäkäynnin aikaistamista, vaikka
tiedetään, että kaikki eivät jaksa työelämässä eläkeikään saakka, ammattiin valmistuminen kestää
pitkään ja peruskoulun jälkeen vaille koulutusta ja työpaikkaa ja edes työnhakuhaluja vailla olevia
syrjäytyneitä nuoria on kymmeniä tuhansia. Pääministeri Katainen, miten kauan suomalaisten
pitäisi jaksaa töissä ja paljonko mielestänne koulutusaikoja pitäisi lyhentää, jotta työurista tulisi
riittävän pitkiä?

4
Joroisten yläkoulu
Joroinen
Etelä-Savon vaalipiiri
Teemu Mustonen
Kansalaisten talouden turvaaminen
Inflaatio on Suomessa ja melkein koko Euroopassa nousussa. Tämän takia ihmisten ostovoima
heikkenee ja kansalaiset köyhtyvät hintojen noustessa. Euroopan velkakriisi heikentää myös
Suomen taloudellista tilannetta, mikä aiheuttaa työpaikkojen menetyksiä ja uhkaa kansalaisten
peruspalveluita. Täten kysynkin, arvoisa pääministeri Jyrki Katainen, mitä hallituksenne aikoo
tehdä kansalaisten taloudellisen hyvinvoinnin tukemiseksi?

5
Hämeenlinnan yhteiskoulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri
Onni Reilin

Kiinan kauppasuhteet ja ihmisoikeudet
Globalisaation ja kiinailmiön myötä Kiinan kansantasavallasta on tullut entistä tärkeämpi
kauppakumppani myös Suomelle. Lisääntyneen kaupankäynnin varjoon on jäänyt Kiinan lukuisat
ihmisoikeusrikkomukset, joihin Suomen hallitus ei ole puuttunut.
Miten hallitus aikoo puuttua Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin?

6
Jyväskylän normaalikoulu
Jyväskylä
Keski-Suomen vaalipiiri
Nikita Melentyev
Suomen kanta ihmisarvon loukkaamiseen.
Kansainväliset uutiset seurasivat tiiviisti Gaddafin hallinnon murtumista. Diktaattori Gaddafin
kohtalo oli jäädä vallankumouksen tekijöiden käsiin. Hänet surmattiin ilman oikeudenkäyntiä ja
ruumis asetettiin kaiken kansan nähtäväksi tavalla, joka vaikutti kuolleen häpäisemiseltä.
Haluasimme tietää, tekikö Suomen hallitus mitään Gaddafin saamiseksi riippumattoman oikeuden
eteen ja toiseksi paheksuiko Suomen hallitus Gaddafin ruumiin kohtelua?

7
Ekenäs högstadieskola
Raseborg
Nylands valkrets
Marika Backas
Finland och Nato
Finland och Nato. För-nackdelar. Kan vi dras in i en väpnad konflikt? Vilka skyldigheter har jag då
som medborgare?

8
Sepän koulu
Kirkkonummi
Uudenmaan vaalipiiri

Roosa Kunnas
Poliisien määrärahat
Arvoisa puhemies!
Monet kansalaiset ovat olleet viime aikoina huolestuneita poliisien määrärahojen leikkaamisesta.
Monissa poliisilaitoksissa on tilanne, jossa eläköityvien poliisien tilalle ei voida palkata uutta
henkilöstöä, koska raha ei yksinkertaisesti riitä. Poliisien määrän jatkuva väheneminen vähentää
rikosten selvittämisprosenttia ja monia tehtäviä joudutaan jo jättämään kokonaan väliin.
Poliisiylijohtaja Paatero totesi jokin aika sitten, että poliisi rikkoo käytännössä lakia joka päivä,
koska resurssit eivät riitä kaikkiin vaadittaviin tehtäviin.
Kysyisin sisäministeri Räsäseltä, miten hallitus aikoo taata kansalaisten turvallisuuden tason
pysyvän ennallaan, jos poliisien määrää ja määrärahoja vähennetään?

9
Nokianvirran koulu
Nokia
Pirkanmaan vaalipiiri
Wahid Ahmadi
Poliisitoiminta säästöjen kohteena
Valtion säästöohjelma on vaikuttanut monin tavoin poliisin mahdollisuuksiin valvoa lakia ja
suojella kansalaisia rikoksilta. Myös poliisin työturvallisuus on heikentynyt ja työmotivaatio
laskenut. Poliiseja koulutetaan suoraan työttömyyskortistoon. Samaan aikaan rikosten määrä kasvaa
Suomessa. Väkivaltarikokset ovat lisääntyneet jopa 20 prosenttia. Miten hallitus aikoo pysyttää
tämän kehityksen? Tuleeko Suomesta entistä turvattomampi hallituksen säästöohjelman vuoksi?

10
Ehnroosin koulu
Mäntsälä
Uudenmaan vaalipiiri
Vera Sahlberg
Kansalaisten turvallisuuden takaaminen
Poliisit eivät enää kykene tutkimaan pieniä rikoksia, koska valtion säästöt ovat vähentäneet
resursseja. Syrjäisemmillä seuduilla poliisien näkyvyys on olematonta. Lisääntyykö oman käden
oikeuden käyttö, kun poliiseja ei ole riittävästi. Miten hallitus aikoo turvata kansalaisten

turvallisuuden koko maassa – myös syrjäisemmillä seuduilla?

11
Hepolan koulu
Kemi
Lapin vaalipiiri

Wiljami Sillanpää
Kansalaisten turvallisuus
Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoite on, että Suomi olisi Euroopan
turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä. Hallitusohjelmaan sisältyy kuitenkin kymmenen miljoonan
euron leikkaus poliisin määrärahoista. Miksi hallitus harjoittaa säästöjä kansalaisten
perusturvallisuuden kustannuksella, vaikka tavoite on sen lisääminen?

12
Opintien koulu
Loimaa
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Eveliina Uusitalo
Lainsäädännön epäloogisuus
Arvoisa puhemies
Suomessa aseenkantoluvan voi saada jo 15-vuotiaana, mutta esim. tähtisadetikkujen ostamiseen
tarvitaan nykyään 18 vuoden ikä. Kysyisinkin sisäasiainministeri Päivi Räsäseltä onko tässä mitään
järkeä ja aikooko hallitus tehdä jotain tämän mielestäni selvän epäkohdan korjaamiseksi.

13
Sydän-Laukaan koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri
Aino Tuukkanen
Kuntaliitokset

Arvoisa Puhemies,
hallitusohjelmassa linjataan tiukasti, että kuntien määrää tulisi vähentää kuntaliitoksilla. Monissa
kunnissa tätä uudistusta vastustetaan kovasti. Haluaisinkin kysyä kuntaministeriltä, mitä kunnat
hyötyvät kuntaliitoksista?

14
Alahärmän yläkoulu
Kauhava
Vaasan vaalipiiri
Minna Vakkuri
Kuntaliitokset ja palvelut
Hallitus suunnittelee Suomeen suuria kuntaliitoksia. Kuinka jatkossa aiotaan huolehtia siitä, että
palvelut eivät keskity kuntakeskuksiin, vaan kunnan kaikkia osia kehitetään tasapuolisesti niin, että
esim. koulu -, terveyskeskus- tai kauppamatkoista ei tule kohtuuttoman pitkiä ja kunnan pienimmät
osat eivät autioidu kokonaan?

15
Nurmon yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri
Meeri Savela
Kuntaliitokset
Arvoisa puhemies.
Kuntia ollaan liittämässä rajusti yhteen. Kun oma paikkakuntani liitettiin toiseen suureen kuntaan,
niin esimerkiksi kouluruoka on huonontunut ja terveydenhoitopalvelut ovat heikentyneet
huomattavasti. Onko hallitus miettinyt vakavasti kuntaliitosten seuraamuksia myös yksittäisten
ihmisten kannalta?

16
Turengin yhteiskoulu
Janakkala
Hämeen vaalipiiri

Veera Kärki
Kuntien pakkoliitokset
Arvoisa puhemies!
Hallituksen kaavailema kuntauudistus on aiheuttanut paljon vastustusta kuntatasolla. Tämän lisäksi
kansalaiset ovat huolissaan palvelujen heikkenemisestä, sekä täysin mielivaltaisista kuntarajoista.
Miten kuntauudistus tällä hetkellä etenee. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, että kuntien
pakkoliitos on omalta osaltaan vastoin perustuslain yhdennentoista luvun 121 § vastaan, jossa
sanotaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden
itsehallintoon”. Oman kuntamme Janakkalan valtuustokin on yksimielisesti Janakkalan
pakkoliittämistä vastaan.
Hallituksen esitys sotii myös vastoin kuntalain kuntien itsehallintoa koskevaa pykälää.
”Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa".

17
Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Jere Holmberg
Kuntaliitokset
Hallituksen tavoitteena on vähentää kuntien määrää. Mihin kuntamäärään hallitus tähtää, millä
aikataululla ja ovatko kaikki kuntaliitokset tarpeellisia?

18
Kesämäenrinteen koulu
Lappeenranta
Kymen vaalipiiri
Anni Parkko
Kuntaliitosten vastuullisuus
Kuntaliitoksia perustellaan sillä, että kaikille on turvattava palvelut myös tulevaisuudessa, mutta
kärsivätkö lasten ja vanhusten palvelut kuntien yhdistämisestä? Johtaako suurkuntien
synnyttäminen haluttuihin säästöihin pitkällä tähtäimellä, jos esim. nuorten pahoinvointi lisääntyy
suurissa koulukeskuksissa?

19
Uotilanrinteen peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri
Paavo Kääntee
Pois, kauas palvelut karkaa
Miksi raumalaiset joutuvat synnyttämään, käymään poliisilla ja kunnan eläinlääkärillä Porissa?
Miksi autottomat vanhukset joutuvat lähtemään kotikulmiltaan lääkäriin ja kauppaan yli 50 km:n
päähän? Miksi Pelkosenniemen asukkailta viedään pankkipalvelut ja mikseivät savukoskelaiset saa
käteistä enää alle 100 km:n sisältä? Onko hyvinvointivaltio enää hyvinvointivaltio kaikille? Mitä
hallitus aikoo tehdä taatakseen lähipalvelujen säilymisen kuntauudistuksen jälkeen?

20
Emäkosken koulu
Nokia
Pirkanmaan vaalipiiri
Henri Tuisku
Kuntauudistuksen tarpeellisuus
Ovatko kaikki kuntauudistukset tarpeellisia?

21
Eurajoen yhteiskoulu
Eurajoki
Satakunnan vaalipiiri
Joni Toivo
Kuntauudistus
Suomeen on kaavailtu mittavaa kuntauudistusta, joka perustuisi työssäkäyntialueisiin. Näin ollen
moni pieni kunta joutuu tekemään kuntaliitoksen. Kysynkin hallitukselta, mitä todellisia säästöjä
kuntaliitoksista saadaan ja pystytäänkö kaikissa kunnissa turvaamaan ihmisten peruspalvelut?

22
Otalammen koulu
Vihti
Uudenmaan vaalipiiri
Tuomas Lasanen
Kuntauudistus
Arvoisa Puhemies!
Miten nykyinen hallitus aikoo varmistaa sen, että palvelut eivät karkaa maaseudulla vielä
kauemmaksi, jos nämä kaavaillut suurkunnat toteutuvat?

23
Gumeruksen yhtenäiskoulu
Siikajoki
Oulun vaalipiiri
Sini Färm
Kuntien yhdistyminen ja lähikoulut
Kuntien yhdistyminen on tänä päivänä hyvin yleistä. Samalla kunnat lakkauttavat pienet lähikoulut
ja oppilaat kootaan keskuksen monisataoppilaiseen kouluun.
Onko tästä todella hyötyä ja säästöä, kun tiedämme, että isoissa kouluissa oppilaiden ongelmat
kasvavat? Aikooko hallitus tukea kuntia millään tavalla, jotta turvallinen lähikoulu taattaisiin
kaikille peruskouluikäisille?

24
Orimattilan yhteiskoulu
Orimattila
Hämeen vaalipiiri
Veera Salminen
Kuntauudistus ja nuorten syrjäytyminen
Hallituksessa valmistellaan Suomen kuntien määrän vähentämistä mm. pakkoliitoksilla. Onko
kuntauudistuksessa otettu huomioon sen vaikutukset kuntien koulujärjestelmään esim. pienten
koulujen lakkauttamisina? Suomessa ollaan huolestuneita nuorten syrjäytymisestä ja
pahoinvoinnista. Eivätkö juuri tällaiset ylisuuret kouluyksiköt lisää nuorten syrjäytymistä? Miten

hallitus aikoo estää tällaisen kehityksen?

25
Rauman lyseon peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri
Susanna Bernitz
Kuntaliitosten tarpeellisuus
Kuntaliitosten seurauksena koulut, työpaikat ja muut palvelut siirtyvät yhä kauemmas syrjäseutujen
asukkailta. Ihmisten elämä hankaloituu, matkat sekä niihin käytetty aika pitenevät ja liikenne
lisääntyy. Kun ihmiset alkavat pakkautua sinne, missä kaikki palvelut sijaitsevat, eli suurten
kaupunkien keskustoihin, ihmisten viihtyvyys vähenee ja syrjäseudut autioituvat. Eikö olisi
tärkeämpää säilyttää kunnat, pitää työpaikat ja palvelut lähellä ihmisiä sekä asutus tasaisena, kuin
tehdä kuntien palveluista epämiellyttäviä suuryksiköitä ja ihmisten elämästä hankalampaa ja
epätasa-arvoisempaa? Ovatko kuntaliitokset todella ihmisten viihtyvyyden kannalta myös
taloudellisesti kannattavia?

26
Hämeenlinnan yhteiskoulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri
Elviira Levä
Kulttuurimäärärahojen supistaminen
Monet meistä nuorista ovat kulttuurin suurkuluttajia. Valtio on tuntuvasti supistanut kulttuuriin
kohdennettuja määrärahoja. On supistettu teattereilta, orkestereilta ja pelkästään museotoimesta n. 8
miljoonaa euroa. Mitä hallitus aikoo tehdä, että tämä kehitys saadaan pikaisesti pysäytettyä?

27
Kempeleen yläaste
Kempele
Oulun vaalipiiri

Pilvi Kronqvist / Rugie Gaye
Kehitysvammaisten syrjintä
Arvoisa puheenjohtaja,
maassamme pidetään tärkeänä sitä, että kaikki ovat erilaisia mutta samanarvoisia. Tämä ei aina näy
maassamme. Haluamme nostaa pinnalle kehitysvammaisten syrjinnän. Esimerkiksi jotkut
kehitysvammaiset eivät voi adoptoida lasta vammaisuuden takia. Mitä hallitus voi ja haluaa tehdä,
että kehitysvammaiset olisivat samalla viivalla kuin me muutkin ihmiset?

