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yöllisyydestä huolehtiminen on talouspolitiikan
tärkeimpiä tavoitteita. Työllisyyttä nostetaan karsimalla byrokratiaa sekä lisäämällä työmarkkinoiden
joustavuutta ja suvaitsevaisuutta. Suomen velkaantuminen
juoksevilla menoilla on pysäytettävä. Keskustanuoret näkee
yhdeksi taantuman ratkaisuksi rohkean rakentamisen ja uudistamisen, investointivelkaa kaihtamatta, strategisesti tärkeisiin
kohteisiin.

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä madallettava
Yksinyrittäjiä on tuettava ensimmäisen työntekijän palkkauksessa. Vanhemmuuden kustannuksia on tasattava uudistamalla
vanhempainvapaajärjestelmä. Yrityksen ei tarvitsisi maksaa
veroa tekemästään tuloksesta, mikäli se käytetään investointeihin. Keskustanuoret esittää, että käyttöön otetaan uudistettu, nykyistä korkeampi ja joustavampi, arvonlisäveron huojennus. Perintövero voitaisiin korvata korottamalla myytävän
omaisuuden luovutusvoittoveroa.

Ihmisten ja tavaroiden sulava liikkuminen
turvattava
Esitämme Helsinki-Tallinna-rautatietunnelin ja Jäämeren
radan toteuttamista. Koko Suomen kattavat, nopeat verkkoyhteydet ovat tulevaisuuden perusedellytys, jotta Suomessa voi
jatkossakin asua ja työskennellä siellä missä haluaa. Haluamme
Suomesta dataliikenteen solmukohdan. Korkea tietosuojamme
on merkittävä kilpailuetu ja mahdollistaa datakeskuksien syntymisen.

Tavoitteena perustulo
Riittävä, työhön kannustava, yksinkertainen perustulo olisi
malliltaan negatiivinen tulovero. Uudistettava sosiaaliturva
vaatii rinnalleen toimivat ennaltaehkäisevät ja korvaavat palvelut. Perheiden tukipalvelut on otettava keskiöön ja sosiaalityön resursseja lisättävä. Suomalaista eläkejärjestelmä on päivitettävä, nuoria ajatellen elinaikakerroin on otettava keinoksi
pysyvästi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen keskiössä
on oltava palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, lähellä ja sujuvasti. On siirryttävä hyvinvointiasemiin ja tarjottava hyvinvointireseptejä.

Nuorisotakuuta on uudistettava
Koulutuksen on oltava mahdollista varallisuudesta ja taustasta
riippumatta. Opiskelun tutkintokeskeisyydestä on siirryttävä
elinikäisen oppimisen polulle. Toisen asteen koulutusverkon on
pysyttävä riittävän kattavana. Koulutuksen ja työn on kohdattava paremmin. Yrittäjyyskasvatuksella tuetaan nuoren sisäisen
yrittäjyyden kehittymistä. Digitalisaatio mahdollistaa laadukkaat opetussisällöt ja oppimisympäristöt kaikkialla Suomessa.

Kohti todellista demokratiaa ja kansalaisten valtaa
Äänestysikäraja on laskettava 16 ikävuoteen. Lähikuntareformissa osa kuntien tehtävistä siirretään maakuntatason
demokraattiselle toimijalle. Valtionhallinnon tietojärjestelmien

kokonaisuudistus on toteutettava hetimiten. Kunnanosiin tarvitaan tunnustettuja toimielimiä, aluelautakuntia.

Suomesta kokeileva yhteiskunta
Tavoitteenamme on energiaomavaraisuus, johon Suomessa on
riittävät luonnonvarat. Haluamme eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja hiilineutraalin Suomen vuoteen 2030 mennessä. Luotamme uusiutuvan, paikallisen ja biopolttoaineisiin
pohjautuvan hajautetun energiaratkaisun voimaan. Tätä tukisi
älysähköverkko.

Ensiluokkaista metsänhoitoa
ja kokeilevaa metsätaloutta
Keskustanuoret esittää arvometsätaloutta. Haluamme koko
puusta korkeanjalostusasteen tuotteita. Globaalin kilpailun
kiristyessä haluamme Suomen erikoistuvan GMO-vapaaseen
tuotantoon maamme olosuhteiden ja sijainnin vuoksi. Suomen
tavoitteena maatalouspolitiikassa on oltava ruokaturva kriisiaikana sekä elinvoimainen maaseutu.

Suhtautumisen ruokaan ja kuluttamiseen
on muututtava
Kehitysyhteistyössä on panostettava voimakkaammin paikallisten tuotannon tukemiseen ulkopuolelta tuotavan ruoka-avun
sijaan. Vapaakauppasopimuksia tulee rakentaa vain todellisten
kaupankäynnin esteiden purkamiseen.

Vakautta ja rauhaa edistävää aktiivista
ulkopolitiikkaa
Haluamme edistää kansalaisten kohtaamista lisäämällä Suomen
ja Venäjän välistä opiskelija- ja nuorisovaihtoa. Suomen ja
Venäjän välinen suhde ei muodostu umpiossa, vaan myös kansainvälinen tilanne heijastuu siihen. Ajankohtaisessa kriisissä
Suomi toimii yhdessä muiden EU-maiden kanssa, omaten oman
äänen yhteisestä linjasta päätettäessä.

Suomen puolustuksen perustana laaja
kokonaisturvallisuus
Esitämme Suomen ja Ruotsin puolustusliiton solmimista.
Suomi on jatkossakin NATO:n aktiivinen kumppanimaa. EUjäsenyys on myös turvallisuuspoliittinen valinta. Koko ikäluokan kutsuntavelvollisuus vastaisi tulevaisuuden haasteisiin.
Tavoittelemme kaikkia koskettavaa kansalaispalvelusvelvollisuutta. Kyberturvallisuus on merkittävä tekijä.

Ruokaturva ja ihmisoikeudet kaikille ja kaikkialla
Arktisen alueen merkitys korostuu ilmastonmuutoksen ja Koillisväylän aukeamisen takia. Kehityspolitiikassa keskiössä on
hyvän hallinnon periaatteet, sananvapaus ja ihmisoikeuksien
kunnioittaminen. Naisten heikko asema on monien kehittyvien maiden ongelmien taustalla. Meidän on uskallettava olla
kansanliike, joka vaatii maailmanlaajuisesti nälänhädän poistamista.

