PUOLUEKOKOKOUKSEN ESITYSLISTAN 22 § / HYVÄKSYTYT ALOITTEET
PUOLUEKOKOUSALOITE 1 Puoluehallitus esittää, että aloite huomioidaan kun puolueen sääntöjä
seuraavan kerran muutetaan.
Helsingin piirin aloite puolueen sääntöjen epäkohdan korjaamiseksi


10. § Puoluekokouksen asiat:
8. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluevaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä valitaan puheenjohtaja. Puoluevaltuustoon valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee
olla puolueen perusosastojen jäseniä ja heillä ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua
vuotta pidemmältä ajalta ennen valintaa.
Jollei puheenjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali
kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Lisäys: ”Annetaan puoluevaltuustolle valtuudet täydentää jäsenistönsä toimikauden aikana kunkin
piirijärjestön tai erityisjärjestön esityksen mukaisesti.”



13. § Puoluevaltuuston jäsenet:
Puoluevaltuustoon kuuluu 60 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jos piirijärjestö on
tilittänyt jäsenmaksunsa puoluekokousta edeltävältä kalenterivuodelta, sillä on oikeus esittää
puoluekokouksessa puoluevaltuustoon varsinaisia jäseniä ja näiden henkilökohtaisia varajäseniä.
Järjestö voi esittää jäseniä sen mukaan, kuinka paljon sillä on jäsenosastoissaan maksaneita
henkilöjäseniä, kuitenkin enintään 10 (5) varsinaista ja 10 (5) henkilökohtaista varajäsentä.
Valtakunnallisella erityisjärjestöllä on oikeus esittää puoluevaltuustoon 2 varsinaista jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet. Puoluevaltuustossa tulee olla vähintään yksi edustaja jokaisesta
vaalipiiristä.
Lisäys: ”Tämän toteuttamiseksi puoluevaltuustolla on valtuudet täydentää jäsenistönsä toimikauden
aikana kunkin piirijärjestön tai erityisjärjestön esityksen mukaisesti.”


Hyväksyttiin puoluehallituksen esityksen mukaisesti.

PUOLUEKOKOUSALOITE 2

Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

Vantaan paikallisosaston aloite koulutussuunnitelman, KD-akatemian käynnistäminen
Vantaan Kristillisdemokraatit ehdottavat, että Kristillisdemokraattien jäsenten keskuudessa käynnistetään
neljän vuoden ajaksi aatteellista työtä ja kristillisdemokraattien tavoitteita vahvistava koulutussuunnitelma,
KD-akatemia.
KD-akatemian tarkoitus on lisätä jäsenistön osaamista politiikan eri osa-alueiden sisältökysymyksissä, luoda
kanava politiikantekoon liittyvän hiljaisen tiedon siirtymiselle ja toimia tulevien poliitikkojen keskustelu-,
argumentointi- ja esiintymistaitojen kehittymisen mahdollistajana.
KD-akatemialla on hyviä esimerkkejä varsinkin nuorten toiminnasta. On kuitenkin olemassa selvä tarve sille,
että säännöllistä koulutusta ja keskustelua toteutettaisiin eri-ikäisten puolueen aktiivien piirissä.

Koulutusta voitaisiin järjestää alueellisesti ja piirikohtaisesti. Ajatushautomo Kompassi voi tässä olla yhtenä
toimijana.

PUOLUEKOKOUSALOITE 3 Puoluehallitus esittää hyväksymistä siten, että varapiirikokousedustajien
valitseminen on mahdollista ja toivomuksena, että jokaisessa piirijärjestössä on aina
nettijäsenrekisterinpäivittäjä.
Varsinais-Suomen piirin aloite KD:n piirien sääntöjen muuttamiseksi
Piirikokous päätti esittää puoluekokoukselle KD:n piirin sääntöjen muuttamista §:n 9 osalta. Piirikokous
haluaisi, että piirikokousedustajille valittaisiin jatkossa myös varaedustajat, koska piirikokousedustajien
määrä on viime vuosina vähentynyt huomattavasti, koska varsinaiselle jäsenelle ei nykyisin voi valita
sääntöjen mukaan varaedustajaa.
Piirikokousväessä on aina niitä, joille piirikokouksen ajankohta ei jostain syystä sovi, jonka johdosta olisi
tärkeätä, että varsinaisen edustajan estyessä osallistumaan piirikokoukseen olisi hänen tilallaan
varaedustaja. Näin varsinkin pienten paikallisosastojen osalta varmistettaisiin se, että paikallisosaston
edustajia olisi piirikokouksessa paikalla.


