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1. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon hyvinvointi
Ympäristö asettaa ehdot myös ihmisen elämälle. Ilmastonmuutos ja luonnon moni-
muotoisuuden köyhtyminen uhkaavat elinehtoja koko maapallolla. Keskustanuoret 
tulee pitämään luonnon hyvinvoinnin kysymyksiä sekä ilmastonmuutoksen torjun-
nan keinoja esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Luonnon monimuotoisuuden 
heikentyminen on nostettava yhtä suureksi huolenaiheeksi kuin ilmastonmuutos. 
Ratkaisut ovat ihmisten käsissä, ja Keskustanuorilta niitä löytyy!

2. Keskustanuorten perustulomalli
Perustulon aika on nyt! Perustulo on vastikkeeton tuki, joka jaetaan kaikille vakaan 
perustoimeentulon turvaamiseksi. Keskustanuorten mallissa verotusjärjestelmä 
takaa sen, että perustulon päälle on aina kannattavaa ottaa kaikenlaista työtä 
vastaan. Kannustinloukkuja ei synny, takaisinmaksuja ei tarvitse pelätä ja perustoi-
meentulo on taattu. Perustulo on ratkaisu muuttuvaan maailmaan, ja olisi pienen-
tänyt myös koronan aiheuttamaa iskua. Meillä on jo reaaliaikainen tulorekisteri, 
joka tekee perustulon käyttöönoton mahdolliseksi hyvinkin nopeasti. Mitä vielä 
odotamme?

3. Keskustanuorten kansalaispalvelusmalli käyttöön
Sukupuolisyrjinnästä on päästävä eroon. Vain miehille määrätty asevelvollisuus 
rikkoo ihmisoikeuksia ja on korvattava sukupuoleen katsomattomalla kansalaispal-
veluksella. Keskustanuorten mallissa jokainen saa itse valita armeijan ja kansalais-
palveluksen väliltä. Kansalaispalveluksen suorittaminen on joustavaa, ja palvelee 
sekä yhteiskuntaa, nuorta itseään että kokonaisturvallisuuden tavoitteita. Armeijan 
käyville on turvattava toimeentulo nykyistä, auttamattoman vanhanaikaista päivä-
rahajärjestelmää paremmin.

4. Uudistuva kotimainen ruoantuotanto on elinehto
Kotimainen ruoantuotanto on velvollisuutemme koko ihmiskuntaa kohtaan. 
Muualla ruoantuotanto käy ilmastonmuutoksen myötä jopa mahdottomaksi, joten 
meidän vastuullamme on yhä useampi suupari. Kestävä ruoantuotanto vaatii 
Suomessa uudistumista. Maaperän ravinteikkuuden parantaminen, viljelyn vaiku-
tus ympäristöön ja uusien viljelykasvien lisääminen valikoimaan vaativat jatkuvaa 
tutkimusta ilmasto-olojen muuttuessa. Viljelykierto on järjestettävä niin, että se 
palvelee sekä tuotannon tehokkuutta että ympäristön vaatimuksia. Erityistä huolta 
on kiinnitettävä riittävän monipuoliseen omavaraisuuteen, esimerkiksi proteiinio-
mavaraisuus on erityisen merkittävä kysymys.



5. Eroon kouluväkivallasta
Nuorten on saatava kasvaa ja kehittyä vailla pelkoa. Koulukiusaamisesta puhumi-
nen on johtanut kouluväkivallan vähättelyyn. Yhteiskunnan tehtävä on sanoa, että 
pahan tekeminen toiselle ei ole hyväksyttävää. Keinoja kouluväkivallan, henkisen 
tai ruumiillisen, kitkemiseen on etsittävä yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mutta 
myös viestiä hyvistä tavoista ja toisten kunnioittamisesta on edistettävä sekä arjes-
sa että politiikassa. Poliittisilla nuorisojärjestöillä on velvollisuus näyttää nuorille 
esimerkkiä hyvistä tavoista ja toisten kunnioittamisesta, joten Keskustanuoretkin 
on aina valmiina edistämään arjen turvallisuutta.

6. Terveyden hoitamisesta kokonaisvaltaista
Terveys on kokonaisuus, kuten ihminenkin. Mielenterveyden palveluihin hakeu-
tumisessa on aivan liian pitkät jonot ja korkea kynnys. Keskustanuoret kannattaa 
terapiatakuuta, joka esittää toimenpiteitä hoitoon pääsemisen nopeuttamiseksi. 
Resurssit tähän on turvattava kaikissa tilanteissa. Sähköisiä palveluita ja etätapaa-
misia on kehitettävä palveluiden tueksi.  Mielenterveyden lisäksi huolta on pidettä-
vä kehon hyvinvoinnista. Terveellinen syöminen ja riittävä liikunta auttavat tässä, ja 
näihin voidaan kannustaa esimerkiksi työmatkapyöräilyn tukemisella, terveyskas-
vatukseen panostamisella läpi koulupolun, sekä esimerkiksi poistamalla arvonlisä-
vero liikuntapalveluilta ja kotimaisilta kasviksilta.