28
Merenojan koulu
Kalajoki
Oulun vaalipiiri
Veli-Matti Pentti
Kuorma-autoyrittäjien elinkeinon turvaaminen
Arvoisa puhemies.
Eduskunnan päätöksestä dieselin litrahinta nousi 10.55 senttiä vuoden alussa. Yksittäiselle
ajoneuvoyhdistelmälle on tulossa jopa yli 15 000 € vuotuinen lisämaksu. Käyttövoimaveron
alentaminen on kuljetuselinkeinolle huono ja riittämätön keino veronkorotuksen kompensaatioksi.
Vuositasolle se keventäisi kustannuksia kuorma-autoa kohden enimmillään vain 1100 €. Kysynkin
nyt liikenneministeri Merja Kyllöseltä, miten valtiovalta aikoo turvata kuorma-autoyrittäjien
elinkeinon tulevaisuudessakin?

29
Hollolan yläaste
Hollola
Hämeen vaalipiiri
Petri Nieminen
Pyöräilykypärän käyttö
Arvoisa puhemies!
Tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä
käytettävä asianmukaista suojakypärää. Se tarkoittaa suositusluontoista määräystä, eikä
käyttämättömyydestä rangaista. Tästä johtuen vain harva käyttää kypärää. Näin on erityisesti
nuorten keskuudessa. Olisiko laissa ja lain valvonnassa tiukentamisen paikka? Mikä on hallituksen

suhtautuminen asiaan?

30
Oulaisten yläkoulu
Oulainen
Oulun vaalipiiri
Niklas Määttänen
Joukkoliikenteen tukeminen
Arvoisa puhemies.
Polttoainevero on noussut kovasti ja etenkin dieselin hinnannousu on viimeaikoina ollut päätä
huimaavaa. Tällä pyritään toki vähentämään yksityisautoilua ja edistämään joukkoliikenteen
käyttöä, mutta samalla myös joukkoliikenteen polttoainekustannukset kohoavat. Liikennöitsijöiden
suurin kulu muodostuukin juuri polttoaineesta. Mitä hallitus aikoo tehdä joukkoliikenteen
tukemiseksi, erityisesti haja-asutusalueilla?

31
Meri-Porin koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Teemu Pitkänen
Joukkoliikenteen tukeminen
Haja-asutusalueiden linja-autovuorot ovat harventuneet ja lippujen hinnat kallistuneet. Monet
nuoret eivät pääse liikkumaan koulun jälkeen muuten kuin vanhempien kyyditsemänä. Ongelma
koskee tietenkin kaikkia maaseudulla asuvia. Miten hallitus aikoo vastaisuudessa tukea
joukkoliikennettä?

32
Raumankarin koulu
Kalajoki
Oulun vaalipiiri
Laura Pahkala

Maaseudun joukkoliikenteen parantaminen
Haja-asutusalueella toisen asteen koulutukseen siirryttäessä koulumatkat tuottavat ongelmia.
Julkisen liikenteen linjoja on lakkautettu ja esim. Kalajoen Pahkalan ja Hillilän kylässä
opiskelijoiden täytyy ensin tulla omalla kyydillä Himangan kylälle, josta he vasta voivat matkustaa
toisen asteen koulupaikkaansa. Voitaisiinko maaseudun joukkoliikennettä parantaa jollakin tavalla?

33
Porin Lyseon koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Kaisu Kaalikoski
Julkisen liikenteen kehittäminen
Arvoisa puhemies!
Suurimmissa kaupungeissamme julkinen liikenne kulkee sujuvasti ja se on myös edullista.
Pienemmissä kaupungeissa, kuten Porissa, on ongelmana se, että julkiset liikennevälineet ovat
kalliita ja aikataulut harvoja. Hinta on sama, vaikka kulkisi pari pysäkinväliä tai useita kilometrejä.
Bussit ovat jatkuvasti täynnä, koska monet pääsevät koulusta tai töistä samaan aikaan. Kaikki
korostavat julkisten liikennevälineiden valitsemista ja hiilidioksidipäästöjen määrän vähentämistä,
mutta julkisten liikennevälineiden korkeat hinnat eivät varmastikaan houkuttele tarpeeksi ihmisiä.
Hintojen aleneminen ja sujuvat aikataulut saisivat ihmiset valitsemaan julkisen liikenteen
henkilöautojen sijaan. Eikö tämä vaikuttaisi alentavasti hiilidioksidipäästöihin? Kysynkin, mitä
hallitus tekee jotta joukkoliikenne sujuisi paremmin?

34
Aurinkolahden peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Jennina Holsti
Nuoret ja julkinen liikenne
Julkinen liikenne on alkanut vaikeutua ja kallistua tehden nuorten liikkumisesta hankalampaa. Mitä
te voitte jatkossa tehdä helpottaaksenne nuorten liikkumista?

35
Kaitaan koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Reetta Suppola
Nuorille maksuton joukkoliikenne
Erityisesti pääkaupunkiseudulla halutaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä, koska se on
yksityisautoilua ekologisempaa. Lippujen hinnat ovat kuitenkin nousseet jatkuvasti mikä tuntuu
pienituloisten opiskelijoiden tuloissa. Tallinnassa harkitaan parhaillaan kaikille käyttäjille täysin
maksutonta joukkoliikennettä. Yksi tapa kannustaa nykyistä nuorisoa aikuisenakin käyttämään
aktiivisesti joukkoliikennettä, olisi tarjota heille mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä
pääkaupunkiseudulla ilmaiseksi. Miten hallitus aikoo edistää joukkoliikenteen suosiota nuorten
keskuudessa nyt ja tulevaisuudessa?

36
Pohjanlinnan koulu
Kankaanpää
Satakunnan vaalipiiri
Iida Rajamäki
Ajokortin ikäraja
Viimeaikoina on ollut paljon keskustelua ajokortin ikärajasta 17 ikävuoteen. Minun mielestäni edes
kaikki 18-vuotiaat eivät ole tarpeeksi kypsiä saamaan ajokorttia. Mikä on hallituksen kanta asiaan?

37
Vanha koulu
Ylöjärvi
Pirkanmaan vaalipiiri
Toni Marjala
Mopoautokortti
Mopoautoon tarvitaan nykyään erillinen ajokortti. Mopoautot ovat monelle tarpeellisia, koska
asuvat syrjäkylillä ja vanhemmat eivät ehdi aina kuljettamaan. Bussivuorojakin on vähennetty.
Mitä pidätte kohtuullisena ikärajana ja hintana mopoautokortille?

38
Ähtärin yhteiskoulu
Ähtäri
Vaasan vaalipiiri
Santtu Korpisalo
Mopokortin hinta
Voitaisiinko mopokortin hintaa laskea järkevöittämällä siihen tähtäävää opetusta? Mopokortin hinta
on nykyisellään liian korkea, koska opetukseen liittyy paljon itsestään selvyyksien kuten esim.
mopon osien opiskelua. Näiden tuntien poisjättäminen ei vaarantaisi liikenneturvallisuutta.
Liikenteessä tapahtuvaa ajo-opetusta pidämme tärkeänä.

39
Pielisjoen koulu
Joensuu
Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Iitu Junninen
Mopoautojen liikenneonnettomuudet
Arvoisa puhemies!
Mopoautojen määrä on lisääntynyt suuresti ja onnettomuuksien määrä siinä ohessa. Vuosittain joka
kymmenes mopoauto on jollain tavalla osallisena liikenneonnettomuuteen. Muovinen sekä kevyt
mopoauto jää aina liikenneonnettomuuden sattuessa toiseksi.
Arvoisa liikenneministeri, mitä aiotte tehdä mopoautoilijoiden turvallisuuden parantamiseksi?

40
Kilonpuiston koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Sumeije Nouri
Mopoautoilun turvallisuuden parantaminen
Arvoisa puhemies!

Mopoautojen määrä on nopeasti kasvanut. Viime vuonna rekisteröitiin 1299 uutta mopoautoa ja
yhteensä teillämme liikkuu noin 5000 mopoautoa. Joka kymmenes mopoautoilija joutuu kuitenkin
onnettomuuteen. Nykyisin mopoautoa voi ajaa suoritettuaan mopokortin ja mopon käsittelykokeen.
Tämä ei riitä mopoauton turvalliseen ajamiseen. Mopon käsittelykokeen yhteydessä pitäisi olla
myös mopoauton käsittelykoe mopoautoilua aikovalle. Mopoautojen nopeus 45 km tunnissa
aiheuttaa myös usein muulle liikenteelle ongelmia ja aiheuttaa vaarallisia ohitustilanteita.
Mitä hallitus on suunnitellut mopoautoilun turvallisuuden parantamiseksi?

41
Kiviniityn koulu
Kokkola
Vaasan vaalipiiri
Antto Tunkkari
Mopoliikenne takaisin kevyen liikenteen väylille
Joissakin kaupungeissa mopoliikenne on siirretty kokonaan autoille tarkoitetuille kaistoille.
Autoilijoita hermostuttaa, kun mopoilijat tukkivat teitä, joilla nopeusrajoitus on suurempi kuin
mopojen rakenteellinen huippunopeus. Siksi usein voi havaita tilanteita, joissa autoilijat kiilaavat
mopoilijoiden ohi, ja aiheuttavat täten mopoilijoille vaaratilanteita. Siksi kysyisinkin
liikenneministeri Merja Kyllöseltä, kuinka liikenne saataisiin sujuvaksi ja turvalliseksi näissä
kaupungeissa myös mopoilijoiden osalta?

42
Raumanmeren peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri
Tony Lehti
Moottoritien rakentaminen
Arvoisa herra puhemies,
Valtatie 8 on ruuhkainen, nopeusrajoituksia ei noudateta, ja näin ollen syntyy vaarallisia
ohitustilanteita, jotka lisäävät onnettomuusriskiä. Voisiko Turku-Rauma-Pori välille rakentaa
moottoritien?

43
Myllyharjun koulu
Loviisa
Uudenmaan vaalipiiri
Katariina Seppä
Raideyhteys Helsinki-Kotka-Pietari
Kuntien ja kaupunkien johtajat sekä maakuntaliitot ovat perustaneet rantaratatyöryhmän, joka ajaa
uuden raideyhteyden rakentamista Helsingistä Porvoon ja Loviisan kautta edelleen Kotkaan ja
Pietariin. Helsingistä itään. Rakennettava rata siirtäisi merkittävän osan Venäjälle menevästä
tavaramäärästä rekoista kiskoille ja parantaisi näin osaltaan tieliikenteen turvallisuutta. Kysynkin,
mikä on hankkeen tämän hetkinen tila?

44
Karakallion koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Emma Timonen
Bussilippujen hinnat
Arvoisa puhemies!
Bussilippujen hinnat ovat nousseet viime vuosina. Bussiliikenteen hintojen pitäisi pysyä alhaisina,
jotta julkista liikennettä käytettäisiin enemmän. Voiko linja-autoyrityksille antaa enemmän tukea,
jolloin bussilippujen hinnat laskisivat?

45
Tapiolan koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Eveliina Hannikainen
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen korkeat lippuhinnat
Arvoisa puhemies!
Yksityisautoilu edistää ilmastonmuutosta ja sitä pyritään vähentämään. Pääkaupunkiseutulaisia on
kehotettu käyttämään julkista liikennettä, ja Helsinkiin on ollut jopa suunnitteilla ruuhkamaksuja.

Varsinkin pääkaupunkiseudun nuoret käyttävät paljon julkisia liikennevälineitä. Tästä huolimatta
joukkoliikenteen lippuhinnat ovat erittäin korkeat ja niitä nostettiin vuoden 2012 alussa jopa 4,1 %.
Julkisella liikenteellä matkustamisen kalleuden vuoksi monet valitsevat auton bussin sijasta.
Voisiko kasvavien kustannusten kattamiseksi tehdä muuta kuin korottaa lippuhintoja? Mitä hallitus
voi tehdä asialle?

46
Puolankajärven koulu
Puolanka
Oulun vaalipiiri
Jenni Heikkinen
Pohjois-Suomen rautatiehankkeet
Arvoisa liikenneministeri Merja Kyllönen. Jo noin sata vuotta sitten kainuulaiset ajoivat
syrjäseutujen liikenneyhteyksiä kohentavia hankkeita, kuten rautatietä Kajaanista Kuusamoon ja
edelleen Kemijärvelle. Viime aikoina kyseinen ratahanke on jälleen noussut Kainuussa esille, sillä
Kainuussa kuten muuallakin Pohjois-Suomessa, on lukuisia matkailukeskuksia ja kaivoksia, jotka
tarvitsevat nykyistä parempia liikenneyhteyksiä. Kannattaako hallitus uusien rautateiden
rakentamista Kainuuseen ja muualle Pohjois-Suomeen?

47
Arabian peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Norah Hamad
Maahanmuuttajien ja pakolaisten työluvat ja kielikoulutus
Suomessa tulee olemaan paha työvoimapula. On aivan hullua, että koulutettujenkin
maahanmuuttajien on hyvin hidasta ja hankalaa saada työlupa. Suomi ottaa myös paljon vähemmän
apua tarvitsevia pakolaisia kuin muut Pohjoismaat.
Riittävän kielikoulutuksen, opiskelu- tai työpaikan avulla voidaan ehkäistä yhteiskunnasta sivuun
jääminen.
Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta maahanmuuttajien ja pakolaisten työlupien saamista
helpotetaan ja kielikoulutusta lisätään?

48
Ylistaron yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri
Jaakko Tuuri
Nuorten yhteiskuntatakuu ja työllistyminen
Arvoisa puhemies!
Kymmeniä tuhansia alle 25-vuotiaita nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Vuonna
2005 säädettiin yhteiskuntatakuu, jonka mukaan nuori tulisi ohjata joko työhön tai työharjoitteluun.
Tästä huolimatta syrjäytyneiden nuorten määrä ei ole vähentynyt. Mitä hallitus aikoo tehdä
tehostaakseen nuorten työllistymistä?

49
Oulunsalon yläaste
Oulunsalo
Oulun vaalipiiri
Veera Vähäsöyrinki
Nuorten työllistyminen
Jyrki Kataisen hallituksen mukaan hyvinvointi syntyy työstä. Suomen tulevaisuuden menestys sekä
hyvinvointivaltion kestävä rahoitus ovat riippuvaisia korkeasta työllisyysasteesta. Hallituksen
tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja kannusteet työhön
osallistumiseen sekä pidentää työuria. Kuitenkin pelkästään Oulussa kaikista työttömistä noin
kolmannes on alle 30-vuotiaita.
Miten hallitus aikoo tukea nuoria työllistymisessä?

