
 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIO 

Olemme suomalaisia yhdistävä sivistysliike. Meillä ihminen ja hänen kehitystarpeensa asetetaan kaiken           
yhteiskunnallisen uudistamisen lähtökohdaksi. Edistämme ihmisten mahdollisuutta asua, opiskella,        
yrittää, tehdä työtä ja kehittää itseään kaikkialla Suomessa. 

VISIO – KESKUSTA 2030 
Keskusta on kansanliike, jossa ihmiset toimivat sivistyksen pohjalta ja sen puolesta. Olemme yhteistyön, 
yhteisymmärryksen ja vahvan yhteishengen joukkue. Olemme aidosti kaikkien suomalaisten asialla.  
 
Kansanliike ammentaa aateperinnöstään, mutta samalla uskallamme uudistaa rohkeasti. Perustamme 
politiikkamme arvoihimme, tietoon ja kokemukseen. Puhumme asioista, jotka ovat totta ihmisten 
elämässä. Meidät tunnetaan kotien ja kotiseutujen, sivistyksen ja osaamisen, työn ja yrittäjyyden, 
puhtaan kotimaisen ruuan ja vihreän talouden puolueena.  
 
Keskusta on puolue, jossa parhaiten yhdistyy isänmaallisuus ja kansainvälisyys. Puolustamme 
suomalaisuutta ja suomalaista elämäntapaa tavalla, joka ei vedä keinotekoisia rajaviivoja ihmisten ja 
kansojen välille. Vahvistamme ihmisoikeuksia, ihmisten yhdenvertaisuutta ja kansanvaltaa Suomessa ja 
maamme rajojen ulkopuolella.  
 
Keskusta on jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa.  
 

VISIO – SUOMI 2030 
Suomessa jokainen voi kehittää itsensä täyteen mittaansa. Suomi on koulutuksen kärkimaa, jossa 
jokaisella on aidosti yhdenvertainen mahdollisuus koulutukseen lähtökohdistaan riippumatta. Luottamus, 
yhteistyö ja sivistys ovat yhteiskunnan kantavia pilareita. Keskinäinen arvostus ja hyvät tavat ovat 
syrjäyttäneet vastakkainasettelujen rakentelun. Suomalaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteiskunnassa 
erilaisilla alustoilla.  
 
Laaja ja tasavertainen hyvinvointi on sivistyksen mahdollistava perusta. Kaikilla suomalaisilla on 
tulevaisuudenuskoa ja jokainen tuntee olevansa tasavertainen yhteiskunnan jäsen. Jokaisella 
suomalaisella on yhdenvertainen mahdollisuus perustaa perhe. Vuonna 2030 syrjäytymiseen on löydetty 
ratkaisut. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat kaventuneet ja jokainen ihminen saa toimintakykynsä mukaista 
hoivaa ja hoitoa.  
 
Suomessa jokainen alue on maailman paras paikka yrittää, investoida ja tulla töihin. Alueet menestyvät 
omiin vahvuuksiinsa nojaten. Sujuvat yhteydet koko Suomessa mahdollistavat aidon monipaikkaisuuden 
eikä asuminen ja työnteko ole sidottu yhteen paikkakuntaan. Digitalisoitunut tietoyhteiskunta on 
rakentunut aidosti ihmisten ja yritysten tarpeista.  
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Hiilineutraalius on saavutettu sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisin keinoin. Suomi on kestävän 
ja puhtaan kiertotalouden edelläkävijä. Suomalaiset luonnonvarat ja ruoka nähdään mahdollisuutena ja 
huoltovarmuuden perustana.  
 

STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTATAPOJEN 
UUDISTAMINEN 

Linja kirkkaaksi 
Kirkastamme Keskustan pääteemat ja politiikkakärjet sekä nostamme periaateohjelman jokaisen 
toimijamme politiikan tekemisen perusohjeeksi. Haastamme itsemme ja muut Keskustan kehittämiseen 
sekä kannustamme itsenäiseen ajatteluun, asioiden kriittiseen tarkasteluun. Toimintamme vihreänä 
lankana on tulevaisuuden ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset. Tavoitteenamme on, että ihmiset 
tunnistavat Keskustan asioiden ja ihmisten kautta. 
 
Painotamme entistä enemmän tietoon ja kokemukseen pohjautuvaa osaamista. Lisäämme puolueen 
ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä ohjelmatyössä ja politiikan valmistelussa sekä käytämme 
aiempaa enemmän tutkimuksia toimintamme kehittämiseen. Tilaamme talousraamien puitteissa 
puolueemme toimintaa ja politiikkaa kehittävää tutkimustietoa, jonka avulla tunnistamme entistä 
paremmin ns. hiljaiset signaalit.  
 
Kehitämme jäsentemme mahdollisuuksia osallistua linjausten valmisteluun ja palautteen antamiseen 
sähköisten työskentelykanavien kautta. Puolueen työryhmämme nimeämme avoimen haun kautta ja 
työryhmämme työskentelevät pääosin sähköisesti. Tavoitteenamme on, että saamme jokaisen 
jäsenemme osallistumaan aktiivisesti puolueen kehittämiseen. 
 