7. Hyvinvointiyhteiskunnan talous kestävälle pohjalle
Koronakriisi loi sosiaalisen ja taloudellisen kriisin, jonka jälkiä korjataan vielä 
pitkään. Siksi on tärkeää tehdä erityisesti rakenteellisia uudistuksia. Ei ole järkeä 
lähteä tekemään korjaustoimia tavoilla, jotka vanhenevat käsiin. Tässä avain on 
kaikille saavutettavissa oleva koulutus, osaaminen ja tutkimus. Koulutus sekä ym-
märrettävä viestiminen tutkimuksesta takaavat uudelle osaamiselle laajan ymmär-
ryksen koko kansan keskuudesta. Keskustanuoret vaatii rakenteellisia uudistuksia 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ekologisesti kestävä tuotanto on jo 
nyt kilpailuvaltti, taloudellisesti kestävä yhteiskunta huomioi myös tulevat sukupol-
vet, ja sosiaalisesti kestävä politiikka takaa sen, ettei kukaan putoa kelkasta.



8. Yrittämisen edellytykset turvattava
Maailma ei toimi ainakaan enää niin, että työmarkkinoilla on suhteellisen pieni 
joukko työnantajia ja useampi palkkatyöläinen näiden listoilla. Itsensä työllistämi-
nen, pienyrittäminen ja kausiluonteinen työnteko tai yrittäminen ovat osa nykyajan 
elinkeinopalettia. Yrittäjän kategorisesta syyllistämisestä on päästävä yrittäjyyteen 
kannustavaan kulttuuriin. Yrittäjän sosiaaliturva on saatava yel-vakuutuspohjai-
sesta järjestelmästä kaikenlaisia yrittäjiä tukevaksi, työntekijän sosiaaliturvaan rin-
nastuvaksi. Perustulo takaa sen, ettei yrittäjäkään joudu tippumaan tyhjän päälle 
toiminnan kaatuessa. Yrittäminen edellyttää myös toimivia digipalveluita, ja näihin 
pääsemiseksi yrittäjille on saatava riittävä tuki.

9. Kansainvälinen politiikka rauhan ja vakauden tielle
Kansainvälinen politiikka kykenee parempaan! Rauha maailmassa on edellytys 
ratkaisuille maailmassa. Kansainvälisen politiikan puitteet on luotava niin, että ih-
misoikeuksien, rauhan ja vakauden rikkomuksiin voidaan puuttua, ja ne pystytään 
ennen kaikkea ehkäisemään ennalta. Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansa-
kuntien toimintakykyä suurissa asioissa on vahvistettava, ja tähän Keskustanuoret 
tulee esittämään ratkaisujaan jatkossakin. Aseistariisuntaa, ydinaseriisuntaa ja 
vuoropuhelun mahdollisuuksia on edistettävä kunnianhimoisesti.

10. Aluepolitiikka ratkaisuna
Keskustanuoret näkee aluepolitiikan ratkaisuna monenlaisiin poliittisiin ongelmiin. 
Aluepolitiikan tulee olla vahva kokonaisnäkemys alueiden rooleista yhteiskunnas-
sa, ja tietämys niiden haasteista. Se ei ole vain alueiden edunvalvontaa. Monipaik-
kaisuudella on vuonna 2020 torjuttu pandemiaa, ja etätyö on osoittanut toimivuu-
tensa ja sopivuutensa monenlaisiin elämäntilanteisiin. Ymmärrys ympäristöstä ja 
luonnonvaroista vaatii alueellisuutta. Yrittämisen edellytykset ovat alueellisia. Sosi-
aalinen oikeudenmukaisuus toteutuu vain alueellisella ymmärryksellä. Esimerkiksi 
maaseudulla auto on välttämättömyys liikkumiseen, suurimmissa kaupungeissa 
taas kohtuuton vuokrataso tekee elämisestä monelle liian kallista. Aluepolitiikalla 
ratkaistaan kaikki nämä ongelmat. Tämä edellyttää myös digitalisaation etenemis-
tä, jotta kaikkialla on yhtäläinen pääsy digitaalisiin palveluihin.
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