50
Lahden yhteiskoulu
Lahti
Hämeen vaalipiiri
Minni Mattila
Nuorten työllistyminen
Tällä hetkellä nuorten (alle 25-vuotiaiden) työttömyysprosentti on 25 %. Millä tavoin hallitus aikoo

tukea nuorten työllistymistä?

51
Oulaisten yläkoulu
Oulainen
Oulun vaalipiiri
Heidi Salonpää
Nuorisotyöttömyys
Arvoisa puhemies.
Nuorisotyöttömyys on suuri ongelma Suomessa. Myös kesätöitä on hankala löytää, eivätkä nuoret
saa kokemusta työnteosta. Mitä hallitus aikoo tehdä ongelman ratkaisemiseksi?

52
Moision koulu
Salo
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Marko Rantaniemi
Suomen kaikenväristen nuorten työttömyys
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai
elinkeinolla. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä. Oikeudesta työllistävään koulutukseen
säädetään lailla. Samaan aikaan kun Suomessa on korkea nuorisotyöttömyys, puhutaan
työvoimapulasta. Yhtenä ratkaisuna nähdään työperäinen maahanmuutto, joka sekään ei ole
yksiselitteistä. Aikoinaan Olof Palme osasi yhdistää kapitalismin ja sosiaalipolitiikan tarpeet
toimivaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Voidaan tietenkin kysyä, onko tämä enää mahdollista
nykyisillä reunaehdoilla. Eikä Palmekaan ole enää käytettävissä.
Mitä hallitus aikoo tehdä tämän asian hyväksi, että perustuslain lakipykälä 18 toteutuisi paremmin
kaikkien suomalaisten nuorten, myös maahanmuuttajien kohdalla.?

53
Hatanpään koulu
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri

Opri Vottonen
Nuorten kesätyöt
Nuorten kesätöiden saaminen on vaikeaa ja suurin osa on anastanut kesätyön suhteilla. Arvoisa
työministeri, miten nuorille saataisiin enemmän kesätyömahdollisuuksia ja arvokasta
työkokemusta?

54
Harjunrinteen koulu
Riihimäki
Hämeen vaalipiiri
Ria Luoto
Työvoimapula
Tutkimusten mukaan maatamme uhkaa työvoimapula samaan aikaan, kun maassa on suuri määrä
nuorisotyöttömiä. Myös eläkeikää yritetään nostaa ja opintoja nopeuttaa, jotta saataisiin lisää
työntekijöitä, vaikka työtä ei riitä tälläkään hetkellä kaikille. Työvoimapulasta on puhuttu
vuosikymmeniä, mutta koskaan se ei näytä tulevan todeksi. Uskooko hallitus työvoimapulaan ja
miten se aikoo toimia sen estämiseksi?

55
Kaakkurin koulu
Oulu
Oulun vaalipiiri
Miia Heinonen
Nuorten tupakointi
Uuden lain myötä tupakkatuotteet on piilotettu kaupoissa. Tämä ei kuitenkaan vähennä nuorten
tupakointia, koska nuoret eivät ole aiemminkaan voineet ostaa kaupasta tupakkatuotteita.
Päinvastoin seurauksena voi olla, että ne alkavat kiinnostaa nuoria entistä enemmän, koska ne on
piilotettuja tuotteita. Mitä hallitus aikoo tehdä nuorten tupakoinnin vähentämiseksi?

56
Kiviniityn koulu
Kokkola
Vaasan vaalipiiri
Aleksi Viljanen
Sähkötupakan käyttö
Sähkötupakan käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti alaikäisten nuorten keskuudessa, koska sen
hankkiminen on helppoa ja käyttö huomaamatonta. Lisäksi monet ajattelevat, että sähkötupakan
polttaminen on terveellisempi vaihtoehto kuin tavallisen tupakan polttaminen, vaikka todellisuus on
toinen. Sähkötupakkakin aiheuttaa riippuvuutta, eikä haittavaikutuksista ole vielä tarkkaa tietoa.
Mitä aiotte tehdä sähkötupakan käytön estämiseksi alaikäisten nuorten keskuudessa?

57
Keravanjoen koulu
Kerava
Uudenmaan vaalipiiri
Inka Hast
Sähkötupakka
Sähkötupakka kiinnostaa nuoria, ja sen käyttö onkin lisääntynyt nuorten keskuudessa.
Sähkötupakka mielletään tavanomaista tupakkaa terveellisemmäksi vaihtoehdoksi, vaikkakin
tuotteesta on vaikea saada puolueetonta tietoa. Miten hallitus aikoo jatkossa toimia sähkötupakan
suhteen?

58
Lauritsalan koulu
Lappeenranta
Kymen vaalipiiri
Ilona Tavi
Nuorten päihteidenkäyttö
Mitä hallitus aikoo tehdä nuorten lisääntyneelle päihteidenkäytölle ja siitä aiheutuville ongelmille?

59
Jalasjärven yläaste
Jalasjärvi
Vaasan vaalipiiri
Niko Saarinen
Energiajuomien myynti
Arvoisa puhemies,
monilla paikkakunnilla on otettu vanhempien pyynnöstä käyttöön järjestelmä, jonka mukaan
energiajuomia ei myydä kouluaikoina kaupoissa alle 15-vuotiaille. Vanhemmat ovat erittäin
huolestuneita lasten energiajuomien ostelusta. Lisäksi on todistettu, että energiajuomat ovat
epäterveellisiä. Ne sisältävät kohtuuttomia määriä kofeiinia ja sokeria sekä ihmiselle epäterveellistä
tauriinia. Kysymykseni kuuluukin: voitaisiinko energiajuomat kieltää kokonaan alle 15-vuotiailta?

60
Raumankarin koulu
Kalajoki
Oulun vaalipiiri
Essi Saarenpää
Nuorten vammaisten palvelut
Mielestäni myös vammaisella nuorella on oikeus itsenäistyä ja muuttaa omaan asuntoon ja saada
sinne tarvittavat tukipalvelut voidakseen elää itsenäisesti. Miten nämä palvelut pystyttäisiin
turvaamaan niitä tarvitseville?

61
Espoon yhteislyseon koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Elina Ranne
Nuorten ja vanhusten syrjäytyminen
Nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä. Myös vanhusten huono kohtelu on herättänyt
paljon keskustelua. Kuitenkaan näiden kahden vakavan asian ympärillä vellovat juhlapuheet eivät

ole johtaneet konkreettisiin toimiin.
Onko hallituksella mitään eväitä puuttua näihin epäkohtiin? Jos on, niin miten?

62
Pielisjoen koulu
Joensuu
Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Martta Eronen
Perhesurmat
Arvoisa puhemies!
Maassamme on tapahtunut puolen vuoden aikana jo kuudes lasten henkiä vaatinut, jomman
kumman vanhemmista toteuttama surmatyö. Jokaisella murhenäytelmällä on omat syynsä ja
taustansa, joihin ulkopuoliset - varsinkaan viranomaiset - eivät yleensä pysty ajoissa puuttumaan.
Elämäntavassamme yksin pärjääminen on arvossaan ja ydinperheen ongelmat eivät aina näy
ulospäin, varsinkaan jos lapset ovat vielä kotihoidossa. Koulusurmista tuttu termi laajennettu
itsemurha sopii myös moniin perhesurmiin. Kun vanhemman voimat loppuvat ja epätoivo ajaa heitä
itsetuhoon, lapsia ei haluta jättää jälkeen kärsimään. Myös kosto toiselle puolisolle voi tapahtua
lapsia välikappaleena käyttäen. Usein perhesurmissa on syynä myös äidin henkinen luhistuminen
synnytysmasennuksen tai voimat vieneen vauvanhoidon seurauksena.
Mitä hallitus aikoo tehdä tällaisten tragedioiden estämiseksi?

63
Hämeenkyrön Yhteiskoulu
Hämeenkyrö
Pirkanmaan vaalipiiri
Antti Yli-Perttala
Perheväkivallan lisääntyminen Suomessa
Arvoisa puhemies, huolenaiheeni koskee nuorten pelkoa, ja turvattomuutta nyky-yhteiskunnassa
perheväkivallan lisääntymisen seurauksena. Viime vuosien aikana tapahtuneet
perheväkivaltatapaukset, ja jopa perhesurmiinkin johtaneet väkivaltateot ovat herättäneet ihmisissä
huolestuneisuutta. Kysyisinkin nyt sisäasiainministeri Päivi Räsäseltä, onko median synnyttämä
julkisuus saanut aikaan näiden ikävien tapausten lisääntymisen, ja mitkä ovat yhteiskunnan keinot
ennaltaehkäistä perheväkivallan lisääntymistä?

64
Tampereen nuorisofoorumi
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri
Matilda Kouvo
Alkoholimainonta
Suomen laissa on kielletty vahvojen alkoholijuomien mainonta ja muille alkoholijuomille on
asetettu tiukkoja rajoituksia, joilla pyritään estämään alaikäisiin kohdistuva mainonta. Silti monet
nuoret tuntevat enemmän alkoholimerkkejä, kuin ministerien nimiä, ja tämä mainonta, jota me
näemme päivittäin katukuvassa, ei varmastikaan auta vähentämään alaikäisten alkoholin kulutusta.
Mainosten
tarkoitus on jäädä mieleen ja alkoholia mainostetaan hyvin lain kirjainta venyttäen. Minun ja monen
muun nuoren mielestä jo lakia rikkoen. Miten on ylipäätään mahdollista, että alkoholia voidaan
mainostaa julkisilla paikoilla?

65
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Kristiina Makkonen
ACTA-sopimus
Hiljattain on allekirjoitettu kansainvälinen ACTA-sopimus. Sopimus vaarantaa verkon
yksityisyyttä, viestinnän vapautta ja ristiriidassa perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien kanssa. Mitä
hallitus aikoo tehdä asian suhteen?

66
Moision koulu
Salo
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Lilli Saario
Sananvapautta rajoittavat sopimukset

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) on kansainvälinen sopimus, joka ajaa nettisensuuria.
Tarkoituksena on ehkäistä väärennettyjen tuotteiden sekä tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin
levitystä. Internet-verkostoista voidaan siis periaatteessa poistaa mikä tahansa sivusto, tiedosto tai
sovellus, jos sopivuutta vahtiva taho kokee materiaalin jotenkin epäsopivaksi. Sopimus on
herättänyt huomattavaa keskustelua mediassa ja Internetin keskustelupalstoilla ja foorumeissa.
Muun muassa Free Software Foundation pitää sopimusta uhkana vapaiden ohjelmistojen
levitykselle ja käyttömahdollisuuksille. 26.1.2012 Suomi ja 21 muuta EU-maata allekirjoittivat
sopimuksen. Kysymys kuuluu, millä perusteilla suurlähettiläs Jari Gustafsson allekirjoitti ACTAsopimuksen koko Suomen nimissä ja miten hallitus aikoo taata sananvapauden säilymisen?

67
Puolankajärven koulu
Puolanka
Oulun vaalipiiri
Oskari Haapalainen
Internetpiratismi
Arvoisa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Yhdysvalloissa viime vuoden lopulla esiteltiin
edustajainhuoneelle lakiehdotus Stop Online Piracy Act, jonka tarkoituksena oli estää
tekijänoikeusrikkomukset internetissä. Onko hallituksella tarkoitus ajaa Suomeen vastaavaa lakia?

68
Härkävehmaan koulu
Hyvinkää
Uudenmaan vaalipiiri
Maria Nousiainen
Verotuksen moninkertaisuus
Miksi Suomessa verotetaan moninkertaisesti? Samasta asiasta voi joutua maksamaan verot todella
moneen kertaan, ja todella moni ihminen.
Esimerkkinä asunto: Otat lainan, josta peritään verot. Tienaat rahaa lainan maksuun, siitä peritään
verot. Omistat kyseisen asunnon ja siitäkin peritään verot! Sitten kun sinusta aika jättää, lapsesi
perivät kyseisen asunnon ja heistä jokainen maksaa perintöveron.
Miten voidaan olettaa, että 18-vuotiaalla olisi varaa maksaa esimerkiksi puolen miljoonan
arvoisesta perintötilasta 13 % perintövero? Vaihtoehtona olisi tietysti myydä tila, mutta entä jos tila
onkin periytynyt jo monen sukupolven ajan? Ja kaikenlisäksi, jokainen sukupolvi on maksanut
tilasta perintöveron!

Ja jos verorahoista on kerta niin suuri pula, että kaikesta mahdollisesta pitää todellakin verottaa,
eikö verorahoja voisi käyttää tehokkaammin ja tärkeämpiin asioihin? Joissakin maissa vanki joutuu
maksamaan itse oman ylöspitonsa, Suomessa sen sijaan maksetaan vangeille palkkaakin.
Miksi siis suomessa verotetaan moninkertaisesti?

69
Kuusiston koulu
Toholampi
Vaasan vaalipiiri
Emma Määttälä
Käteisen rahan nostomahdollisuus
Arvoisa puhemies!
Pankit ovat karsineet palveluitaan: pankkikonttoreita suljetaan ja käteispalveluja rajoitetaan.
Rahannostoautomaatit keskittyvät kaupunkeihin ja kauppakeskuksiin, mikä vaikeuttaa erityisesti
vanhusten asiointia. Eräät kunnat jopa maksavat Automatia Oy:lle pitääkseen automaatin
paikkakunnalla.
Veronmaksajat pelastivat 1990-luvulla pankkituella suomalaisen pankkijärjestelmän. Nyt pankit
osoittavat kiitollisuuttaan aika erikoisella tavalla. Mielestäni mahdollisuus nostaa käteistä on
jokaiselle kuuluva perusoikeus.
Arvoisa puhemies! Onko hallituksella aikomus ja keinoja turvata käteisen rahan nostomahdollisuus
myös pienillä paikkakunnilla?

70
Mainingin koulu
Espoo
Uudenmaan
Anna Kormu
Tuloerot
Arvoisa Herra Puhemies!
Tuloerojen kasvu maassamme viime vuosina on ollut huolestuttavaa. Yritysjohdon saamat erilaiset
huippupalkkiot ovat tätä vain lisänneet. Samaan aikaan on lapsiperheiden, vanhusten ja nuorten
opiskelijoiden asemassa esiintynyt huolestuttavia piirteitä. Perheväkivallan uhreista ja vanhusten
hoidon puutteista uutisoidaan turhan usein. Nämä ilmiöt eivät mielestäni kuulu hyvinvointiSuomeen. Mitä hallitus aikoo tehdä vaikeuksissa elävien perheiden ja liian vähälle hoivalle jäävien
vanhusten hyvinvoinnin parantamiseksi?

