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100 ASKELTA SUOMEN TULEVAISUUTEEN
Kansalaiskeskustelujen sarja Suomen askeleet järjestettiin vuonna 2017 Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Keskusteluja pidettiin eri puolilla Suomea ja
ulkosuomalaisten parissa.
Yli 30 tilaisuudessa pohdittiin, mitä Suomessa seuraavan sadan vuoden aikana tapahtuu,
miten tavoitellaan hyvää elämää ja kuinka toimitaan yhdessä tulevien sukupolvien
hyväksi. Keskusteluja koordinoi Kansanvalistusseura (KVS), ja niiden toteuttamiseen
osallistui kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja lähes kaikista maakunnista sekä
ulkomailta.

Uutta keskustelukulttuuria luomassa

KANSANVALISTUSSEURA/KAROLIINA KNUUTI

Suomen askeleet -keskusteluissa etsittiin kansalaisvoimin ratkaisuja kysymyksiin, joiden edessä asiantuntijat
ja viranomaisetkin ovat usein ymmällään. Vastauksiksi osallistujat muotoilivat arvomuutoksiin ja käytännön tekoihin perustuvia hyvän elämän avaimia.
Tapahtumissa harjoitettiin yhdenvertaista, avointa keskustelukulttuuria. Näin avattiin ovia tulevaan. Keskusteluissa liennytettiin yhteiskunnallisia jännitteitä. Niissä otettiin askeleita kohti maailmaa, jossa toisistaan poikkeavien näkemysten kuuleminen ja kansalaisten yhteistyö ovat mahdollisia.
Tilaisuuksissa käytettiin yhdenvertaiseen ideointiin ja vaikuttamiseen tähtäävää World Cafe -menetelmää.
Tapahtuman aluksi osallistujat johdateltiin teemaan asiantuntijoiden puheenvuoroilla. Pienryhmissä fasilitaattori eli jututtaja tuki keskustelun sujuvuutta ja sitä, että ryhmässä kaikki saivat ajatuksensa kuuluviin. Lopuksi ryhmien ideat kerättiin talteen, ja niiden suosio mitattiin äänestämällä. Paikalliset äänet laskettiin yhteen
ja suosituimpia ja käytännöllisimpiä valittiin verkkoon kaikkien halukkaiden äänestettäväksi.
Tätä keskustelun tiivistelmää lukiessasi voit miettiä, mitkä ovat sinun keinosi tarttua asioihin ja miten käytät
hyvän elämän avaimia omassa arjessasi. Sekä, kuinka toimit yhdessä toisten kanssa paikallisesti ja globaalisti rakentavasti?
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Fuengirolan askeleet
Fuengirola on Espanjassa, Málagan maakunnassa sijaitseva kaupunki Välimeren rannalla. Fuengirolassa asuu
yli 77 000 ihmisiä, joista nelisen tuhatta on kaupungin kirjoilla olevia suomalaisia. Vuosittain Fuengirolassa arvioidaan oleskelevan lyhyempiä ja pidempiä aikoja jopa 30 000 suomalaista. Aurinkorannikon kaupungissa
on siis suuri ja monimuotoinen suomalaisyhteisö.
Maaliskuussa Fuengirolassa kokoonnuttiin keskustelemaan sekä Suomen että Fuengirolan alueen suomalaisten tulevaisuudesta 38 hengen voimin. Tilaisuuden emännöi Sofia-opisto. Keskustelun aluksi nähtiin tietokirjailija, tutkimusprofessori emerita Marjatta Bardyn sekä kestävän kehityksen ja koulutuksen asiantuntija
Erkka Lainisen alustusvideo tulevaisuuden suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Suomalaisten asemasta Espanjassa puhui Òle-lehden päätoimittaja Katia Westerdahl. Tilaisuuden koordinaattorina toimi opiston
toiminnanjohtaja Minna Kantola.

Keskustelun ensimmäinen kysymys oli: ”Miten teemme Suomesta hyvän maan elää
tuleville sukupolville?”
Kysymyksen äärellä keskusteltiin suomalaisten arvojen ylläpitämisestä. Koko Suomen pitämistä asuttuna pidettiin tärkeänä tavoitteena. Sen mahdollistajiksi nähtiin hyvä infrastruktuuri, etätyöt sekä yrittäjyyden valtakunnallinen tukeminen. Hyvän elämän eväinä keskustelussa mainittiin muun muassa terveydenhuolto, väkivallattomuus ja turvallisuus sekä toisten ihmisten arvostus rahan arvostuksen tilalle. Myös kristillisten arvojen tärkeys tuli esille.
Suosituimmaksi ehdotukseksi äänestyksessä nousi suomalaisten arvojen ylläpitäminen – kansainvälisyys yhtenä arvona: ”Suomalaisten arvojen ylläpitäminen, esim. tasa-arvo, korkea koulutus ja demokratia, jotka eivät kuitenkaan pois sulje kansainvälisyyttä.”