Tuomme esiin omaa keskustalaista linjaa ja vaihtoehtoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Poliittisissa 
linjauksissamme näytämme vahvasti arvomme ja omaleimaisuutemme. Rakennamme niihin särmää, 
rosoa ja erottuvuutta. Pidämme samalla huolta, että emme lähde katteettomien lupausten oikotielle. 
Olemme ylisukupolvisen vastuun ja realististen ratkaisujen puolue.  
 
Emme myöskään piirrä puolueen sisälle keinotekoisia rajalinjoja konservatiiveihin ja liberaaleihin tai 
maakunnan ihmisiin ja kaupunkikeskustalaisiin. Etsimme erilaisuudestakin yhteisen voiman ja yhteiset 
linjat. Keskustan voima kumpuaa omaleimaisuudesta. Vastakkainasettelun rakentamisen sijaan olemme 
yhteistyön liike myös muiden puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Vahvistamme asemaamme 
suomalaisia yhdistävänä kansanliikkeenä. 
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Viestintää uudella sanoituksella ja monipuolisin keinoin  
Sanoitamme aatettamme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti nykykielelle. Puhumme ja kirjoitamme 
asiat ymmärrettävästi; köyhän asia ja muut perinteiset käsitteemme kohtaavat ihmisen kokeman 
todellisuuden. Viestimme myös selkokielellä, monikielisesti ja esteettömästi. 
 
Parannamme tiivistämisen ja toistamisen taitoa viestinnässämme. Vahvistamme kykyämme kertoa 
ajoissa ratkaisujemme perusteet, etenkin silloin kun olemme politiikassa joutuneet tinkimään 
tavoitteistamme. Osaamme yhtä lailla ylpeänä myös viestiä puolueen saavutuksista ja tavoitteista. 
Vastaamme kansalaisten asiallisiin viesteihin ja yhteydenottoihin kohtuuajassa.  
 
Keskustassa viestintä on kaikkien jäsenten perustehtävä. Seuraamme viestintäympäristön kehittymistä 
ja muutoksia kansalaisten viestimien käytössä sekä luomme monipuoliset kanavat, joista jokainen 
keskustalainen löytää itselleen sopivan tavan viestiä ja kuunnella kansalaisia. Käytämme 
viestinnässämme perinteistä ja sosiaalista mediaa sekä panostamme sähköisten kanavien 
kehittämiseen. 
 
Keskusta viestii vastuullisesti ja laadukkaasti. Keskustelukulttuurissa edellytämme toimijoiltamme sanan 
vastuuta.  
 
Tuemme Suomenmaata sen tehtävässä keskustalaisen poliittisen journalismin edustajana.  

 

Tulevaisuuden järjestöorganisaatio 
Kehitämme puolueorganisaatiomme 2030-luvulle tehokkaaksi, ketteräksi ja kansanvaltaiseksi järjestöksi. 
Uudistamme valtakunnallisen toiminnan rakenteet, piirijaot ja toiminnan sekä paikallisen toiminnan 
puitteet. Tiivistämme yhteistyötä Keskustan ja sen sisarjärjestöjen välillä. Pidämme puolueen talouden 
vakaana emmekä velkaannu vaaleissa. Tehostamme jäsenmaksujen keräämistä, vahvistamme 
varainhankintaa ja pidämme omalta osaltamme huolta puoluetuen riittävästä tasosta.  
  
Linjaratkaisuissa vahvennamme puoluekokouksen ja -valtuuston roolia. Puoluekokous on 
tulevaisuudessakin politiikan ykköstapahtuma. Vahvistamme puoluehallituksen ja etenkin sen 
työvaliokunnan roolia säännöllisinä politiikan keskustelupaikkoina ja sisältöjen linjaajina. Etenkin 
hallituspuolueasemassa parannamme isojen linjaratkaisujen ajoissa tapahtuvaa käsittelyä 
puolue-elimissä.  
 
Tiivistämme entisestään yhteistyötä puolueen, eduskuntaryhmän, sisarjärjestöjen ja jäsenten välillä. 
Parannamme toimijoidemme osaamisen kartoitusta ja otamme myös heidän piilevät kykynsä puolueen 
hyötykäyttöön.  
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Vahvistamme puolueen koulutustoimintaa. Olemme yhä kansanliike, jonka kautta ihmiset voivat sivistää 
itseään ja kehittää yhteiskunnallista osaamistaan. Painopisteitämme ovat järjestötoiminnan osaamisen 
vahvistaminen, vaikuttajakiihdyttämön kaltaiset uudet koulutussisällöt, viestinnän koulutukset sekä 
valmennukset kunnalliseen ja maakunnalliseen vaikuttamiseen.  
 