71
Vanha koulu
Ylöjärvi
Pirkanmaan vaalipiiri
Adolfo Raappana
Nuorten kulutuksen suuntaaminen
Nuorten usein käyttämien tuotteiden ja palvelujen hinnat ovat nousseet verotuksen myötä. Nuorten
rahat ovat entistä tiukemmalla. Mihin suuntaan nuorten kulutusta aiotaan suunnata?

72
Raumanmeren peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri
Heidi Malmsten
Opintotuki ja asumislisä
Arvoisa herra puhemies.
Miksi opintotuki ja asumislisä ovat niin pieniä verrattuna siihen, että asumiskulut, opiskelun
maksaminen sekä esimerkiksi elintarvikkeiden hinta nousee koko ajan. Mielestäni olisi hyvä, jos
nuoria tuettaisiin pienemmän verotuksen kautta, tai heille tarjottaisiin enemmän työpaikkoja
opiskelun yhteydessä.

73
Mattlidens skola
Esbo
Nylands valkrets
Mikko Mäntylä
Grekland och lånegarantier
Ärade herr talman,
Ifjol fick vi flertalet gånger följa med diskussionen om de så kallade lånegarantierna som Finland
krävde för att låna pengar åt Grekland. Det är bra att kräva lånegarantier.

I början av året kunde man läsa i Taloussanomat att Finland genom Finlands bank, ERVV och
EVM gått i borgen för en summa som överstiger 40 miljarder euro.
MEN vart försvann diskussionen om lånegarantier för framtida lån? Om vi utgår ifrån ett
skräckscenario att ekonomin totalt kollapsar i Europa och Finland måste betala det vi lovat att
betala. Vad skulle det innebära för mig?

74
Högstadieskolan Lönkan
Helsingfors
Helsingfors valkrets
Leo Larjanko
Finland och Eurokrisen
Ärade talman.
Vilka förberedelser har regeringen gjort ifall euron kraschar? Och vad har ni gjort att försöka
förhindra att en krasch skall uppkomma?

75
Arabian peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Essi Hallapää
Homojen ulkoisesta adoptio-oikeudesta
Suomessa homo- ja lesbopareilla ei ole vielä oikeutta ulkoiseen adoptioon. On väärin olettaa, että
vähemmistöparit eivät voisi tarjota lapselle yhtä hyvin rakkautta ja huolenpitoa kuin heteroparit.
Sukupuolinen suuntautuminen ei sinänsä vaikuta lastenhoitoon. Suomessa adoptiovanhemmat
kulkevat joka tapauksessa tiukan seulan läpi saadakseen adoptiolapsen.
Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta adoptiovanhemmiksi sopivilla homopareilla olisi sama
oikeus ulkoiseen adoptioon kuin heteropareilla?

76
Helilän koulu
Kotka
Kymen vaalipiiri

Martta Roininen
Sukupuolineutraali avioliittolaki
Suomen perustuslaissa lausutaan yhdenvertaisuudesta seuraavalla
tavalla: "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella". Vuonna 1971
homoseksuaalinen kanssakäyminen sallittiin Suomessa, vuonna 2002 homoseksuaalit saivat luvan
rekisteröidä parisuhteensa. Vuoteen 2012 mennessä homoparit eivät kuitenkaan ole saaneet lupaa
solmia avioliittoa, eivätkä adoptoida lasta. Miksi?
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Kaitaan koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Ida Lilja
Nuorten kuuleminen sukupuolineutraalissa avioliitossa
Eduskunnassa on vireillä tasa-arvolain uudistus, jossa ajetaan sukupuolivähemmistöihin
kohdistuvan syrjinnän kieltämistä. Nuorisolain 8 § mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa
asioissa. Erityisesti sukupuolineutraalin avioliittolain kohdalla tilanne näyttää huonolta, sillä sitä ei
ole sisällytetty nykyiseen hallitusohjelmaan. Nuorisojärjestön Nuva ry:n toimijana en ole saanut
tietooni, että nuorilta olisi kysytty mielipidettä tässä asiassa, vaikka nämä ovatkin suurin naimisiin
menevä ikäluokka. Kuinka hallitus tulee kuulemaan nuoria tässä asiassa?
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Oxhamns skola
Jakobstad
Vasa valkrets
Sandra Stens
Samkönade pars rätt till extern adoption
I takt med att regnbågs-familjerna ökar så blir frågan om samkönades externa adoption mera
aktuell. Vi undrar vad regeringen tänker göra för att förnya adoptionslagen och göra den mera
jämställd?
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Mainingin koulu
Espoo
Uudenmaan
Paula Karhunen
Verenluovutusoikeus
Arvoisa Herra Puhemies!
Haluan kysyä hallitukselta seksuaalivähemmistöjen tasa-arvon puutteeseen liittyvän kysymyksen.
Miksi Suomessa ei myönnetä homoseksuaaleille adoptio- eikä verenluovutusoikeutta? Mielestäni
tämä rikkoo ihmisoikeuksia ja tasavertaisuutta. Naapurimaassamme, Ruotsissa on verenluovutus
homoille jo sallittu. Eikö Suomen tulisi olla edelläkävijä myös tässä asiassa? Mitä hallitus aikoo
tehdä edistääkseen seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien parantamista?
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Jyväskylän normaalikoulu
Jyväskylä
Keski-Suomen vaalipiiri
Saara Hankama
Homoseksuaalien oikeus avioliittoon.
Arvoisa puhemies ja hallituksen jäsenet.
Suomi pitää itseään oikeusvaltiona, joka pitää huolta tasa-arvon toteutumisesta, esimerkiksi
Suomessa tilanne homojen kannalta on parempi moniin muihin maihin verrattuna. He eivät saa
solmia avioliittoa, vaan joutuvat vain ”rekisteröimään parisuhteensa”. Onko hallituksessa
keskusteltu samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja sen mahdollisuudesta? Mitä hallitus voisi
tehdä, että homot saisivat mennä naimisiin? Haluaisimme tietää myös, mikä on hallituksen kanta
siihen, että kirkolle jäisi ainoastaan siunaustehtävä?
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Joroisten yläkoulu
Joroinen
Etelä-Savon vaalipiiri
Sara Eronen

Aborttioikeuden turvaaminen
Suomessa on puhuttu paljon abortista ja siitä onko se oikein vai väärin. Raskaudenkeskeytykset
tehdään pääasiassa erilaisista sosiaalisista syistä. Toiseksi yleisin syy on äidin alle 17 vuoden ikä.
Raskaudenkeskeytys voidaan nykyisin tehdä myös ultraäänikuvauksessa todetun sikiövaurion
perusteella. Joitakin harvoja raskaudenkeskeytyksiä tehdään lääketieteellisistä syistä esim.
raskauden komplikaatioiden takia, kun äidin terveys tai henki on vaarassa. On myös puhuttu paljon
siitä onko raskaudenkeskeytys sallittava teko, jos kyseessä on ollut raiskaustapaus. Abortin
muuttaminen laittomaksi ajaisi naiset puoskarien käsiin tai kotikonsteihin. Tällaiset toimenpiteet
voivat olla hyvin vaarallisia äidin hengelle. Miten hallitus aikoo turvata aborttioikeuden
pysyvyyden? Mikä on hallituksen kanta aborttioikeuteen?

82
Kuusiston koulu
Toholampi
Vaasan vaalipiiri
Elina Rajala
Äänioikeus 16-vuotiaille
Arvoisa puhemies!
Suomessa äänioikeus on 18-vuotiailla Suomen kansalaisilla. Seurakuntavaaleissa saa äänestää 16vuotias seurakunnan jäsen. Yleensä uudistuksia maltillisesti tekevä kirkko on toiminut
edelläkävijänä, mutta vanhoillinen valtio ei ole laskenut äänestysikää.
Ajankohtaiset asiat kiinnostavat nuoria ja äsken käydyissä Pressa nuorisovaaleissa saavutettiin
hyviä äänestysprosentteja. Tuskinpa yksikään puolue pahastuisi, jos saisi uusia, innokkaita
äänestäjiä. Mielestäni äänioikeusikäraja voitaisiin laskea kunnallis- ja valtiollisissa vaaleissa 16
vuoteen.
Arvoisa puhemies! Onko hallituksella aikomus ja millä aikataululla laskea äänioikeusikäraja 16
vuoteen?
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Nurmon yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri
Heidi Kirjala
Äänestysiän laskeminen

Arvoisa puhemies.
Nuorten mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaa koskeviin päätöksiin on vaikeaa, sillä vaaleissa oleva
äänestysikäraja on 18-vuotta. Tästä huolimatta nuorisolla on vahvoja omia mielipiteitä, jotka eivät
tule esiin vaalien lopullisissa tuloksissa. Mitä hallitus aikoo tehdä nuorten
vaikutusmahdollisuuksien hyväksi?
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Anna Tapion koulu
Pälkäne
Pirkanmaan vaalipiiri
Roosa Kurki
Äänestysikäraja 16 vuoteen presidentinvaleissa
Nuorten parlamentin istunnossa on aiemminkin kysytty, voisiko äänestysikärajaa laskea 16 vuoteen
kuntavaaleissa, koska kunnan asiat ovat nuorta lähellä, mutta kuitenkin kunnallinen päätöksenteko
on vaikeaa ymmärtää. Sen sijaan juuri olleet presidentinvaalit nuorisovaaleineen osoittivat, että
nuoret ovat kiinnostuneita ehdokkaista, heidän arvomaailmastaan ja kenet olisi pitänyt valita
presidentiksi. Kysynkin hallitukselta, voisiko äänestysikärajaa laskea 16 vuoteen
presidentinvaaleissa?
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Nokianvirran koulu
Nokia
Pirkanmaan vaalipiiri
Taru Aitola
Äänioikeusikärajan laskeminen
Suomessa on meneillään vaalisesonki. Lyhyellä aikavälillä on ollut eduskuntavaalit ja presidentin
vaali, tulossa on syksyn kuntavaalit. Koulussamme on pidetty suosittuja nuorisovaaleja. Kiinnostus
politiikkaa kohtaan on kohonnut huomattavasti. Nuorilla on halua osallistua ja vaikuttaa. Aika ajoin
on pohdittu äänioikeusikärajan laskemista. Mikä on hallituksen kanta äänioikeusikärajan
laskemiseksi 16-ikävuoteen?
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Ounasvaaran yläaste
Rovaniemi
Lapin vaalipiiri
Petrus Peuraniemi
Nuorten poliittinen aktiivisuus
Kansalaisten ja varsinkin nuorten poliittinen kiinnostus herää vaalien yhteydessä syntyneiden
ilmiöiden kuten "Jytkyn" ja Haaviston kohdalla. Varsinkaan nuoret eivät ole kiinnostuneet heidän
itsensä kannalta oleellisimmista vaaleista, kuten esimerkiksi kunnallisvaaleista. Demokratian
toiminnan kannalta kansalaisten aktiivisuus on tärkeää. Miten nuorten kiinnostusta poliittista
toimintaa kohtaan voidaan herättää?
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Seinäjoen lyseo
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri
Mimosa Pohjola
Nuorten osallisuus ja kuuleminen
Arvoisa Herra puhemies!
Nuorisolain §8 mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Lain epämääräisyyden vuoksi
sitä kierretään, jolloin nuorten kuuleminen ja etenkin heidän toiveiden toteutuminen on heikkoa.
Millainen kuuleminen on siis tarpeellista ja miten määritellään nuorille kuuluvat asiat?
Kansanedustaja Outi Mäkelä valmisteli lakialoitteen kuntalain osallisuusstrategiasta, jossa
varmistettaisiin nuorten osallisuus ja kuuleminen. Miten lakialoite etenee, mitä mieltä hallitus on
siitä ja mitä hallitus aikoo tehdä nuorisolain tarkentamiseksi?
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Helilän koulu
Kotka
Kymen vaalipiiri
Ronja Hillebrand
Päihderiippuvaisten äitien pakkohoito

Vuosittain jopa 5000 syntymätöntä vauvaa joutuu alttiiksi alkoholin tai muiden päihteiden
vaikutuksille. Tätä voidaan katsoa passiiviseksi kemialliseksi väkivallaksi, jota ei kuitenkaan
määritellä rikolliseksi toiminnaksi Suomessa. Norjassa päihderiippuvainen raskaana oleva nainen
voidaan laittaa vastentahtoiseen hoitoon ja on todettu, että tällaisessa tilanteessa lapset syntyvät
parempikuntoisina ja normaalipainoisina.
Miksi Suomen laki ei salli raskaana olevien päihteistä riippuvaisten äitien pakkohoitoa? Ollaanko
pakkohoitolakia tiukentamassa lähitulevaisuudessa?
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Opintien koulu
Loimaa
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Tommi Tuomola
Rikoksista annettavat tuomiot
Arvoisa puhemies
Suomessa monista rikoksista annettavat tuomiot ovat suhteellisen lieviä. Lapsen raiskaamisestakin
voi selvitä sakoilla. Monissa muissa EU-maissa tuomiot ovat paljon suurempia, jopa maan
enimmäisrangaistuksia. Kysyisinkin sisäasiainministeri Päivi Räsäseltä aikooko hallitus ryhtyä
toimenpiteisiin rangaistusten saattamiseksi samaksi kuin muissa EU-maissa.