Hyväksyttiin puoluehallituksen esityksen mukaisesti.

PUOLUEKOKOUSALOITE 4

Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

Forssan paikallisosaston aloite: Ampumaharjoittelun edellytykset on turvattava ja aselainsäädännön
byrokratiaa on kevennettävä
Reservin omaehtoista ampumaharjoittelua on tuettava muun muassa ylläpitämällä koko Suomen alueen
kattavaa ampumarataverkostoa. Valtion ja kuntien on yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa etsittävä
keinot ampumaratojen säilyttämiseksi ja niiden kehittämiseksi. Ympäristöministeriön tulee laatia ohjeistus,
joka yhtenäistää paikallisten ympäristöviranomaisten lakitulkintoja ampumarata-asioissa. Suomeen on
luotava myös kattava ampumaurheilukeskusten verkosto, joka turvaa laajan omaehtoisen ja turvallisen
ampumataitojen ylläpidon kaikilla ampumaharrastajilla reserviläisistä urheiluampujiin ja metsästäjiin.
Reserviläisten ampumaharjoittelua on kannustettava keventämällä ampumaharrastukseen liittyvää
normitusta. Aselupien hakua on helpotettava sekä hakemusten käsittelyä joudutettava ja
yhdenmukaistettava ottamalla mahdollisimman pian käyttöön aselupien sähköinen käsittelyjärjestelmä,
jonka tulee sisältää myös mahdollisuus harrastuksen aktiivisuuden todentamiseen. Myös aselupien
hinnoittelua ja hakumenettelyä on kevennettävä erityisesti useita aseita omaavien henkilöiden osalta.
Aselain uudistus on toteutettava tavalla, joka turvaa reserviläisten laajan ampumaharrastuksen eri puolilla
Suomea.
ALOITE: Puolue toimii eduskunnassa sen puolesta, että ampumaharjoittelun edellytykset turvataan ja
aselainsäädännön byrokratiaa ja maksurasitusta kevennetään. KD seuraa aselakiuudistuksen vaikutuksia ja
toimii sen puolesta, että reserviläisten laaja ampumaharrastus turvataan eri puolilla Suomea.

PUOLUEKOKOUSALOITE 5

Puoluehallitus esittää hyväksyttäväksi verkostorakenteena.

Forssan paikallisosaston aloite: Puolueelle on perustettava miesjärjestö

Tutkimusten mukaan Kristillisdemokraatit on varsin naisvaltainen puolue. Vuoden 2019 maaliskuussa
tehdyn YLE gallupin mukaan puolueella on naisäänestäjiä 78 % ja miesäänestäjiä 22 %. Puolueen on
panostettava miehiin nykyistä enemmän. Muutamilla eduskuntapuolueilla kuten Vihreillä ja
Perussuomalaisilla on oma miesjärjestö huolehtimassa miesten tasa-arvokysymyksistä. Miesjärjestöt
toimivat myös kanavana, jota kautta saman aatteen miehet verkostoituvat ja innostuvat toimimaan
puolueessa.
Poliittinen toiminta on pitkälti sosiaalisen median kautta tapahtuvaa sananvaihtoa. KD on sen verran pieni
puolue, että sen ei pidä luoda sellaista byrokraattista toimintaa, jossa kokoustetaan toimintakertomusten ja
tilinpäätösten vuoksi. Järkevämpää miestoimintaa on sosiaalisen median verkoston tai oman julkaisun tai
blogin perustaminen.
ALOITE: Puolueelle on perustettava miesjärjestö. Miesjärjestö ei tarvitse yhdistysrakennetta vaan voi toimia
puoluehallituksen alaisena verkostona. Puoluehallitus voi nimittää miesjärjestölle vetäjän ja antaa
määrärahan toimintaa varten.

