
KESKUSTANUORTEN 
TAVOITEOHJELMA

Tavoiteohjelma on keskeisin Keskustanuorten poliittista  
toimintaa ohjaava työkalu. Tavoiteohjelma määrittää, mitkä 
asiat ovat Keskustanuorille tärkeimpiä ja mihin vaikuttamis-

työn resursseja kohdistetaan tulevan vuoden aikana.  
Resursseja kohdistetaan listan mukaisessa järjestyksessä:

1. ILMASTONMUUTOKSEN HILLITSEMINEN
Elinkelpoisen planeetan takaaminen tuleville sukupolville on kaiken elämän elinehto. 
Ilmastonmuutoksen torjuminen on asetettava kaiken poliittisen vaikuttamisen keskiöön. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopumista, päästöjen vähen-
tämistä, kulutustottumusten muuttamista sekä ilmastovaikutusten arviointia kaikessa 
päätöksenteossa.

2. YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MAAILMANRAUHAA
Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta maailmanrauha on välttämätön. On palattava 
sovun ja kansainvälisen yhteistyön tielle. Aseistariisunnan ja ydinasesopimusten edis-
täminen sekä keskipitkän matkan ohjusten vähentäminen pitää ottaa uudestaan kan-
sainvälisen politiikan agendalle. Vahva Euroopan unioni on yksi tärkeimmistä rauhan-
teoista. 

3. HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN PERUSTA KUNTOON
Hyvinvointivaltion tulevaisuuden takaamiseksi työllisyysaste on nostettava 80 prosent-
tiin ja työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava. Suomen syntyvyys on historiallisen 
alhaalla. Tilanteeseen tulee puuttua ja kiinnittää erityisesti huomiota lapsiystävälliseen 
ilmapiiriin sekä parantaa tahattomasti lapsettomien hoitomahdollisuuksia.

4. HYVÄ KOULUTUS MAHDOLLISEKSI JOKAISELLE
Suomalaisen hyvinvointivaltion perusedellytys on kansalaisten hyvä koulutustaso. 
Vaikka suomalainen koulutusjärjestelmä on jo nyt maailman huippua, on kuitenkin vielä 
parannettavaa. Jokaisella on oltava oikeus opiskella terveissä tiloissa ja kohtuullisen 
matkan päässä kotoaan.  Jotta kukaan ei jäisi taloudellisista syistä vain peruskoulu-
tuksen varaan, on toisen asteen koulutuksesta tehtävä maksutonta.  Korkeakoulutusta 
pitää olla tarjolla jokaisessa maakunnassa.



5. ALUEIDEN ELINVOIMASTA PIDETTÄVÄ HUOLTA 
Alueiden pitää voida erikoistua ja menestyä omilla vahvuuksillaan, ja liikenneyhteyksi-
en pitää toimia hyvin myös liiketoiminnan tarpeisiin. Valtion työpaikkoja tulee sijoittaa 
tasapuolisesti ympäri Suomea alueen osaaminen huomioiden. Itsenäiset, elinvoimaiset 
ja taloudellisesti tasapainossa elävät kunnat ovat Suomen kulmakivi. Kuntien rahoitus 
on turvattava ja velvoitteita vähennettävä. Kuntia ei tule erikseen painostaa kuntaliitok-
siin. Vahvat maakunnat ovat alueiden elinvoiman tae.

6. OMAN MIELENTERVEYDEN HOITAMISESTA UUSI NORMAALI 
Riitämme keskeneräisinä. Suurimmat ongelmat mielenterveyspalveluissa liittyvät sii-
hen, että hoitoon ei pääse ja leimautumisen pelko on edelleen korkea. Kynnystä avun 
hakemiseen ja saamiseen täytyy madaltaa. Avun hakemisen tulee olla yhtä luonnollista 
kuin muidenkin terveyspalveluiden käyttö. Keskustanuoret kannattaa terapiatakuuta.

7. KOTIMAISEN RUOANTUOTANNON ELINEHTO ON MARKKINAEHTOINEN KANNATTAVUUS
2010-luvulla maatalouden yrittäjätulot ovat romahtaneet. Kriisipaketeilla voidaan lie-
vittää akuuttia kriisiä, mutta todellinen ongelma on alkutuotannon markkinaehtoisessa 
kannattavuudessa. Maatalouden tukiriippuvuutta pitää vähentää, ja maanviljelijän on 
saatava tuotteistaan käypä hinta.  

8. KESKUSTANUORTEN PERUSTULOMALLI
Keskustanuoret on ajanut perustulopohjaista sosiaaliturvajärjestelmää jo kolmenkym-
menen vuoden ajan. Nykypäivän työelämä tarvitsee entistä enemmän sosiaaliturvaa, 
joka takaa toimeentulon ja kannustaa työn tekemiseen jokaisessa elämäntilantees-
sa. Sosiaaliturvan on oltava yksinkertainen ja oikeudenmukainen. Tasaisesti kiristyvä 
verotus takaa sen, että pienituloinen ei koskaan joudu maksamaan tienatusta eurosta 
enempää kuin suurituloinen, ja kannustinloukkuja ei pääse syntymään. 

9. KANSALAISPALVELUS JOKAISELLE SUKUPUOLESTA RIIPPUMATTA
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä kohtelee kansalaisia räikeän eriarvoisesti. Jokai-
sella, sukupuolesta riippumatta, tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Hyödyttö-
mästä ja eettisesti ongelmallisesta totaalikieltäytymisen vankeusrangaistuksesta pitää 
luopua, ja sanktioksi velvollisuuden laiminlyönnistä asettaa maanpuolustusvero. 

10. TRANSLAIN KOKONAISUUDISTUS 
Suomen translaki polkee törkeästi transsukupuolisten oikeuksia. Vaatimus lisääntymis-
kyvyttömyydestä ennen juridisen sukupuolen korjaamista on järjetön, eivätkä henkilön 
lisääntymismahdollisuudet kuulu valtiolle millään tavalla. Keskustanuorten mielestä 
translaista pitää poistaa vaatimus lääketieteellisestä prosessista, hoitojen on oltava 
yksilölliset ja juridinen sekä biologinen sukupuoli pitää eriyttää toisistaan. Translaista 
pitää poistaa ehdoton 18-vuoden ikäraja, jotta translasten ja -nuorten edun yksilöllinen 
huomiointi on mahdollista.