90
Tampereen normaalikoulu
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri
Tito Ikonen
Tasavallan presidentin toimikauden lyhentäminen
Arvoisa puhemies.
Suomen tasavallan presidentin toimikauden pituus on kuusi vuotta. Nykyisellään toimikausi on liian
pitkä ja siksi olisinkin syytä pohtia presidentin toimikauden lyhentämistä neljään vuoteen. Neljä
vuotta on sopiva väli kysyä kansan mielipidettä politiikan suunnasta eduskunta- ja
kunnallisvaaleissa, niin tulisi olla myös presidentinvaalissa. Kaksi neljän vuoden peräkkäistä kautta
on riittävän pitkä kausi samalla presidentille. Tässä mallissa olisi myös mahdollisuus yhdistää
presidentinvaalit ja eduskuntavaalit. Tällä tavalla saataisiin mahdollisesti nostettua äänestysintoa,
joka on perinteisesti ollut kaikista suurinta presidentinvaaleissa. Mitä mieltä hallitus on tästä
ehdotuksesta?
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Kesämäenrinteen koulu
Lappeenranta
Kymen vaalipiiri
Miya Ison
Terrorismin ehkäisy Suomessa ja maailmassa
Suomi ei ole enää mikään lintukoto, toisin kuin media edelleen usein antaa ymmärtää, vaan
turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat kansainvälisiä ja kaikille yhteisiä. Miten Suomi kantaa
vastuunsa terrorismin vastaisessa työssä nyt ja tulevaisuudessa?
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Mattlidens skola
Esbo
Nylands valkrets
Felix Westerén
Värnpliktsarmé eller yrkesarmé
Ärade herr talman,
Vi har hört om försvarsmaktens sparprogram som bland annat innebär att man kommer att dra in
många garnisoner och minska på det ena och det andra. Både flottan och luftstridskrafterna har
meddelat att de kommer att skära ner på övningar. I skolan säger vi att övning ger färdighet. Har
värnpliktsarmén i Finland en framtid eller är vi på väg mot en yrkesarmé?
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Winellska skolan
Kyrkslätt
Nylands valkrets
Felix Westerén
Värnblikt för kvinnor och yrkesarmé
Anser ni att det är jämlikt att kvinnor inte är tvungna att göra värnplikt/civiltjänst i Finland? Kunde
en yrkesarmé vara lösningen på problemet?
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Päiviönsaaren koulu
Varkaus
Pohjois-Savon vaalipiiri
Valtteri Törrönen
Venäjän puolustusmäärärahat
Arvoisa Puhemies!
Viime vuoden loppupuolella tuli julki tieto Venäjän puolustusvoimien modernisoinnista samaan
aikaan, kun Suomi säästää puolustusmenoissaan. Suomen puolustusvoimien kokonaissäästö on noin
825 miljoonaa euroa, kun taas Venäjä lisää noin 500 miljardia euroa puolustusbudjettiinsa.
Kaikkien Euroopan unionin maiden taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikko, eivätkä ne pysty
uudistamaan armeijoitaan samalla tavalla kuin Venäjä.
Arvoisa puolustusministeri Stefan Wallin! Pitäisikö tästä Venäjän puolustusmäärärahojen
lisäyksestä olla huolissaan Euroopan unionissa ja erityisesti meillä Suomessa?
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Porolahden peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Ukko Pietilä
Yleisen asevelvollisuuden tarpeellisuus
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tänä ja viime vuonna julkistetusta kyselystä käy ilmi,
että nykyisenkaltaista asepalvelusta kannattaa enää vajaa 60 prosenttia väestöstä. Lyhimmilläänkin
asepalvelus vie 6 kuukautta nuoren elämästä. Tämä on suoraan pois opiskeluajasta tai työnteosta. Se
on kansantaloudellisesti kallista. Tänä vuonnakin arvioidaan, että kutsuntoihin menevistä vain 6070 prosenttia suorittaa asepalveluksen. Voidaanko nykyistä asepalvelusta edes kutsua yleiseksi
asepalvelukseksi. Onko puolustusministeriössä suunnitelmia siirtyä asteittain yleisestä
asevelvollisuudesta vapaaehtoisuuteen perustuvaan palkka-armeijaan?
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Nummelanharjun koulu
Vihti

Uudenmaan vaalipiiri
Riku Laine
Opetusvälineistön uudistaminen
Olen kuullut useasti kritiikkiä vanhentuneita opiskeluvälineitä tai tietojärjestelmiä kohtaan. Joten
haluaisin kysyä, olisiko mahdollista kehittää jonkinlainen tuki opetusvälineistön uudistamista
varten?
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Nummelanharjun koulu
Vihti
Uudenmaan vaalipiiri
Julia Larkomaa
Kouluruoan laatu
Onko mahdollista saada kouluihin parempaa ruokaa?
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Simonkylän koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri
Kalle Dalgamoni
Oikeudenmukaisuuden toteutuminen kouluruokailussa
Suomen ilmaista kouluruokailua on ihailtu ulkomaita myöten. Viime aikoina on kuitenkin käynyt
ilmi, että monissa kouluissa tarjotaan kouluruokaa, joka sisältää usein runsaasti lisäaineita.
Ruokalassa tarjotun broilerin, lihan tai kalan alkuperä saattaa olla Etelä-Eurooppa tai jopa Aasia.
Vähemmistöuskontokuntiin kuuluvat oppilaat joutuvat usein syömään liharuokapäivänä
kasvisruokaa. Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kouluissamme tarjottaisiin terveellistä, lisäaineetonta
ruokaa ja että tarjottavaa luomu- ja lähiruoan määrää saataisiin lisättyä? Entä kuinka taataan se,
vähemmistöuskontokuntiin kuuluvat oppilaat saavat liha-ruokaa yhtä usein kuin muutkin oppilaat?
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Ruusuvuoren koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri
Petra Järvimaa
Oppilashuollon ongelmat
Perustuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada oppilashuoltoa. Olen kuitenkin huolissani
oppilashuollon saatavuudesta. Omassa koulussani Vantaalla koulupsykologi, kuraattori ja
terveydenhoitaja ovat tavoitettavissa vain muutamana päivänä viikossa ja silloinkin heidän
puheilleen on vaikea päästä. Kuraattorin ja psykologin ajat ovat täynnä jo viikkoja eteenpäin ja
terveydenhoitajan sairastuessa hänen tilalleen ei palkata sijaista, jolloin koulu voi olla viikkoja
ilman terveydenhoitajaa.
Kysynkin hallitukselta, milloin oppilashuoltoon saadaan valtiolta lisärahoitusta ja kunnille
lainsäädäntö, jonka mukaan oppilashuolto pitäisi olla tavoitettavissa päivittäin?
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Hakkalan koulu
Hämeenlinna/Lammi
Hämeen vaalipiiri
Sofia Nuhkola
Koulujen oppilashuollon puutteet
Arvoisa puhemies!
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka huomautti tammikuussa 2012 koulujen oppilashuollon puutteista.
Kolmasosa kunnista suuntaa terveystarkastuksiin tarkoitetut varat muuhun käyttöön. Myös
koulukuraattoreita ja -psykologeja on edelleen liian vähän. Oikeusministeri on puuttunut asiaan
aikaisemminkin, mutta parannusta tilanteeseen ei ole tapahtunut.
Miten hallitus takaa oppilashuoltoon annettujen rahojen oikean käytön ja milloin kaikille oppilaille
saadaan yhdenvertaiset palvelut?

101
Eurajoen yhteiskoulu
Eurajoki
Satakunnan vaalipiiri
Johanna Salonen

Nuorten mielenterveys ja hyvinvointi
Yhä useampi nuori kärsii mielenterveys- ja hyvinvointiongelmista. Tämä heijastuu sosiaalisiin
suhteisiin ja tulevaisuuteen, jos ongelmiin ei tartuta nyt, ne kerääntyvät tuleville vuosille
suurempana taakkana. Näyttää siltä, että tukea ja resursseja on tarjolla puutteellisesti ongelmiin
nähden. Moni nuori kokee saavansa liian vähäistä täsmällistä hoitoa mielenterveys- ja
syömishäiriöihin. Miten hallitus aikoo puuttua nuorten hyvinvointiin, parantaa nuorten palveluja ja
lisätä resursseja tulevaisuudessa?
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Uotilanrinteen peruskoulu
Rauma
Satakunnan vaalipiiri
Julianna Ahovirta
Nuorten pahoinvointi
Viime aikoina on puhuttu paljon nuorten pahoinvoinnista. Monessa tapauksessa syynä on
kiusaaminen sekä koulussa että vapaa-ajalla. Valtio on antanut määrärahoja kunnille pahoinvoinnin
hoitamiseen, mutta kunnat ovat käyttäneet rahat johonkin "tähdellisempään". Mitä hallitus aikoo
tehdä, että rahat käytetään nuorten hyväksi esim. oppilashuollon järjestämiseen ja
kouluterveyshoitajien palkkaamiseen?
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Simonkylän koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri
Nora Viljaniemi
Nuorten mielenterveys ja syrjäytyminen
Olemme saaneet kuulla aivan viime aikoina tiedotusvälineistä, että monissa kunnissa ei ole riittävää
määrää koulukuraattoreita, koulupsykologeja ja koulu-terveydenhoitajia. Tämä on sangen
huolestuttava epäkohta ajatellen nuorten lisääntyneitä mielenterveysongelmia. Hyvin huolestuttavaa
on myös se, että yhä useampi maahanmuuttajanuori syrjäytyy ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle.
Mitä hallitus aikoo tehdä nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien vähentämiseksi?

104
Alahärmän yläkoulu
Kauhava
Vaasan vaalipiiri
Jaana Pertar
Oppilaiden hyvinvointi ja turvallisuus
Viime aikoina kouluissa on sattunut väkivaltarikoksia ja monia oppilaita kiusataan. Muutenkin on
puhuttu, että nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Kuinka hallitus aikoo huolehtia siitä, että
kouluissa on tarpeeksi pätevää henkilökuntaa huolehtimassa oppilaiden turvallisuudesta ja
hyvinvoinnista?
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Turengin yhteiskoulu
Janakkala
Hämeen vaalipiiri
Petra Talja
Opetuksen ja koulutuksen resurssit ja nuorten syrjäytyminen
Arvoisa puhemies!
Viime aikoina on puhuttu paljon nuorten syrjäytymisestä, eräs keskeinen tekijä tähän kehitykseen
on nuorten mielenterveyden ongelmat. Koulutukseen, opetukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon
olisi ohjattava lisää resursseja ja yhteistyötä eri alojen välillä olisi kehitettävä. Kunnille lyödään
jatkuvasti lisää lainsäädännöllisiä velvoitteita. Miten valtio aikoo turvata kuntien
toimintaedellytykset, esimerkiksi luokkakokojen pienentämiseen, kuraattoreiden ja
koulupsykologien palkkaamiseen?
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Hollolan yläaste
Hollola
Hämeen vaalipiiri
Sofia Sormunen
Nuorten syrjäytyminen
Arvoisa puhemies!

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma tämän päivän Suomessa. Elinkeinoelämän
valtuuskunnan helmikuussa esittämien arvioiden mukaan yli viisikymmentätuhatta 15-29 -vuotiasta
nuorta oli vailla työ- tai opiskelupaikkaa eikä yhteiskunnalla ole tietoa suurimmasta osasta heistä.
Asia on vakava paitsi nuorten itsensä myös koko hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden
näkökulmasta. Mitä hallitus aikoo tehdä asian hyväksi?
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Meri-Porin koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Oona Röksä
Nuorten syrjäytymisvaara
Monet nuoret eivät saa mieluistaan opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen ja keskeyttävät opintonsa.
Nämä nuoret ovat vaarassa jäädä kokonaan ilman ammattikoulutusta ja työpaikkaa. Mitä tukitoimia
näiden nuorten hyväksi on olemassa? Miten estetään heidän syrjäytymisensä yhteiskunnasta?
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Hepolan koulu
Kemi
Lapin vaalipiiri
Rene Mylly
Nuorten syrjäytyminen
Opetusministeriön laskelmien mukaan syrjäytynyt nuori aiheuttaa valtiolle 1,2 miljoonan euron
kulut. Nuorisoyhteistyö Allianssin mukaan nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt. 8 000 nuorta
jokaisesta ikäluokasta jää ilman jatkokoulutusta ja nuorisotyöttömyys kasvaa. Vaikka syrjäytyneitä
nuoria saadaankin tavoitettua ja työelämään johdateltua, pitäisi keskittyä etenkin syrjäytymisen
ennaltaehkäisemiseen sen poistamisen lisäksi.
Mitä hallitus on suunnitellut syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa?
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Kiukaisten yhteiskoulu
Eura

Satakunnan vaalipiiri
Salla Jantunen
Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
Tasavallan presidentin vaalin jälkeen uusi presidenttimme Sauli Niinistö ilmoitti aikovansa asettaa
työryhmän pohtimaan nuorten syrjäytymistä ja sen vähentämistä. Mitä hallitus aikoo tehdä asian
eteen, ja miten tukea tasavallan presidenttiä tälle oikeastaan kuulumattoman asian ajamisessa?
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Perniön yhteiskoulu
Salo
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Rilla Tammi
Nuorten syrjäytyminen
Suomessa on nykyään lähes 60 000 alle 29-vuotiasta syrjäytynyttä nuorta työmarkkinoiden ja
koulutuksen ulkopuolella. Tämä on suuri henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen tragedia. Mitä
hallitus aikoo tehdä asian korjaamiseksi.

111
Länsi-Porin koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Heli Pentikäinen
Nuorten syrjäytyminen
Helmikuun alussa julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n raportissa tuotiin esiin
kymmenien tuhansien nuorten syrjäytyminen Suomessa. Lasku, joka lankeaa maksettavaksi
syrjäytyneille itselleen ja yhteiskunnalle, tulee olemaan kallis niin inhimillisiltä kuin
taloudellisiltakin seurauksiltaan. Millä keinoin hallitus aikoo estää yhä pahenevaa nuorten
syrjäytymiskehitystä?
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Hämeenkyrön yhteiskoulu
Hämeenkyrö
Pirkanmaan vaalipiiri
Anni Hakaniemi
Koulupudokkaiden syrjäytyminen
Arvoisa puhemies, nuorten mielenterveys- ja koulutusongelmat huolettavat opiskelijoita. Nuorten
on yhä vaikeampi saada jatkokoulutuspaikkaa ja yhä useammat nuoret jäävätkin peruskoulun
jälkeen vain kotiin. Koska yhteiskunnassamme ei pärjää ilman koulutusta, useimmat näistä niin
sanotuista koulupudokkaista syrjäytyvät. Kysynkin opetusministeri Jukka Gustafssonilta – mitä
hallitus aikoo tehdä, jotta tulevaisuudessa kaikki nuoret saavat opiskelupaikan ja nuorten
syrjäytyminen yhteiskunnasta estetään?

113
Emäkosken koulu
Nokia
Pirkanmaan vaalipiiri
Saana Metsälä
Koulukiusaaminen
Miten koulukiusaaminen saataisiin kuriin?

114
Gumeruksen yhtenäiskoulu
Siikajoki
Oulun vaalipiiri
Waltteri Nokia
Koulukiusaaminen
Koulukiusaamista esiintyy varmasti lähes jokaisessa koulussa. Jokaisella oppilaalla on oikeus
turvalliseen sekä antoisaan koulunkäyntiin ja siksi koulukiusaamiseen pitäisi puuttua. Aikooko
hallitus tehdä jotain tämän asian korjaamiseksi?

115
Aurinkolahden peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Halima Abdel Kawy
Kiusaamisen vähentäminen
Koulukiusaaminen ja työpaikkakiusaaminen on lisääntynyt lähiaikoina. Kuinka te voitte jatkossa
toimia kiusaamisen vähentämiseksi?