PUOLUEKOKOUSALOITE 6
Puoluehallitus esittää hyväksymistä eli selvityksen tekemistä muiden KDpuolueiden tilanteesta. (Huom! Ekre ei ole Suomen KD:n sisar-puolue.)
Forssan paikallisosaston aloite: Kattava selvitys muiden KD-puolueiden tilanteesta
On hyvä, että jäsenkyselyitä järjestetään ja kysytään puolueen jäsenten mielipidettä mihin suuntaan
puolueen tulisi suunnita poliittista linjaansa. Tämän lisäksi tarvitsemme lisää tietoa niistä
kristillisdemokraattisista ja kristillisiä arvoja korostavista puolueista, joiden kannatus on kasvanut
huolimatta yleisestä liberalisaatiosta. Ruotsissa Kristillisdemokraatit ovat jo 10 % puolue. Puolueella on
selkeästi meitä liberaalimmat ajatukset. Virossa Ekre tukee voimakkaasti kristillisiä arvoja yhdistäen niitä
maahanmuuttokritiikkiin maassa, jossa ei ole juurikaan kolmansien maiden maahanmuuttajia. Ekre on taas
selkeästi oikeistopopulistipuolue. Maiden tilanteet ovat erilaisia ja niistä pitäisi saada kattava selvitys. Se
auttaisi strategista ajattelua ja puolueen kasvua. Selvityksestä voisi uutisoida KD-lehdessä juttusarjalla.
Selvitys olisi pohjana syksyn puoluevaltuuston 2019 strategiasuunnittelulle.
ALOITE: Kattava selvitys muiden meitä lähellä olevien ja KD-puolueiden tilanteesta. Selvitys tulee valmistella
marraskuun puoluevaltuustolle 2019.

PUOLUEKOKOUSALOITE 7

Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

Forssan paikallisosaston aloite: Varusmiesten kotiuttamisraha palautettava
Varusmiesten asemaa on parannettava. Tästä syystä vuonna 1993 poistettu varusmiesten kotiutumisraha
on palautettava. Kotiuttamisrahaa maksettiin vuosina 1971-1992. Kotiuttamisrahan merkitys on suuri
sellaisille palveluksensa päättäville, joita ei siviilissä odota työ- tai opiskelupaikka. Kotiuttamisrahan tulisi
olla esimerkiksi 1,2-1,5 euroa palveluspäivää kohti.
Kotiuttamisrahan palauttamisella olisi yleistä asevelvollisuutta tukeva ja nuorten miesten syrjäytymistä
ehkäisevä vaikutus. Nykyään liian moni siviiliin palaava varusmies joutuu kotiutuessaan turvautumaan
kuntien sosiaalitoimeen. Kotiuttamisrahan palauttamisella säästettäisiin myös kuntien rahoja, kun
varusmiespalveluksensa päättäneitä ei samassa määrin enää ajautuisi toimeentulotuen pariin. Edellä
mainittujen perusteiden lisäksi kotiuttamisraha olisi valtion tunnustus kansalaisvelvollisuutensa
ryhdikkäästi suorittaneille nuorille miehille ja vapaaehtoisille naisille. On myös nähtävissä, että
kotiuttamisrahalla olisi palvelusmotivaatiota yksinomaan parantava vaikutus. Samassa aloitteessa

