
 
 

KYSYMYSPATTERISTO 
KUNTAVAALIPANEELEITA VARTEN 

 
 

 
SAKKIn kuntavaalityöryhmä on valmistellut kysymyspatteriston esimerkiksi oppilaitoksissa       
pidettävien kuntavaalipaneeleiden tueksi. Poimi tästä mielestäsi parhaat kysymykset ja keksi          
itse lisää! 

 
● Kuinka paljon olet valmis lisäämään rakentamista ja miten saadakseen opiskelijoille 

lisää asuntoja? 

● Mikä on sinun ajatuksesi elinvoimaisesta kunnasta, nimenomaan opiskelijoiden 

näkökulmasta? 

● Mitä pitäisi tehdä sisäilmaongelmille oppilaitoksissa ja asuntoloissa? 

● Miten sinä pidät huolen siitä, että ammatillisesta koulutuksesta tulevilla on valtaa 

vaikuttaa nuorten asioihin? 

● Miten amiksesta päästään vaikuttamaan asioihin? 

● Nostatko mielummin kuntaveroa vai leikkaisitko koulutuksesta?  

Miksi ja mitä vaikutuksia sillä olisi? 

● Tarvitaanko kunnalliseen päätöksentekoon mielestäsi lisää amistaustaisia? 

● Miten kunta voi helpottaa erilaisen vapaa-ajan toiminnan järjestämistä? 

● Pitäisikö julkinen liikenne olla ilmaista alle 20-vuotiaille? 

● Pitäisikö julkista liikennettä tehostaa oppilaitosten välillä? 

● Miten voidaan parantaa yhteistyötä kunnan esimerkiksi eri oppilaitosten välillä? 

● Miten ylläpidätte ja parannatte opiskelijoiden terveydenhuoltoa? 

● Miten sote-uudistus vaikuttaa opiskelijaterveydenhuoltoon vai vaikuttaako mitenkään? 

● Miten parantaisitte opiskelijoiden saamaa terveydenhuoltoa? 

● Oletko valmis laittamaan lisää rahaa ammatilliseen koulutukseen jos sillä voidaan 

vähentää opintojen keskeyttämisiä? 

● Miten parantaisitte työelämäyhteyksiä kunnan sisällä? Miten löytyy lisää 

työssäoppimispaikkoja? Miten lisäisit yritysten ja koulutuksen yhteistyötä kunnassasi? 



● Miten parannetaan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välistä 

yhteistyötä kunnan tasolla? 

● Oletko opiskellut ammatillisessa koulutuksessa? Kuinka moni teidän listaltanne on 

opiskellut ammatillisessa koulutuksessa? 

● Oletko valinnut puolueen arvojen vai talousasioiden takia? 

● Mikä on näkemyksesi/visiosi tulevaisuuden ammatillisesta koulutuksesta? 

● Kuuluisiko kunnan tarjota opiskelijoille maksutonta ehkäisyä, liikuntapalveluita/tiloja, 

harrastusmahdollisuuksia, kesätöitä? 

● Pitäisikö kunnan tarjota nuorille kesätyöpaikkoja? Miten tämä toteutettaisiin? 

● Pitäisikö kunnan osallistua enemmän peruskoulun ja ammatilliseen koulutuksen 

väliseen nivelsiirtymien yhteistyöhön? 

● Miten pidetään huolta syrjäytyneistä nuorista? 

● Miten ennaltaehkäistään syrjäytymistä? 

● Miten panostaisit mielenterveyspalveluihin? 

● Miten kunnassa panostetaan siihen, että nuoret omaksuvat terveet elintavat? 

● Miten edistetään terveyttä/terveyskasvatusta kaikessa kunnan toiminnassa? 

● Miten panostatte nuorten yhteiseen tekemiseen vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa? 

● Miten pidätte huolen siitä, että yksikään nuori ei jää yksin? 

● Miten panostaisit nuorten päihdehuoltoon? 

● Miten ennaltaehkäistään päihteiden käyttöä? 

● Millaisia matalan kynnyksen palveluja kunnan tulisi tarjota nuorille, jotta päästään irti 

mielenterveysongelmista/päihteiden käytöstä/ elämänhallintaan liittyvistä ongelmista? 

● Miten parannetaan nuorten elämänhallintaa? 

● Miten panostetaan nuorten taloustaitoihin? 

● Miten vältetään nuorten tilanteen kriisiytyminen? Esim. ulosottoon menneet laskut, 

maksuhäiriömerkintä, opintolainan takaisinmaksu, pikavippikierre, luottotietojen 

menetys? 

● Miten edistäisitte terveellistä ruokailua kunnassa? Miten saadaan monipuolinen 

ruokavalio ja terveelliset elämäntavat nuorille? 

● Miten ehkäisette nuorten ylipainoa/masennusta/terveydellisiä 

ongelmia/tupakointi/alkoholin käyttöä? 

● Miten kunnassa vähennetään terveyseroja? 

 

 