116
Sompion koulu
Kerava
Uusimaa
Paula Autio
Ruotsin kielen opiskelu
Ruotsin kieli ei ole suosittu aine yläasteella. Opiskelumotivaatio on usein olematonta ja se näkyy
tuloksissa. On jopa esitetty, että "pakkoruotsi" muutettaisiin valinnaisaineeksi, mutta on
kohtuutonta laittaa yläasteikäinen päättämään, haluaako hän koskaan esimerkiksi kunnan tai valtion
virkaan, jossa ruotsia on pakko osata. Ja onhan ruotsi toinen Suomen virallisista kielistä, joten sen
aseman pitäisi olla turvattu. Lisäksi naapurimaa Ruotsi on tärkeä vientimaa, joten erityisesti
talouselämän puolella ruotsin kielen hallitsemisesta on etua.
Englannin opiskelu taas aloitetaan jo ala-asteella, ja asennoituminen siihen on hyvä.
Voisiko hallitus vaikuttaa lasten asenteisiin ruotsin kieltä kohtaan; ruotsin kieleen pitäisi tutustuttaa
jo ala-asteella, jotta sen opiskelu yläkoulussa tuntuisi luonnolliselta ja kapinoinnin tarve pienenisi.

117
Turun Lyseon koulu
Turku
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Katja Juusela
Valinnaisuutta kielten opiskeluun

Nykyajan nuorilta puuttuu motivaatiota opiskella ruotsin kieltä pakollisena. Näin kielen
oppimistulokset ja sitä kautta koulumenestys muutenkin heikkenevät. Ruotsin kieli ja sitä puhuvat
koetaan suotta jopa vastenmielisiksi. Moni nuori ei pidä ruotsin kieltä tarpeellisena itselleen. Sen
sijaan he haluavat opiskella muita kieliä, joilta ruotsi vie nyt ajan. Kun kielen opiskelussa ei ole
pakkoa, moni voisi kiinnostua siitä aikaisempaa enemmän ja opiskeluilmapiiri paranisi. Onko
mahdollista, että ruotsista tulisi valinnainen kieli muiden kielten rinnalle?

118
Svenska Privatskolan i Uleåborg
Uleåborg
Uleåborgs valkrets
Iida Keihäskoski
Undervisning i svenska
Många ledande politiker i vårt land vill avskaffa den obligatoriska språkundervisningen i det andra
inhemska språket i våra skolor. Hur kommer det att gå med den lagstadgade svenskspråkiga
servicen i vårt tvåspråkiga land om svenska blir ett valfritt språk i de finskspråkiga skolorna?

119
Sompion koulu
Kerava
Uusimaa
Paula Autio
Asenne ruotsin kieltä kohtaan
Ruotsin kieli ei ole suosittu aine yläasteella. Opiskelumotivaatio on usein olematonta ja se näkyy
tuloksissa. On jopa esitetty, että "pakkoruotsi" muutettaisiin valinnaisaineeksi, mutta on
kohtuutonta laittaa yläasteikäinen päättämään, haluaako hän koskaan esimerkiksi kunnan tai valtion
virkaan, jossa ruotsia on pakko osata. Ja onhan ruotsi toinen Suomen virallisista kielistä, joten sen
aseman pitäisi olla turvattu. Lisäksi naapurimaa Ruotsi on tärkeä vientimaa, joten erityisesti
talouselämän puolella ruotsin kielen hallitsemisesta on etua.
Englannin opiskelu taas aloitetaan jo ala-asteella, ja asennoituminen siihen on hyvä.
Voisiko hallitus vaikuttaa lasten asenteisiin ruotsin kieltä kohtaan; ruotsin kieleen pitäisi tutustuttaa
jo ala-asteella, jotta sen opiskelu yläkoulussa tuntuisi luonnolliselta ja kapinoinnin tarve pienenisi.

120
Puistolan peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Kirsi Ilmaranta
Ruotsin kielen opiskelu
Ruotsin opiskelu on herättänyt keskustelua koulussamme. Ruotsin opiskelu koetaan tarpeettomaksi
ja liian vaativaksi englannin opiskelun ohella. Pitäisikö ruotsin pakollinen opiskelu muuttaa
vapaaehtoiseksi?

121
Ekenäs högstadieskola
Raseborg
Nylands valkrets
Andras Stenbäck
Svenskans ställning
Hur trygga svenskans ställning enligt språklagen? Svenskans ställning och svensk service har
försämrats.

122
Sydän-Laukaan koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri
Mirja Ahonen
Venäjän opiskelu Itä-Suomessa
Arvoisa Puhemies,
Suomi on kaksikielinen maa, viime aikoina on ollut kuitenkin puhetta siitä, pitäisikö ruotsin kielen
opiskelu korvata venäjän kielellä ainakin Itä-Suomessa. Haluaisinkin kysyä mitä mieltä
opetusministeri on tästä asiasta.

123
Karjaan yhteiskoulu
Raasepori
Uudenmaan
Albertina Fetahu
Maahanmuutto-oppilaiden suomen kielen opetus
Miten maahanmuutto-oppilaiden äidinkielen opetus taataan pienissä kunnissa? Mitä voidaan tehdä,
jotta maahanmuuttajaoppilaat oppisivat paremmin ja nopeammin suomen kieltä?

124
Anna Tapion koulu
Pälkäne
Pirkanmaan vaalipiiri
Arttu Halmetoja
Luontomatkailu opetussuunnitelmaan
Nykyään nuoret liikkuvat yhä vähemmän. Kaikkialle, mihin suinkin on mahdollista, kuljetaan
ajoneuvoilla. Yhä useampi nuori valitsee mieluummin tietokoneen, tv:n tai muun
elektroniikkalaitteen kuin liikunnan tai ulkoilun. Luonnossa liikkuminen olisi halpaa, mutta
nykynuori on vieraantunut luonnosta. Kuinka moni nuori pärjäisi ryhmässä yöretkellä metsässä
teltassa yöpyen ilman kännykkää ja muita elektroniikkalaitteita, osaisi tehdä nuotion turvallisesti,
valmistaa retkiruokaa ja toimia ”kipinämikkona”? Olemme koulussamme oppineet nämä taidot
ammatillisilla luontomatkailun tunneilla 8. luokan opetussuunnitelmaan kuuluvalla yöretkellä
opettajan johdolla. Kysynkin opetusministeriltä, voiko uuteen peruskoulun tuntijakoehdotukseen
sisältyä oppiaine, jossa oppisi luonnossa selviytymistä?

125
Lauritsalan koulu
Lappeenranta
Kymen vaalipiiri
Emmi Järvinen
Lukiopetuksen supistaminen

Mitä hallitus aikoo tehdä niiden nuorten auttamiseksi, jotka jäävät tyhjän päälle
lukiokoulutuspaikkojen määrän supistuessa?

126
Oulunsalon yläaste
Oulunsalo
Oulun vaalipiiri
Emmi Kurkela
Epäoikeudenmukaiset opintorahan myöntämisperusteet
Vanhempien tulot vaikuttavat mahdollisuuteen saada opintorahaa 20-vuotiaaksi asti. Jos 18-vuotias
muuttaa omaan asuntoon opiskelujen takia, hän ei saa välttämättä opintorahaa lainkaan.
Vanhemmat eivät aina kykene elättämään omillaan asuvaa täysi-ikäistä nuorta. Nuori voi olla
pakotettu käymään työssä opiskelun ohella, mikä voi uuvuttaa ja viivästyttää opiskeluja. Vain pieni
osa alle 20-vuotiaista voi saada nykyisillä perusteilla opintorahaa. Aikooko hallitus tehdä jotakin
muuttaakseen opintorahan saamisen perusteita oikeudenmukaisemmiksi?

127
Arppen koulu
Kitee
Pohjois-Karjalan vaalipiiri
Venla-Helena Rinkinen
Opintotuen jakoperusteet ja opiskelijoiden toimeentulo
Alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden opintotuki määräytyy vanhempien tulojen mukaan. Niiden
nuorten, jotka eivät saa opintotukea tai saavat sitä vain minimin vanhempien tulojen perusteella, on
vaikea tulla toimeen tämän päivän Suomessa. Kaikilla vanhemmilla ole varaa kustantaa lastensa
koulutusta, vaikka he tienaisivat yli 61 000 euroa vuodessa. Mielestäni opintotuen myöntäminen tai
epääminen vaatisi tarkempaa selvitystä perheen todellisesta maksukyvystä, mistä pelkästään
huoltajien tulot eivät kerro riittävästi. Muutenkin opiskelijoiden eläminen köyhyysrajan alapuolella
vähentää opiskelumotivaatiota ja pidentää valmistumisaikoja.

128
Kiukaisten yhteiskoulu
Eura
Satakunnan vaalipiiri
Joonas Skaffari
Tulot opintotuen esteenä
Arvoisa puhemies!
Suuressa kaupungissa opiskelijan on mahdotonta elää pelkällä opintotuella.
Vuokraan voi mennä kuukaudessa reilusti yli 500 euroa, lisäksi on kuluja mm. ruoasta ja laskuista.
Silti opiskelijalla on tiukka tulokatto, jonka yli tienannut opiskelija voi menettää tukensa.
Opiskelijalle on tehty mahdottomaksi elää kuten haluaa. Miksi opiskelijan työntekoa ja -tuloja
halutaan rajoittaa? Eikö hyvin opiskeluissaan pärjännyt voi sekä nostaa KELAlta tarvitsemaansa
tukea, että tehdä töitä, jos niitä kerran on tarjolla? Näihin kysymyksiin moni opiskelija tai
opiskelijaksi aikova haluaa vastauksen.

129
Iittalan yhtenäiskoulu
Hämeenlinna
Hämeen vaalipiiri
Mikko Sairanen
Vanhempien tulojen vaikutus opintotukeen
Opintoraha on opiskelijan keskeisin tulomuoto. Enemmistö opiskelijoista asuu jo omillaan ja
huolehtii omasta toimeentulostaan itse. Nykyisessä opintotukijärjestelmässä alle 20-vuotiaan
opiskelijan opintorahan ja asumislisän määrään vaikuttavat kuitenkin ratkaisevasti vanhempien tulot
ja moni opiskelija jää kokonaan ilman opintorahaa. Mielestäni 18 vuotta täyttäneen ja lain mukaan
täysi-ikäisen opiskelijan pitäisi saada opintotuki täysimääräisenä. Opiskelu on kaikin puolin
kannattava sijoitus tulevaisuuteen, eikä toimeentulo silloin pitäisi enää olla vanhemmista
riippuvaista. Kysynkin opetusministeri Jukka Gustafssonilta, mitä hallitus aikoo tehdä tilanteen
parantamiseksi?

130
Harjunrinteen koulu
Riihimäki
Hämeen vaalipiiri

Pinja Rajala
Opiskelun mahdollistaminen vähävaraisille
Suomessa on suuri joukko nuoria, jotka eivät ole peruskoulun jälkeen käyneet mitään koulua.
Uskomme, että yksi syy opiskeluinnon puutteeseen voi olla opiskelun kalleus. Vaikka toisen asteen
koulutus on periaatteessa ilmaista, menee koulukirjoihin iso summa rahaa. Lisäksi julkisuuteen
pulpahtaa tasaisin väliajoin vaatimuksia korkea-asteen koulutuksen muuttamisesta kalliimmaksi.
Iso-Britanniassa maksujen korotus johti hakijoiden määrän laskemiseen. Lienee selvää, että
poisjääneet olivat niitä, joilla ei ollut varaa. Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä estääkseen
koulutuksellisen epätasa-arvon lisääntymisen maassamme?

131
Oxhamns skola
Jakobstad
Vasa valkrets
Emil Isopahkala
Undervisning i kreativa ämnen
Det har visat sig att Finland klarar sig bra i internationella jämförelser gällande teoretiska
färdigheter. Blir finländska ungdomars kreativitet lidande som en följd av all teori? Borde vi ha fler
obligatoriska kreativa ämnen ex. drama med början i de lägre årskurserna? Vi tror att detta kunde
resultera i att unga får bättre självkännedom, blir bättre på att kommunicera och på sikt bättre
konfliktlösare.

132
Kartanon koulu
Järvenpää
Uudenmaan vaalipiiri
Saija Huoponen / Emilia Bulut
Taideaineet perusopetuksessa
Taideaineita (kuten kuvaamataito, musiikki ja ilmaisutaito) tulisi mielestämme lisätä
perusopetuksessa. Perusopetuksen tuntijakoa uudistetaan ja suunnitteluvaiheessa ollaankin
painotettu taito- ja taideaineiden aseman vahvistamista. Miten tämä tullaan huomioimaan
uudistetussa tuntijaossa - ollaanko taideaineiden tunteja lisäämässä?

133
Variskan yläaste
Vaasa
Vaasan vaalipiiri
Dawda Sarr
Taideaineiden arvostelu
Pitäisikö ns. taito- ja taideaineiden arvostelussa siirtyä hyväksytty / hylätty linjalle? Nuorilla kun on
näissä aineissa erilaisia valmiuksia.

134
Klaukkalan yläaste
Nurmijärvi
Uudenmaan vaalipiiri
Emmi-Sofia Sivén
Tieto- ja viestintäteknisten taitojen tasavertainen kehittäminen perusopetuksessa
Arvoisa Puhemies.
Vielä 2000-luvun alussa Suomen nuoret olivat tietoteknisessä osaamisessa YK:n
tietoyhteiskuntatilastossa kymmenen kärkimaan joukossa. Nyt Suomi on YK:n julkisen hallinnon
verkkopalveluita koskevassa tutkimuksessa vasta sijalla 43 yhdessä Hondurasin, Mongolian ja
Filippiinien kanssa.
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ongelmana on se, ettei tietotekniikkaa opeteta kaikille
kuuluvana oppiaineena, vaan tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetus tulisi kuulua olennaisena
osana jokaista oppiainetta. Kuitenkin valtakunnalliset kokemukset osoittavat, etteivät nykyisen
opetussuunnitelman tavoitteet ole toteutuneet oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen osalta.
Koulujen ja opettajien tietotekniset taidot vaihtelevat, eikä esimerkiksi aineenopetusluokissa ole
tarvittavia tietoteknisiä laitteita.
Miten hallitus aikoo taata uudessa opetussuunnitelmassa sen, että oppilaiden tieto- ja
viestintätekniset taidot kehittyvät valtakunnallisesti tasavertaisesti? Onko mahdollista, että
opetussuunnitelmaan sisältyisi pakollinen oppiaine tieto- ja viestintätekniikka heti yläkoulun
alkuun, jolloin tietokoneen luonteva työvälinekäyttö olisi mahdollista koko yläkoulun ajan?

135
Porin suomalaisen yhteislyseon koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Essi Suuriniemi
Ylisuuret luokkakoot
Arvoisa herra opetusministeri
Ylisuuret luokkakoot aiheuttavat levottomuutta, oppimisvaikeuksia sekä kuormittavat opettajia.
Mitä hallitus aikoo tehdä ylisuurten luokkakokojen rajoittamiseksi?