yhdymme ja osoitamme tukemme myös KD Nuorten esitykselle eläkkeen kertymisestä varusmies- ja
siviilipalveluksen ajalta.
ALOITE: KD toimii eduskunnassa sen puolesta, että varusmiesten kotiuttamisraha palautuu.
PUOLUEKOKOUSALOITE 8 Puoluehallitus esittää hyväksymistä muodossa, että maahanmuuttajien
työllistymismahdollisuuksia on kehitettävä.
Forssan paikallisosaston aloite: Maahanmuuttajat saatava töihin
Suomen työllisyysasteen nousu 75%:iin voitaisiin osaksi ratkaista työllistämällä maahanmuuttajia nykyistä
tehokkaammin. Varsinkin ei-länsimaisista maista tulleet maahanmuuttajat nostavat kohtuuttoman paljon
sosiaaliturvaa suhteessa kantaväestöön. Sosiaaliturva on houkutteleva vaihtoehto työllistymiselle, mikäli
palkasta ei jää juurikaan enempää käteen kuin kotona olemisesta. Tämä taas synnyttää turhia jännitteitä
työssäkäyvän kantaväestön ja sosiaaliturvalla elävän maahanmuuttajaväestön välille.
Suomeen tulisi luoda sellainen sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannustaa maahanmuuttajia ottamaan
heikoimminkin palkattua työtä vastaan. Sosiaaliturvaa tulisi maahanmuuttajien osalta porrastaa siten, että
työikäisten ja -kykyisten sosiaaliturvan määrään vaikuttaisi maahanmuuttajan kielitaito. Se kannustaisi
hankkimaan kielitaidon ja sitä kautta työllistymään nopeammin. Myös Tanskan tapainen 8 vuoden
siirtymäaika työttömyysturvan saannissa ulkomailta tullessa tulisi selvittää. Perustuslain
yhdenvertaisuussäännöt on muissa Pohjoismaissa kierretty asettamalla tiukkoja kriteerejä kaikille.
Maahanmuuttajat eivät voi juurikaan nauttia korkeasta sosiaaliturvasta Sveitsin, Tanskan, Norjan ja Ruotsin
kaltaisissa järjestelmissä verrattuna avokätiseen Suomeen. Sosiaaliturvaa saa monista eri lähteistä.
Maahanmuuttajien saamalla sosiaaliturvalla pitäisi olla myös katto, nyt monilapsiset
maahanmuuttajaperheet saavat suuria summia verrattuna Tanskaan.
ALOITE: KD toimii eduskunnassa aloittein, joilla pyritään saamaan maahanmuuttajat pois sosiaaliturvalta
työn pariin. Tämä vähentää rasismia ja jännitteitä maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 9

Puoluehallitus esittää hyväksymistä.

Keski-Suomen piirin aloite: Teematyöryhmien toimintaa tulee kehittää ja tehostaa
KD:n poliittisia asiantuntijaryhmiä eli teematyöryhmiä on perustettu vuosina 2016 ja 2017 tukemaan
eduskuntaryhmän työskentelyä. Työryhmien toiminta on kuitenkin ollut yleisesti ottaen vaisua. Syksyllä
2017 toimintaa yritettiin aktivoida järjestämällä yhteinen teematyöryhmien tapaaminen eduskunnassa.
Suurimmassa osassa työryhmistä tavoitteen mukaista aktivoitumista ei ole tapahtunut. Myöskään
suunnitellut säännölliset yhteisryhmätapaamiset eivät ole toteutuneet.
Teematyöryhmien toimintaa tulee kehittää ja tehostaa, jotta niiden tehtävä ja tavoite toteutuisi ja niistä
tulisi aito työväline puolueen toiminnassa. Teematyöryhmien aktiivinen toiminta parhaimmillaan
edesauttaa jäsenistön osaamisen hyödyntämistä ja tukee näin puoluevaltuuston, -hallituksen ja
eduskuntaryhmän toimintaa. Asioiden työstäminen työryhmissä antaa puolueen eri elimille
mahdollisuuden hyödyntää työryhmissä koottua tietoa ja materiaalia. Teematyöryhmien toiminnalla on
myös vaikutusta demokratian toteutumiseen puolueen toiminnassa.
Puolueen sääntöjen mukaan puoluehallitus nimeää työryhmät ja niiden jäsenet sekä johtaa puolueen
poliittista toimintaa. Teematyöryhmille tulee tehdä sitovat toimintaperiaatteet, jotka sisältävät mm.
tavoitteet ja tehtävät sekä organisoinnin, koordinoinnin, johtamisen ja tiedottamisen. Teematyöryhmistä