Vahvistamme Keskustan vaikuttavuutta Euroopan unionissa ja kansainvälisissä yhteistyössä. 
Syvennämme yhteistyötä etenkin Renew Europe -ryhmän ja pohjoismaiden sisarpuolueidensa kanssa. 
Tiivistämme yhä yhteistoimintaa Keskustan europarlamenttiryhmän kanssa 
 

Jäsentensä puolue 
Elämme jäsenistä, jotka tekevät pitkäjänteistä työtä puolueen hyväksi. Meidän Keskustassa kaikki 
jäsenemme ja kannattajamme ovat meille yhtä arvokkaita, jonka myötä luovumme 
peruskannattaja-ajattelusta. Tavoitteenamme on, että Keskustan jäsenmäärä kasvaa ja kannattajiemme 
keski-ikä laskee. Jäsenmäärämme kasvun takaamiseksi kehitämme vaihtoehtoisia jäsenpolkuja, jotta 
jokainen jäsenemme löytää oman tapansa olla keskustalainen. 
 
Kutsumme ihmisiä tutustumaan Keskustan toimintaan ilman sitoutumista ja jäsenyyttä. Jokaiseen uuteen 
jäseneemme otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä viimeistään viikon kuluttua jäsenhakemuksen 
lähettämisestä. Jäsenrekisterimme on ajan tasalla ja päivitämme muuttuneet yhteystiedot viipymättä. 
Kehitämme Keskusta-mobiilisovelluksesta toimivan kanavan jäsenasioiden hoitamiseen. 
 
Järjestämme matalan kynnyksen toimintaa ja olemme myös siellä, missä meidän ei odoteta näkyvän. 
Toimimme työpaikoilla, oppilaitoksissa, kansalaisjärjestöissä ja kaupunkien lähiöissä. Panostamme 
aiempaa vahvemmin myös maahan muuttaneisiin ja muihin vähemmistöryhmiin. Murramme meihin 
kohdistuneita ennakkoluuloja ja yhtä lailla haastamme myös omia asenteitamme ja uskomuksiamme 
muita kohtaan. Kutsumme tilaisuuksiimme ja tapahtumiimme muiden puolueiden ja järjestöjen toimijoita. 
 
Toimintaamme kehittävät nuoret ja toteutamme hyvät ideat yhdessä heidän kanssaan. Nuorten 
osallistuminen puolueen toimintaan varmistetaan kiintiöpaikoilla puolueen toimielimiin. Otamme oppia 
toimintaan myös puolueen ulkopuolelta ja levitämme hyviä toimintamalleja läpi puolueorganisaation. 
Kannustamme paikallisyhdistyksiä teema- ja kohderyhmäpohjaiseen organisoitumiseen ja toimintaan 
perinteisen aluepohjaisen rinnalla. Jatkamme Keskustan kaupunkistrategian jalkauttamista käytäntöön. 
 

Kuntapolitiikan kautta koukaten  
Vahvistamme puolueemme erikoisalaa, paikallista ja kunnallista vaikuttamista. Panostamme ihmisten 
kuunteluun ja teemme aloitteita asioista, jotka parantavat ihmisten elämää kylissä ja lähiöissä. 
Vahvistamme kunnallisjärjestön ja kuntayhdistyksen roolia paikallisen politiikan linjaajana yhdessä 
valtuustoryhmän kanssa. Tuomme merkittävät kunnalliset ratkaisut aina kunnallisjärjestön käsiteltäväksi. 
Aktivoimme valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden osallistumista kunnallisjärjestöjen kokouksiin 
ja järjestötoimintaan. Jaamme luottamushenkilöpaikat yhdessä sovittujen periaatteiden pohjalta. 

               KESKUSTAOPISKELIJAT RY    –     APOLLONKATU 11 A, 00100 HELSINKI     –     WWW.KOL.FI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teemme kunnallisesta vaikuttamisesta jäsenillemme yhä vahvemman kasvualustan ja polun 
valtakunnalliseen poliittiseen toimintaan. 
 

Ajoissa asemiin ja voitto vaaleissa 
Vaaliteemamme ja tavoitteemme ovat selkeitä ja erottuvia. Olemme ajoissa valmistautumassa vaaleihin           
ja pysymme aikatauluissa. Selkiytämme vastuut ehdokashankinnassa, nimeämme ehdokkaat ajoissa ja          
varmistamme, että ehdokaslistoistamme tulee parhaat mahdolliset. Noudatamme ehdokkaiden        
asettelussa vaalilain ja puolueen sääntöjen kansanvaltaisia periaatteita ja käytämme aiempaa          
keskitetympää ehdokashankintakoordinaatiota. Luovumme aluereviiriajattelusta siellä, missä sitä vielä        
esiintyy. 
 
Vaalikampanjamme ovat loppua kohti nousevia ja pärjäämme myös vaalipäivän äänissä. Huolehdimme,           
että myös uudet ja liikkuvat äänestäjät näkevät Keskustan vaihtoehtona. Varmistamme, että ennakko- ja             
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat helposti ja mahdollisen tasapuolisesti saavutettavissa         
kaikkialla maassa. Tiivistämme vaalitoiminnan seuraamista ja teemme korjausliikkeet viipyilemättä. 
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