136
Hatanpään koulu
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri
Minttu Manninen
Tuki toisen asteen oppilaitosten kirjoihin
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lukiokirjojen tukemisesta. Miten asiaa ollaan tai tullaan
valmistelemaan ennen kuin päätökset asiasta saadaan ja tuki voidaan toteuttaa?

137
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Linda Id
Nuorten liikunta
Kuten muuallakin maailmassa niin myös Suomessa nuorten kiinnostus liikuntaan on laskussa,
aiheuttaen huonokuntoisuutta ja ylipainoa. Tämä taas johtaa helposti kiusaamiseen sekä
terveysongelmiin jo hyvin nuorellakin iällä. Tästä syystä nuorten liikuntaa tulisi tukea
kunnostamalla ja lisäämällä urheilupaikkoja, tehden niistä motivoivia ja innostavia esimerkiksi
nuorekkaalla yleisvaikutuksella, monipuolisella ja jopa eksoottisellakin lajitarjonnalla, tarjoamalla
mahdollisuuden vapaamuotoisiin joukkuelajitapahtumiin ilman vakiintunutta joukkuetta sekä
edullisilla hinnoilla. Lisäksi tulisi miettiä mitä jo olemassa olevia resursseja voisi hyödyntää ja ottaa

käyttöön. Mikä on teidän kantanne asiaan? Ja mitä sille olisi lähivuosien aikana mielestänne
tehtävissä?

138
Laihian keskuskoulu
Laihia
Vaasan vaalipiiri
Hanna Huhtamäki
Koulujen yhteiskuntakasvatus
Arvoisa puhemies!
Kun puhutaan nykynuorten kiinnostuksen kohteista, politiikka ja vaikuttaminen nousevat
valitettavan harvoin esille. Kouluissa kyseisten aiheiden käsittely rajoittuu usein vain yhdeksännen
luokan kevääseen, Nuorten parlamenttikin järjestetään vain joka toinen vuosi, eikä
tiedotusvälineidenkään välittämä kuva politiikasta nouse aina edes epämääräistä kähmintää
korkeammalle tasolle.
Nyt hallitus on asettanut tavoitteekseen vahvistaa koulujen yhteiskunnallista kasvatusta
perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa uudistettaessa. Mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa? Eikö
näinkin tärkeille aiheille voitaisi todella varata vähän enemmän tilaa opetussuunnitelmasta?

139
Ylistaron yläaste
Seinäjoki
Vaasan vaalipiiri
Jyri Heinilä
Opiskelun turvaaminen haja-asutusalueella ja pääkaupunkiseudulla
Arvoisa puhemies!
Nuorten ikäluokkien pieneneminen ja kuntien säästöt opetusmenoissa johtavat yhä suurempiin
koulutusyksikköihin. Yhä useamman opiskelijan koulumatkat venyvät jopa useisiin tunteihin
päivässä laadukkaan opetuksen saamiseksi. Miten valtiovalta aikoo turvata tulevaisuudessa
opiskelun niin ammatillisessa kuin lukiokoulutuksessa haja-asutusalueella ja pääkaupunkiseudulla?

140
Lahden yhteiskoulu

Lahti
Hämeen vaalipiiri
Sylvia Kumpulainen
Pienten koulujen säilyttäminen
Olen henkilökohtaisesti kokenut, että oppilasmäärältään pienet koulut ovat oppilaan henkiselle
terveydelle suuria kouluja parempia. Pienessä kouluyhteisössä opettajan on helppo tarjota apua
kaikille, jotka sitä tarvitsevat, ja puuttua paremmin myös kiusaamistapauksiin. Kysynkin, mihin
toimenpiteisiin hallitus ryhtyy pienten koulujen säilyttämiseksi?

141
Otalammen koulu
Vihti
Uudenmaan vaalipiiri
Roope Korpiniitty
Kyläkoulujen lakkauttaminen
Arvoisa Puhemies!
Kyläkouluja on lakkautettu viime vuosikymmenien aikana kovalla kädellä, suuria säästöjä
löytämättä. Itse en ymmärrä, mitä hyötyä on kuljettaa oppilaita monen kilometrin päähän, vaikka
koulun käyminen omalla kylällä olisi mahdollista? Sen lisäksi koulu on pienten kylien elinehto.
Uusia asukkaita on turha toivoa, jos kouluun on kymmenen kilometrin matka. Tämä on
keskittämispolitiikkaa pahimmillaan. Aikooko nykyinen hallitus antaa tukensa kyläkoulut ja
samalla kylät tappaville kunnille?

142
Lievestuoreen koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri
Roosa Kihlström
Lukioiden yhdistäminen
Arvoisa puhemies!
Olen huomannut, että Suomessa on alettu suunnittelemaan lukioiden yhdistelemistä mm. KeskiSuomessa. Otsikoissa on viime aikoina ollut paljon juttuja siitä, että lukioita tulisi yhdistää ja osa
lopettaa kokonaan. Onko tämä kuitenkaan järkevää? Jos pohdimme asian haittapuolia, tulee mieleen

esimerkiksi keskittymisen vaikeudet, joita joillakin on jo peruskoulussa. Samoin olen huolestunut
opinto-ohjauksen laadusta isoissa yksiköissä. Jättilukioita on puolusteltu mm. talouden luvuilla.
Kysymys kuitenkin kuuluu, pitäisikö hallituksen vielä miettiä asiaa ja ottaa huomioon muitakin
seikkoja kuin taloudelliset pakotteet?

143
Tikkakosken koulu
Jyväskylä
Keski-Suomen vaalipiiri
Kaisla Kivipää
Suurlukiohankkeet
Arvoisa herra puhemies!
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioverkkoselvityksessä on ollut esillä suurlukiohanke.
Paikkakunnallamme pieniä lukioita lakkautetaan ja kaavaillaan yhtä 1200 oppilaan suurlukiota.
Tämä on saanut kunnassamme negatiivisen vastaanoton. Pienen lukion etuja ovat ehdottomasti sen
yhteisöllisyys, jollaista on vaikea kuvitella yli 1000 oppilaan oppilaitoksiin. Oppilaat tuntevat
toisensa ja opettajat tuntevat oppilaat pienissä yksiköissä. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisemman
opetuksen ja sen, että syrjäytyminen ja oppimisvaikeudet on helpompi havaita. Kaikille ihmisille
suuri jättilukio ei sovi, joten on ensiarvoisen tärkeää, että olisi mahdollisuus valita pienempi
oppilaitos. Nykyinen hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut lukiomäärärahojen leikkaukset koko
Suomessa. Onko taloudellinen säästäminen tärkeämpää kuin opiskelijan hyvinvointi yksilönä

144
Salpausselän peruskoulu
Lahti
Hämeen vaalipiiri
Sebastian Repo
Koulujen sisäilmaongelmat
Useat suomen kouluista kärsivät vakavista ongelmista sisäilman laadussa. Oikeus opiskeluun
puhtaassa ilmassa ja terveessä koulurakennuksessa tulisi olla jokaisen oppilaan perusoikeus. Tästä
huolimatta tälläkin hetkellä lukuisa joukko maamme peruskoulujen oppilaista työskentelee oloissa,
jotka eivät täytä laatukriteereitä. Ongelmia aiheuttavat kosteusvauriot, home ja rakenteelliset
virheet. Oppilaalla tulisi olla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön myös koulurakennuksen
sisäilman suhteen. Mihin toimiin valtioneuvosto aikoo ryhtyä, että kaikkien Suomen oppilaiden ja
opettajien työympäristö saadaan turvalliseksi ja terveelliseksi myös sisäilman laadun suhteen?

145
Tampereen nuorisofoorumi
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri
Markus Nieminen
Peruskoulun kurinpitorangaistukset
Perusopetuslaki määrittää, että koulu voi antaa kurinpitorangaistukseksi jälki-istunnon, kirjallisen
varoituksen ja määräaikaisen erottamisen. Viime vuonna eräs koulu sai huomautuksen annettuaan
oppilailleen mahdollisuuden muuttaa annetun jälki-istunnon työrangaistukseen. Toisessa koulussa
puolestaan jälki-istunnon sijasta järjestetään kasvatuskeskusteluja ja tästä on saatu hyviä
kokemuksia. Minkä takia laki ei tunne näitä kurinpitotoimia, joissa oppilas ei istu passiivisesti
luokassa, vaan joutuu pohtimaan omia toimiaan tai työskentelemään tekemänsä vahingon
korvaamiseksi tai muuten kouluyhteisön hyväksi.

146
Humppilan yläaste
Humppila
Hämeen vaalipiiri
Akseli Laakso
Luomu- ja lähiruuan tukeminen
Suomalaisten kiinnostus luomu- ja lähiruokaan on kasvanut huomattavasti. Valikoima on kuitenkin
ollut suppea ja hinnatkin ovat korkeita. Miten hallitus voisi tukea luomu- ja lähiruuan tuotantoa,
jotta sen käyttöä voitaisiin lisätä niin kouluruokailussa kuin kuluttajienkin keskuudessa?

147
Keskuskoulu
Forssa
Hämeen vaalipiiri
Joona Saarinen
Metsäojittaminen
Arvoisa puhemies!

Kysymykseni koskee metsäojituksia, jotka tulevat yhä yleisimmiksi palvellessaan metsätaloutta.
Metsäojituksellahan pyritään lisäämään puiden kasvualustan hapellisuutta maan vesipitoisuutta
säätelemällä. Haittoja on kuitenkin moninkertaisesti verrattaessa hyötyyn. Haitoista
merkittävimpinä pidän sitä, että se pilaa suon ekosysteemejä sekä hillapaikkoja, lisäksi se likaa
vesistöjä, hävittää kalojen kutupaikkoja, karkottaa riistaa ja vapauttaa turpeesta hiiltä ilmakehään.
Mikä on metsäojitusten tulevaisuus, aiotaanko niitä lisätä ja jatkaa kulttuurimaiseman
tuhoutumista?

148
Ruusuvuoren koulu
Vantaa
Uudenmaan vaalipiiri
Johanna Huttunen
Energiatehokkuuden lisääminen
Suomessa tarvitaan jatkuvasti lisää energiaa. Mielestäni kuitenkin jo valmiina olevaa energiaa
käytetään epätehokkaasti. Miten hallitus voisi vaikuttaa kuntien ja kotitalouksien energian käyttöön,
jotta siitä saataisiin tehokkaampaa?
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Päiviönsaaren koulu
Varkaus
Pohjois-Savon vaalipiiri
Riina Nissinen
Turve energianlähteenä
Arvoisa Puhemies!
Maailman energiaturpeesta Suomi tuottaa 50%. Viime vuosina Valtion Polttoainekeskus VAPO on
entisestään panostanut turpeen tuotantoon saastuttaen järviä ja muuta ympäristöä. Turve sitoo
itseensä esimerkiksi puuta enemmän hiilidioksidia ja sen metaanipäästöt ovat huomattavat.
Asiantuntijakokouksissa on arvioitu turvemaiden suojelun ja muokattujen soiden palauttamisen
olevan jopa sata kertaa taloudellisesti tehokkaampaa kuin muut hiilipäästöjen vähennystoimet.
Miksei hitaasti uusiutuvan turpeen käyttöä korvata muilla ympäristöystävällisemmillä
biopolttoaineilla, kuten puulla?
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Karakallion koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Heidi Riihimäki
Suomi-kuva maailmalla
Arvoisa puhemies!
Muualla maailmassa on vähän tietoa Suomesta, sen kulttuurista ja suomalaisista. Voiko eduskunta
vaikuttaa muiden maiden kansalaisten tietouteen omasta maastamme? Miten positiivista Suomitietoutta voisi maailmalla lisätä?
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Härkävehmaan koulu
Hyvinkää
Uudenmaan vaalipiiri
Aino Hautala
Turkisteollisuus
Eduskunta hyväksyi 5 milj. € tukea turkistarhojen elektronisen valvonnan tehostamiseen terroriiskujen varalta (Täysistunnon pöytäkirjassa PTK 134/2010 vp.)
Emmekö voisi korvata kyseistä teollisuutta jollain muulla eettisemmällä vaihtoehdolla? Onko
turkisteollisuus todella Suomelle niin tärkeä ala, ettei siitä voida luopua? Eikö olisi parempi
lakkauttaa ala kokonaan sen sijaan, että siihen sysätään sille 5 000 000€ tukirahoja turvatoimiin.
Ymmärrän vielä lehmien ja muiden maatalouseläinten nahan käyttöönoton, kun eläimet kuitenkin
teurastettaisiin ruuaksi, mutta en sitä, että pidämme viattomia eläimiä pienissä häkeissä, joissa ei ole
edes kunnon lattiaa - odottamassa teurastusta, jotta rikkaat saisivat pukeutua turkkeihin.
Miksi paikkoihin, kuten metsämessut, tuodaan turkiseläimiä, kun siellä kulkee pieniä lapsia, jotka
eivät ole tarpeeksi vanhoja ymmärtämään asiasta muuta kuin, että kyseiset eläimet ovat söpöjä.
Onko se reilua esitellä pienille lapsille niin barbaarista alaa, kun he eivät voi tehdä asiasta
puolueetonta mielipidettä.
Ja jos alaa ei voida lopettaa eikö rahoja voisi käyttää mieluummin parempien ja eettisempien
ratkaisujen tavoitteluun.
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Kyrkby högstadieskola
Jomala

Landskapet Ålands valkrets
Lucas Mattson
Vad anser Ni är den största skillnaden mellan Landskapet Ålands näringsliv och övriga Rikets?
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Merenojan koulu
Kalajoki
Oulun vaalipiiri
Jarno Rantala
Julkisen terveydenhuollon rahoitus
Arvoisa puhemies.
Perusterveydenhuoltoa uhkaa katastrofi uudesta terveydenhuoltolaista huolimatta. Arki on hyvin
karua terveyskeskuksissa. Keikkalääkärit ovat arkipäivää ja neljännes kaikista potilaista on eikiireellisen hoidon tarpeessa ja he joutuvat odottamaan kuukausia hoitoon pääsyä. Terveydenhoidon
taso Suomessa on alle länsimaisen tason. Jos terveydenhuoltoon ei saada lisää rahaa,
terveydenhuolto siirtyy yksityisiin käsiin. Kysyisin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolta,
mitä hallitus aikoo tehdä, että julkinen terveydenhuolto säilyy ja sille turvataan riittävä rahoitus?
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Ounasvaaran yläaste
Rovaniemi
Lapin vaalipiiri
Matti Pajari
Terveydenhuollon saatavuus
Arvoisa Puhemies. Miksi Suomessa, joka on sivistys- ja hyvinvointivaltio, terveydenhuollon
saatavuus ei toteudu. Esimerkiksi jos Sodankylässä lapsi saa korvatulehduksen yöaikaan, täytyy
hänet viedä 130 kilometrin päähän Rovaniemelle asti päivystykseen, sillä Sodankylän
terveyskeskus ei päivystä kellon ympäri. Miten terveydenhuollon saatavuus saadaan toteutettua
tasapuolisesti koko maassa?