tulee tiedottaa ja ne tulee tehdä puolueen julkisivussa näkyväksi, jotta jäsenistön osallistuminen
mahdollistetaan. Tapaamisista ja toiminnasta tiedottamisen on tapahduttava oikea-aikaisesti.
Työskentelytapoihin, kuten sähköisiin viestintämahdollisuuksiin, on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta
osallistuminen eri puolelta Suomea mahdollistuu.
Teematyöryhmien tulee lähtökohtaisesti osallistua ohjelmatyöhön ja niiden materiaalia tulee hyödyntää
esimerkiksi linjausten ja ohjelmien pohjaesitysten valmisteluissa. Puolueen linjaus- ja ohjelmatyön
yhteydessä teematyöryhmien kapasiteetti yhteistyöhön tulee kartoittaa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 10 Puoluehallitus esittää hyväksymistä ja selvityksen tekemistä aloitteen
lauseeseen ”etteivät loputkin toimijat häviä” saakka.
Keski-Suomen piirin aloite: Paikallistoiminnan voimavarojen lisääminen
Monissa paikallisosastoissa on vähän ja ikääntynyttä jäsenkuntaa. Vastuutehtäviin ei tahdo löytyä henkilöitä
eikä kokouksiin uskalleta tulla senkään takia, ettei tule valituksi järjestötehtäviin. Vuosikokousrutiinien
pyörittäminen vie edelleen voimavaroja toiminnasta, jotka voisivat olla käytettävissä, esim. tapahtumien
järjestelyyn ja varsinaiseen poliittiseen toimintaan.
Esitämme selvitettäväksi, miten paikallisosastojen toimintaa voitaisiin kehittää byrokratiaa keventävään
suuntaan kuitenkin siten, etteivät loputkin toimijat häviä. Toimisiko malli, jossa paikallisosastojen olisi
mahdollista yhdistyä piiriin sen alaosastoksi ilman varsinaista yhdistyksen asemaa? Tällöin piiri hoitaisi
talous- ja vuosikokousasioiden pyörittämisen. Osastoilla olisi oma kustannuspaikkansa piirin
taloudenhoidossa ja nimetyt yhteyshenkilöt tai toimintaryhmä.


Hyväksyttiin puoluehallituksen esityksen mukaisesti.

PUOLUEKOKOUSALOITE 11 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Huoltajakertymästä apua laskevaan syntyvyyteen
Suomessa syntyvyys laskee rajusti. Tästä seuraava huoltosuhteen voimakas heikkeneminen aiheuttaa
suomalaiselle yhteiskunnalle merkittäviä haasteita. KD Nuoret on huolissaan kehityksestä ja esittää yhdeksi
keinoksi syntyvyyden nostamiseksi huoltajakertymää.
Huoltajakertymä olisi osa lasta huoltavan vanhemman tai muun huoltajan eläkekertymää. Sitä maksettaisiin
siltä ajalta, kun lapsesta maksetaan lapsilisää vanhempainrahakautta lukuun ottamatta. Jos toinen
vanhemmista on yksinhuoltaja tai kotihoidontuen saaja, hän tienaisi toisenkin vanhemman
huoltajakertymän itselleen. Huoltajakertymää maksettaisiin myös adoptio- ja sijaislapsista.
Huoltajakertymä pyrkii vastaamaan alhaisen syntyvyysasteen ongelmaan sekä edistämään käytännöllistä
tasa-arvoa huoltajien välillä. Lapsiluvun kasvattamiseen täytyy löytyä kannustimia, koska sitä ei nähdä yhtä
houkuttelevana vaihtoehtona kuin aikaisemmin. Lasten kasvattaminen on vastuullista ja vaativaa työtä,
joka vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen. Syntyvyys on keskeinen kysymys mietittäessä
eläkejärjestelmämme tulevaisuutta. Näistä syistä on palkittava niitä kansalaisia, jotka tekevät
lastenkasvatustyötä koko yhteiskunnan hyväksi.