Keskustelu liikkui koulutuksen ja eriarvoisuuden ehkäisemisen teemoissa. Ratkaisuksi ehdotettiin, että koulutuksen, kotouttamisen ja työllistymisen kautta kaikille Suomessa asuville olisi tarjottava mahdollisuus päästä mukaan yhteiskuntaan. Työn tekemiseen toivottiin yhdenvertaisuutta ja työmuotoihin inhimillistä joustoa, ja
ehdotettiin työnantajille porkkanoita palkata nuoria, yli 50-vuotiaita ja vammaisia.
Äänestyksessä keskustelijat valitsivat ideoistaan suosikiksi sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen ja huolenpitoon
liittyvän ehdotuksen: ”Eriarvoisuuden ehkäiseminen, pidetään myös heikommista huolta.”
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HEIDI VIERIMAA

Toinen kysymys kuului: ”Miten pidämme huolta, että kaikilla on samat mahdollisuudet
elää hyvää elämäänsä?”

HEIDI VIERIMAA

Kolmanneksi kysyttiin: ”Miten voimme edistää suomalaisten hyvinvointia täällä
Aurinkorannikolla? Mitä voit antaa tälle yhteisölle?”
Keskustelua käytiin paljon Fuengirolassa asuvista ja liikkuvista suomalaisista, heidän tarpeistaan sekä kommunikoinnista espanjalaisten kanssa. Esille haluttiin nostaa myös ne asiat, joiden koettiin olevan Espanjassa
paremmin kuin Suomessa: esteettömyyden huomioiminen, jalankulkijoiden huomioiminen liikennekulttuurissa, ystävällisyys ja kiireettömyys.
Äänestyksessäkin suurimman suosion sai lista siitä, mitä espanjalaisilta kannattaa ottaa opiksi: ”Opittavaa
espanjalaisilta: yhteisöllisyys ja iloinen mieli, ravinto, alkoholin kohtuukäyttö, kohteliaisuus”.

Askeleita eteenpäin
Keskustelujen ehdotuksia voi kehittää omissa yhteisöissä, omassa kunnassa, valtakunnallisesti
ja kansainvälisesti. Paikalliset ideat toimitetaan kunkin keskustelupaikkakunnan päättäjille.
Keskustelut kootaan väliraportiksi ja esitellään kesällä 2017 SuomiAreenalla Porissa.
Osalla paikkakunnista nuorisovaltuustot jatkavat ehdotusten kehittämistä. He esittävät
näkemyksensä Suomen askeleista tulevaisuuteen valitsemallaan menetelmällä esimerkiksi
taidenäyttelyn, näytelmän tai paneelin muodossa.
Keskusteluista koostettuja väittämiä ja ehdotuksia voi äänestää osoitteessa 100askelta.fi. Verkosta
löytyvät myös koko Suomen kattaneen keskustelusarjan tulokset.
Sosiaalisessa mediassa keskustelu jatkuu eri kanavissa aihetunnisteella #100askelta



facebook.com/100askelta



twitter.com/100askelta



instagram.com/100askelta
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Kaikki Fuengirolan keskustelun ratkaisuehdotukset
1. Miten pidämme huolta siitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet 		
tavoitella omaa hyvää elämäänsä?
• Suomalaisten arvojen ylläpitäminen, esim. tasa-arvo, korkea koulutus ja demokratia, jotka
eivät kuitenkaan pois sulje kansainvälisyyttä.
• Suomi tulisi pitää asuttuna mahdollistamalla koko maan kattava infrastruktuuri, etätyöt sekä
yrittäjyys eri paikkakunnilla.
• Peruskoulun jälkeisten koulutuspolkujen uudistaminen: vähemmän turhia oppimisympäristöjä,
luovaa ajattelua työelämän tarpeet huomioiden.
• Oman kulttuurin ja itsenäisyyden säilyttäminen. Diplomatia, puolustus, kyberturvallisuus.
• Terveen arvomaailman, lähimmäisen kunnioittamisen ja hyvien arvojen säilyttäminen: rahalle
on löydyttävä vaihtoehto arvon mittarina.
• Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys kunniaan.
• Yhteiskuntajärjestelmän säilyttäminen.
• Työ jaettava tasaisesti kaikille.
• Yhteisöllisyys asetettava yksilöllisyyden edelle.

2. Kuinka voimme toimia juuri nyt niin, että tulevat sukupolvet voivat hyvin?

HEIDI VIERIMAA

• Kaikille Suomessa asuville tarjotaan koulutuksen, kotouttamisen ja työllistymisen kautta
mahdollisuus päästä mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
• Eriarvoisuuden ehkäiseminen, pidetään myös heikommista huolta.
• Satsattava yritysten kilpailukykyyn. Verot Suomeen.
• Ääripäät lapset ja vanhukset eri asemassa. Palvelut kuntoon.
• Myötätunnon lisääminen kaikkia kohtaan.
• Työelämän jouston lisääminen. Jokainen voisi työskennellä omien voimavarojen mukaan.
• Työnantajille porkkanoita palkata nuoria ja yli 50-v ja vammaisia. Joustoa eri työmuotoihin
työntekijöille.
• Ei ulkoisteta omaa vastuutamme asioista ja ihmisistä, vaan löydetään vaihtoehtoja.