155
Leppävaaran koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Saara Suominen
Terveydenhuollon tasa-arvo
Arvoisa puhemies!
Suomessa on suurta eriarvoisuutta kunnallisissa terveyspalveluissa, koska palvelun saatavuus ja
taso on sidoksissa asuinkuntaan. Toisissa kunnissa on pulaa lääkäreistä, joissakin liian pitkät
odotusajat. Terveydenhuollon kokonaisuutta ollaan nyt uudistamassa. Miten ihmisten oikeus
hyvään ja kohtuuhintaiseen terveydenhuoltoon saadaan parhaiten ja tasapuolisesti turvatuksi?
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Porolahden peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Helmi Koivumäki
Nuorten syrjäytyminen
Kulttuurissamme avunpyyntö on kuin heikkouden osoitus ja itsenäisyys hyve, johon meidät
opetetaan jo alakouluikäisinä. Esimerkiksi kiusatulle henkinen kynnys avunpyytämiseen on korkea
ja se johtaa kiusaamisen jatkumiseen ja syrjäytymiseen jo peruskoulun aikana. Nuorten psyykkinen
pahoinvointi näkyy selvemmin kuin aikaisemmin yhteiskunnassamme. Millä tavalla aiotte tällä
hallituskaudella parantaa lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa ja ehkäistä syrjäytymistä?
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Kartanon koulu
Järvenpää
Uudenmaan vaalipiiri
Saija Huoponen / Emilia Bulut
Avopuoliso-tulkinta
Tällä hetkellä Suomessa Kansaneläkelaitoksen tulkinnan mukaan samassa asunnossa kahdestaan
asuvat mies ja nainen katsotaan avopuolisoiksi, jos hakija ei toisin todista. Todistaminen osoittautuu

usein hankalaksi, ellei jopa mahdottomaksi. Avopuoliso-olettamalla voi olla suurikin vaikutus
erilaisten etuuksien myöntämiseen. Ihmettelemme, miten KELA voi vaatia todisteita siitä, että eri
sukupuolta olevat ihmiset ovat vain ystäviä. Kysymmekin, ollaanko laki muuttamassa tai tulkintaa
korjaamassa?
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Tampereen normaalikoulu
Tampere
Pirkanmaan vaalipiiri
Mari Koskinen
Lapsilisän maksaminen 18 ikävuoteen saakka
Arvoisa puhemies
Suomessa lapsilisän maksaminen loppuu nykyisellään kun nuori täyttää 17 vuotta. Useissa
Euroopan maissa lapsilisää maksetaan siihen saakka kun nuori täyttää 18 vuotta eli hänestä tulee
täysi-ikäinen. Esimerkiksi Ranskassa lapsilisää maksetaan alle 20-vuotiaista lapsista.
Useimmat suomalaisnuoret asuvat kotonaan täysi-ikäisiksi saakka opiskellessaan lukiossa tai
ammattikoulussa. Olisi perusteltua maksaa lapsilisää tällä perusteella. On ollut myös kaavailuja, että
oppivelvollisuusikä tulisi nostaa 18 ikävuoteen ja tällä olisi mahdollista saada koulupudokkaiden ja
syrjäytyvien nuorten määrää laskettua. Mitä hallitus tulee tekemään tämän asian korjaamiseksi?
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Kaakkurin koulu
Oulu
Oulun vaalipiiri
Anette Jämsén
Itämeren suojelu
Monet nuoret ovat huolissaan Itämeren heikkenevästä tilasta, sillä se on tärkeä luonnonvara
Suomelle. Mitä toimia hallitus aikoo tehdä itämeren saastumisen ehkäisemiseksi ja mitä yhteistyötä
Suomi aikoo tehdä muiden Itämeren maiden kanssa?
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Leppävaaran koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Sanni Väyrynen
Itämeren fosforipäästöt
Arvoisa puhemies!
Viime kuukausina on paljon uutisoitu Venäjältä tulevista lannoitepäästöistä Itämereen. On hyvä,
että täällä ollaan aktiivisia, jotta fosforipäästöt vähenisivät. Responciple Care -ohjelmassa olevien
yritysten fosforipäästöt ovat vähentyneet useita prosentteja, mutta vain pieni osa yrityksistä on
mukana ohjelmassa. Mitä Suomessa on suunnitteilla, jotta teollisuuden ja etenkin maatalouden
fosforipäästöjä saataisiin vieläkin nopeammin vähennettyä?

161
Hakkalan koulu
Hämeenlinna/Lammi
Hämeen vaalipiiri
Anni Strömberg
Itämeren fosforipäästöt
Arvoisa puhemies!
Suomalais-venäläinen tutkimusryhmä havaitsi fosforivuodon Suomenlahden etelärannikolla viime
vuoden loppupuolella. Lannoitetehtaan alueelta päätyy Itämereen vuosittain jopa 1 000 tonnia
fosforia. Lannoitetehtaan päästöjen vähentäminen vaatii arvioiden mukaan noin 20 miljoonaa euroa
maksavan puhdistamoratkaisun ja lisäksi tulee miljoonien eurojen vuotuiset kustannukset. Ministeri
Niinistön Itämeri-tiedotteessa 27.1.2012 sanotaan seuraavaa: ”Suomalaisella yhteistyöllä ja
osaamisella voidaan kuitenkin vauhdittaa kestävien ratkaisujen löytämistä". Mitä ovat nämä
ministerin mainitsemat kestävät ratkaisut ja mitä ne tulevat maksamaan Suomelle?
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Turun Lyseon koulu
Turku
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Santeri Haulivuori
Itämeri typen oksidipäästöjen valvonta-alueeksi

Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma, jonka yksi suuri aiheuttaja on typpi. Jos Itämeri
nimettäisiin typen oksidipäästöjen valvonta-alueeksi, niin pitkällä aikavälillä ilmaan pääsevät
typpipäästöt vähenisivät 80 %:lla nykytasosta. Tämä on merkittävää, koska noin neljäsosa Itämerta
kuormittavasta typestä kulkeutuu mereen päin. Vuonna 2009 laivoilta pääsi ilmaan typpeä 357
kilotonnia. Jos näihin päästöihin ei puututa, ne voivat kasvaa jopa puolella. Ainoa este asialle on
ollut varustamoelinkeinon voimakas vastustus. Olisiko mahdollista antaa varustamoelinkeinolle
ohjausta ja tukea, jotta asia saataisiin ratkaistua?
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Högstadieskolan Lönkan
Helsingfors
Helsingfors valkrets
Östersjöprojektet och samarbete med grannländerna
Sanna Korpi
Ärade talman.
Östersjöprojektet har inte gjort så stora framsteg som man önskat. För att få Östersjön renare på ett
effektivt sett skulle vi bättre borda utnyttja relationerna med de andra länderna kring Östersjön. Vad
tycker miljöministern? På vilket sätt tycker ni att man skulle kunna samarbeta med de andra
länderna för att få Östersjön ännu renare?
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Olarin Koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Julia Jutila
Öljykatastrofin mahdollisuus Suomenlahdella
Vakavan öljyonnettomuuden uhka Suomenlahdella on moninkertaistunut ja uhka kasvaa edelleen
yhä lisääntyvän laivaliikenteen takia. On ehkä ollut hyvää tuuria, että mitään öljykatastrofia ei ole
vielä tapahtunut. Öljytankkereiden kasvava määrä Suomenlahdella on huolestuttavaa. Suurin osa
liikenteestä kulkee Suomenlahdella itä-länsi -suunnassa, jolloin öljytankkereiden kurssi risteää
Helsinki-Tallinna välillä liikkuvien matkustuslaivojen kanssa. Törmäys, tai mikä tahansa muu
öljykatastrofiin johtava onnettomuus Suomenlahdella olisi hyvin tuhoisa Suomen herkälle
saaristoluonnolle. Niinpä kysyisinkin teiltä, arvon ympäristöministeri, millainen on Suomen
valmius tämänkaltaisessa kriisitilanteessa toimimiseen? Entä kuinka ympäristökatastrofi
pystyttäisiin ennaltaehkäisemään?
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Myllyharjun koulu
Loviisa
Uudenmaan vaalipiiri
Saara Iivari
Ydinvoiman tuotanto
Ydinvoiman tuotanto on haitallista sen kaikissa tuotantovaiheissa, sillä uraanin louhinta saastuttaa
ympäristöä, ja ydinjätteiden varastoinnin turvallisuutta ei voi taata pitkälle tulevaisuuteen asti.
Ydinvoiman rakentaminen on myös kallista, vaikeaa ja hankalaa, ja se voitaisiin ainakin osittain
korvata muilla energiamuodoilla.
Aiotaanko ydinvoimasta luopua ja millä aikavälillä?
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Porin Lyseon koulu
Pori
Satakunnan vaalipiiri
Henri Pälkäs
Tulviensuojelu Suomessa
Arvoisa puhemies!
Ilmaston lämpenemisen myötä tulvavaara Suomessa on kasvanut. Kokemäenjoki on aiheuttanut
vesistötulvan Porissa noin 10-20 vuoden välein. Porissa tapahtui viimeksi valtakunnallisestikin
merkittävä rankkasadetulva elokuussa 2007. Taloudellinen vahinko oli silloin noin 20 miljoonaa
euroa. Uhkaavia tilanteita on muutaman vuoden välein, mutta tulvien estämiseksi ei ole juurikaan
tehty laajoja toimenpiteitä. Kysynkin, kuinka hallitus tukee Suomen tulva-alttiita kaupunkeja ja
alueita, jotta tulvia pystyttäisiin tulevaisuudessa estämään?
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Puistolan peruskoulu
Helsinki
Helsingin vaalipiiri
Vilma Heczko

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Ympäristön suojelusta ja ilmastonmuutoksesta puhutaan usein mediassa. Mitä konkreettisia tekoja
Suomessa on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
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Tapiolan koulu
Espoo
Uudenmaan vaalipiiri
Peppi Väänänen
Arktiset alueet
Arvoisa puhemies!
Arktisia alueita uhkaa jään nopean sulamisen lisäksi ihmisten ahneus. Taloudellinen hyväksikäyttö
uhkaa ihmiskuntamme jääalueita, sekä alueen herkästi tuhoutuvaa ekosysteemiä. Jään alta etsitään
ja porataan öljyä ja kaasua, vaikka ilmaston lämpeneminen ja jään sulaminen johtuu fossiilisista
polttoaineista. Mitä Suomi Arktisen neuvoston tärkeänä vaikuttajana aikoo tehdä estääkseen näiden
jääalueiden tuhoutumisen?
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Ehnroosin koulu
Mäntsälä
Uudenmaan vaalipiiri
Pesonen Lotta
Koillisväylän mahdollisuuksien hyödyntäminen
Arktisen alueen jää sulaa niin nopeasti, että pohjoinen meritie Euroopasta Aasiaan saattaa kohta
avautua kauppamerenkululle. Teollisuutta ja varustamoja asia kiinnostaa suuresti, sillä Koillisväylä
lyhentäisi laivamatkan Euroopan ja Aasian välillä jopa kolmanneksella.
Pohjoinen jää hupenee nopeammin kuin tutkijat ovat ennustaneet. Kehitys huolestuttaa
ympäristötutkijoita, mutta merenkululle ahtojäiden sulaminen merkitsee uusia kaupallisia
mahdollisuuksia. Myös Jäämeren radan rakentamisesta on julkisuudessa keskusteltu.
Onko hallituksella suunnitelmia Koillisväylän mahdollisuuksien hyödyntämiseksi?
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Karjaan yhteiskoulu
Raasepori
Uudenmaan
Otto Danskanen
Ympäristönsuojelun esteet
Mitä pidätte Suomen ja lähialueiden suurimpina ympäristönsuojelun esteinä, kun asiaa tarkastellaan
nuorten kannalta eli mitkä nykyiset esteet tulevat nuorten eteen ympäristöongelmina, kun olemme
aikuisiässä?
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Laihian keskuskoulu
Laihia
Vaasan vaalipiiri
Sofia Vierula
Kaivosten ympäristöturvallisuus
Arvoisa puhemies!
Kaivosyhtiö Talvivaara sai vuoden 2012 alussa EU:n komissiolta luvan uraanin talteenotolle
Sotkamon kaivoksellaan. Yhtiön kaivostoiminta on kuitenkin ollut ankaran arvostelun kohteena,
kun on paljastunut sen aiheuttaneen muun muassa merkittäviä jätevesipäästöjä alueen järviin.
Julkisuudessa on jopa esitetty, että aikoinaan kaivokselle myönnettiin ympäristöluvat liian kevein
perustein.
Kun kaivosteollisuus Pohjois-Suomessa saattaa lähivuosina lähteä reippaaseen kasvuun, haluaisin
tietää, miten hallitus aikoo taata kaivosten turvallisuuden ympäristölle jatkossa.
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Lievestuoreen koulu
Laukaa
Keski-Suomen vaalipiiri
Saija Kilkki
Järvien rehevöitymisen estäminen
Arvoisa puhemies!
Suomi tunnetaan tuhansien järvien maana. Todellisuudessa kuitenkin Suomen useat järvet kärsivät
hapenpuutteesta ja rehevöitymisestä, esimerkiksi täysin hapettomat Hinjärvi ja Varrasjärvi.

Rehevöitymistä aiheuttaa ravinnekuormitus, erityisesti fosfori ja typpi, joita löytyy esimerkiksi
lannoitteista. Vuonna 2010 hallitus sitoutui Itämeri-kokouksessa tekemään Suomesta
esimerkkialueen ravinteiden kierrättämisessä. Koskeeko tämä myös sisävesistöjämme, jotka
kuitenkin laskevat Itämereen? Mitä konkreettista on tehty järvien ja jokien puhtaanapidon eteen ja
mitä tullaan tekemään tulevaisuudessa?
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Variskan yläaste
Vaasa
Vaasan vaalipiiri
Mira Orajärvi
Jogurttipullojen kierrätys
Markkinoille on tullut parin viime vuoden aikana lukuisa määrä erilaisia juotavia, kevyiksi itseään
mainostavia isoja juomapullon kokoisia jogurttipurkkeja. Niitä suosivat lähinnä kaupungeissa
asuvat työssä käyvät omasta kunnostaan huolehtivat nuoret naiset ja miehet. Ongelma on se, että
näitä pulloja ei voi kierrättää vaikka niiden koko on siis sama kuin kierrättävien juomapullojen. Ne
ovat kaiken lisäksi valmistettu muovista, joten ne eivät häviä luonnossa. Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä että juotavat jogurttipullot saataisiin kierrätyksen pariin?