Huoltajakertymä hyödyttäisi eniten pienituloisia ja korjaisi etenkin kotona lapsia hoitavien vanhempien
eläkekertymävajetta. Huoltajakertymän laskennallinen palkkio olisi lastenhoitoalan työehtosopimuksen
mukainen minimituntipalkka. Työmääräksi lasketaan yksi tunti päivässä per lapsi. Huoltajakertymää
maksettaisiin jokaisen lapsen kohdalta 16 vuotta ja 3 kuukautta.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää huoltajakertymän käyttöönottoa.

PUOLUEKOKOUSALOITE 12 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Puolueen asetettava kymmenen kansanedustajan paikkatavoite eduskuntavaaleihin
2023
Suomen kristillisdemokraattien kansanedustajamäärä on pitkään ollut laskusuhdanteinen. Jotta meillä olisi
realistiset mahdollisuudet rakentaa kristillisdemokraattista yhteiskuntaa, tarvitsemme lisää kansanedustajia
ja sen myötä vaikuttamismahdollisuuksia. Jotta voimme tehdä sen laadukkaan ja pitkäjänteisen työn minkä
lisäpaikkojen saaminen vaatii, tarvitsemme myös yhteisiä ja kunnianhimoisia, hyvissä ajoin ääneen
lausuttuja tavoitteita.
Aikaisin asetettu ja julkilausuttu tavoite mahdollistaa pitkäjänteisen kannatuspohjan kasvattamisen, joka
kantaa puolueelle satoa myös muissa vaaleissa ennen ja jälkeen 2023. Tavoitteen valossa puolue ja sen
jäsenjärjestöt pyrkivät kaikessa toiminnassaan kasvattamaan jäsen- ja kannatuspohjaansa.
Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa KD olisi kymmeneen kansanedustajapaikkaan tarvinnut oikeissa
vaalipiireissä annettuina yhteensä 11 671 lisä-ääntä. Tällöin nykyisten viiden edustajan lisäksi toiset viisi
kansanedustajaa olisivat tulleet Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Savo-Karjalan ja
Vaasan vaalipiireistä. KD:n ehdokkaat keräsivät 2019 eduskuntavaaleissa yhteensä 120 039 ääntä.
KD Nuoret esittää, että puolue asettaa viralliseksi, vuoden 2023 eduskuntavaalitavoitteekseen, kymmenen
kansanedustajapaikan saamisen, eli paikkamäärän kaksinkertaistamisen.

PUOLUEKOKOUSALOITE 14 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Kutsunnat laajennettava koskemaan koko ikäluokkaa
Nuorten maanpuolustustahto on laskenut. Tämä on huolestuttavaa, sillä Suomen uskottava puolustus
nojaa pitkälti riittävän korkeaan maanpuolustustahtoon. Syitä maanpuolustustahdon laskevalle trendille on
useita, eikä mikään niistä yksinään selitä romahdusta. Yksi syy on varmasti se, että nuoret kokevat nykyisen
asevelvollisuusjärjestelmän epätasa-arvoiseksi, sillä vain miehet on velvoitettu suorittamaan palvelus.
Perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen
tai avustamaan sitä. On vaikea perustella, miksei tämän yhdenvertaisen velvollisuuden tulisi myös
käytännössä toteutua asepalveluksen osalta.
Nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää on kehitettävä tasa-arvoisempaan suuntaan. Järjestelmän
kehittämisessä tulee luonnollisesti olla tärkeimpänä kriteerinä maanpuolustuksen etu. Asepalveluksen on
kuitenkin tunnuttava oikeudenmukaiselta, jotta se tukee maanpuolustustahtoa.
Ensimmäisenä askeleena kohti tasa-arvoisempaa palvelusta KD Nuoret esittää kutsuntojen laajentamista
koskemaan koko ikäluokkaa. Tämä olisi mahdollista toteuttaa helposti ja maltillisin kustannuksin. Koko
ikäluokan tavoittaminen tehokkaasti kutsuntojen kautta mahdollistaisi naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen nykyistä tehokkaamman markkinoinnin. Kutsuntoja kehittämällä niitä voitaisiin hyödyntää
tehokkaammin myös muihin kuin maanpuolustuksen tarpeisiin. Koko ikäluokan kohtaamisella ehkäistäisiin

esimerkiksi nuorten syrjäytymistä, tarjottaisiin ohjausta ja voitaisiin ohjata apua tarvitsevat nuoret oikeiden
palveluiden piiriin.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa
sukupuolesta riippumatta.