5

3. Miten voimme edistää suomalaisten hyvinvointia täällä 				
Aurinkorannikolla? Mitä voit antaa tälle yhteisölle?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEIDI VIERIMAA

•
•

Yhteisöt, joissa voi harrastaa, opiskella ja löytää ystäviä.
Positiivisen mielen lisääminen ja muiden huomioonottaminen.
Annamme omaa aikaamme yhteisön hyväksi.
Aurinkorannikollepalkattava suomalainen sosiaalityöntekijä.
Fuengirolan kunnan palkattava terveyskeskukseen tulkki. Kunnantalolle suomenkielinen
virkailija.
Esteettömyyden huomioonottaminen. Ystävällisyys, auttavaisuus, muiden huomioonottaminen,
ajan antaminen muille ihmisille. Liikennekulttuuri: jalankulkijan huomioonottaminen. Hymyä ja
ymmärrystä: ei tarvitse kadehtia ja valittaa aina.
Opittavaa espanjalaisilta: yhteisöllisyys ja iloinen mieli, ravinto, alkoholin kohtuukäyttö,
kohteliaisuus.
Älykkyyttä kehittävien ja sivistystä sekä oppimista tukevien aktiviteettien tukeminen ja
lisääminen. Nämä kaikille.
Nuorille suomalaisille kokoontumistiloja ja harrastustoimintaa, muun muassa liikunta ja
musiikki.
Ystävätoiminta, joka edistää kulttuurin tuntemista ja sopeutumista espanjalaisten ja
suomalaisten välillä.
Espanjalaisten ja suomalaisten integroituminen. Yhteistapaamisia kaupungin puitteissa. FugeTV:ssä ohjelmia Suomesta.
Maassa maan tavoin! Yksilöinä kunnioitetaan toisiamme, vastavuoroisuus.
Koordinaattori selvittämään, mitä muunmaalaiset ovat saaneet espanjalaiselta yhteiskunnalta.
Ulkomaalaisten terveydenhuollon keskittäminen tiettyyn sairaalaan – tuet
maakuntahallitukselta ja EU:lta.
Positiivinen yhteistyö paikallisten espanjalaisten toimijoiden kanssa, esim. ”pienoisparlamentti”
Espanjassa toimii hyvin: terveydenhuolto, paikallisliikennehyvää ja edullista, ruoka
monipuolistaja edullista, ”katusivistys” eli otetaan toiset huomioon.
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Sivistyksen puolustaja
Kansanvalistusseura järjesti kansalaiskeskustelut osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
hanketta 100 askelta Suomen tulevaisuuteen. Kaikkien aikojen kansalaiskeskustelussa
pohdittiin, mitä pitäisi tehdä, jotta Suomessa olisi hyvä elää sadan vuoden kuluttua. Hankkeen
rahoittivat Kansanvalistusseura, Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelma, Alfred Kordelinin
säätiö, Svenska Kulturfonden, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja ulkoministeriön
Eurooppatiedotus.
Kansanvalistusseura on vuodesta 1874 puolustanut sivistystä yhteiskunnan tärkeimpänä arvona.
Sivistys tuottaa taitoja elää toisia ja ympäristöä kunnioittaen ja luo edellytyksiä aktiiviselle
kansalaisuudelle. Aikuiskoulutuksen asiantuntijana, kouluttajana ja palvelujen tuottajana
Kansanvalistusseura edistää jokaisen oikeutta elinikäiseen oppimiseen.

kvs.fi

Keskustelusarjaa toteuttamassa oli lukuisia kansalaisopistoja, korkeakouluja ja
kansalaisjärjestöjä eri puolilta Suomea ja ulkosuomalaisten parista:
Kansalaisopistojen liitto KoL
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry.
Suomi-Seura
Linnalan opisto
Helsingin työväenopisto
Ahjolan kansalaisopisto
Jyväskylän kansalaisopisto
Vaasan työväenopisto
Ranuan kansalaisopisto
Lapuan kansalaisopisto
Soisalo-opisto
Järvilakeuden kansalaisopisto
Leader Aisapari
Nurmijärven opisto
Porvoon kansalaisopisto
Keravan opisto
Turun suomenkielinen työväenopisto
Puumalan kansalaisopisto
Kurikan kansalaisopisto

Rauman kansalaisopisto
Pieksämäen seutuopisto
Kouvolan kansalaisopisto
Sofia-opisto Fuengirola
Kuopion kansalaisopisto
Seinäjoen kansalaisopisto
Kaukametsän opisto
Espoon työväenopisto
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto
Mäntsälän kansalaisopisto
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun seudun kansalaisopisto
Lapin ammattikorkeakoulu
SFV studiecentralen
Ranuan kansalaisopisto
Keravan opisto
Sotkamon kansalaisopisto
Osuuskunta Törmäämö
Bildningsalliansen