PUOLUEKOKOUSALOITE 17 Puoluehallitus esittää hylkäämistä.
KD Nuorten aloite: Suomen on irtauduttava Ottawan jalkaväkimiinat kieltävästä yleissopimuksesta
Suomi liittyi jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011. Miinakieltoon liittyminen oli
virhe, joka tulee perua. Keskustelussa käytettiin aikanaan perusteluita, jotka eivät vastaa todellisuutta
Suomen oloissa ja onkin huomioitavaa, että Puolustusministeriö vastusti sopimuksen hyväksymistä jo alun
perin: ”Miina-ase on Suomelle erittäin kustannustehokas sodankäyntiväline, koska sillä voidaan
olosuhteissamme merkittävästi vaikeuttaa teknologisesti kehittyneidenkin asevoimien operatiivista
liikkuvuutta. – Maavoimillamme ei tällä hetkellä ole ajoneuvomiinojen ohella, muita määrällisesti riittäviä
asejärjestelmiä, joilla mekanisoidun hyökkääjän liike voitaisiin yhtä tehokkaasti hidastaa ja pysäyttää.”
(Puolustusministeriön jalkaväkimiinaselvitystyöryhmän väliraportti)
Suomi on aktiivinen miinanraivaaja eri puolilla maailmaa ja Suomessa on myös kehitetty
miinanraivaustekniikkaa. Suomessa jalkaväkimiinat ovat puhtaasti puolustuksellinen väline, ja niihin
turvauduttaisiin vain sotilaallisen konfliktin syttyessä ja silloinkin niitä käytettäisiin vain
Suomen rajaseuduilla. Rauhan aikana miinat ovat varastoituna. Suomen tilanteessa ammattitaitoa ja
asiantuntemusta on siis kertynyt jo vuosikymmenten ajan ja ”miinakauhu” on ollut perinteisesti
vankkumaton osa Suomen uskottavaa sekä liittoutumatonta puolustusta.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa ajamaan Suomen irtautumista Ottawan sopimuksesta ensi tilassa.
Valtio voi irtautua sopimuksesta kuudessa kuukaudessa ilmoittamalla siitä YK:lle.


Hyväksyttiin aloitteen mukaisesti.

PUOLUEKOKOUSALOITE 18 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin
KD Nuoret vaatii, että Suomeen perustetaan riippumaton ja itsenäinen perustuslakituomioistuin valvomaan
perustuslain toteutumista. Ei ole oikeusvaltion kannalta kestävää, että uusien lakien ristiriitaisuutta
perustuslain kanssa arvioivat samat kansanedustajat, jotka päättävät lakien säätämisestä.
Perustuslakivaliokunnan rooli on aika ajoin vaarassa politisoitua. Siksi tarvitaan riippumaton elin valvomaan
perustuslainmukaisuutta lakien valmisteluvaiheessa. Monen muun eurooppalaisen valtion tapaan Suomeen
tulisi perustaa poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin.
Perustuslakituomioistuimessa arvion uusien lakien perustuslainmukaisuudesta tekisivät juridiikan
asiantuntijat. Näin oikeusoppineiden käsitys lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta saataisiin suoraan
sen sijaan, että näkemykset välittyvät perustuslakivaliokunnan kautta. Tärkeää on, että tuomioistuimen
jäsenkunta edustaisi laajasti oikeudellisia asiantuntijoita ja että jäsenet vaihtuisivat säännöllisesti.

Valiokunnan korvaava tuomioistuin kykenisi arvioimaan lakiesitysten perustuslainmukaisuutta nykyistä
varhaisemmassa lainvalmistelun vaiheessa. Tuomioistuimen tehtäviin kuuluisi myös
perustuslainmukaisuuden jälkivalvonta.
KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen.

PUOLUEKOKOUSALOITE 19 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Terapiatakuu on pantava toimeen pikimmiten
Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet etenkin nuorten keskuudessa, toteaa muun muassa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos. Mielenterveysongelmat vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn laajasti. Terapiatakuun
avulla hoitoon hakeutuva pääsisi lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaalisen hoidon piiriin 28 päivän
sisällä hoidon tarpeen toteamisesta. KD Nuoret näkee tärkeänä, että psykoterapiaan voi päästä jo
perusterveydenhuollon tasolla, mikä helpottaa hoidon hakemista sekä lyhentää palveluketjuja.
KD Nuoret näkee takuun mielenterveysongelmien hoitoa selkeyttävänä ja yhdenvertaisuutta lisäävänä
tavoitteena, joka toteutuessaan toisi pitkällä aikavälillä yhteiskunnallisia säästöjä. Psykoterapiaan
hakeutuminen voidaan nähdä hankalana, jolloin hoidon tarjonnan lisääminen auttaisi tarpeessa olevia.
Terapiatakuu hyödyttäisi erityisesti niitä, joilla on elämässään jo muunlaisia haasteita, kuten työttömyyttä.
Tällaisessa tilanteessa henkilöllä ei välttämättä ole varaa hakeutua yksityisen terapian piiriin, vaikka Kelakorvaus maksettaisiin hänelle myöhemmin.
KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa ajamaan terapiatakuun toimeenpanemista pikimmiten.

PUOLUEKOKOUSALOITE 20 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Varusmiespalveluksesta kerryttävä eläkettä
KD Nuoret vaatii, että varusmies- ja siviilipalvelus alkaisivat kerryttää eläkettä. Nykyisellään näin ei ole.
Asian korjaamista on ehdotettu jo aikaisemmin niin poliitikkojen kuin Puolustusvoimienkin puolesta, mutta
muutosta ei ole saatu aikaan.
Vuodesta 2005 alkaen opiskelu on kerryttänyt eläkettä. Samoin eläkettä kerryttävät muun muassa
ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, useat vanhempainetuudet sekä vuorotteluvapaakorvaukset.
Varusmiespalvelus on jäänyt näiden ulkopuolelle Kelan mukaan siksi, että sitä ei katsota ansiotyöksi.
Nykyisellä mallillaan varusmiespalvelus jättää eläkkeen karttumatta keskimäärin 8,5 kuukauden ajalta.
KD Nuoret vaatii tilanteeseen muutosta. Varusmiespalvelus on erittäin tärkeää työtä yhteisen isänmaan
eteen. Tämän tärkeän työn on näyttävä myös isänmaata palvelleiden eläkekertymässä.
KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa ajaa muutosta, jonka myötä myös varusmiespalveluksesta kertyisi
eläkettä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 21 Puoluehallitus esittää hyväksymistä.
KD Nuorten aloite: Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovuttava

KD Nuoret vaatii ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumista. Ylioppilaskunnat on lainsäädännössä
katsottu julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi, mutta nykyisellään ne toimivat pitkältä yhdistysten tavoin. Erityisen
ongelmallisena KD Nuoret näkee sen, että ylioppilaskunnat ovat ottaneet kantaa muihinkin kuin
opiskelijapolitiikkaan ja opiskelijoiden edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin. Ylioppilaskuntien jäsenet
kannattavat jäsenmaksullaan myös näitä ulostuloja.
Pakkojäsenyys rikkoo todellisuudessa perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.
Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys asettaa myös yliopistojen opiskelijat eriarvoiseen asemaan suhteessa
muihin korkeakouluopiskelijoihin, sillä ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyys on vapaaehtoista.
Kun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut tulevaisuudessa laajenevat koskemaan myös
ammattikorkeakouluopiskelijoita, ei pakkojäsenyyttä voida kestävästi perustella opiskelijoiden
terveydenhuollon järjestämisellä.
Lainsäädäntöä on pikimmiten muutettava siten, että ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovutaan. Näin
toteutetaan yhdistymisvapautta ja saatetaan tässä suhteessa kaikki korkeakouluopiskelijat yhdenvertaiseen
asemaan keskenään.
KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa ajaa ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumista.

