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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

Suomen askeleet -keskusteluissa etsittiin kansalaisvoimin ratkaisuja kysymyksiin, joiden edessä asiantuntijat 
ja viranomaisetkin ovat usein ymmällään. Vastauksiksi osallistujat muotoilivat arvomuutoksiin ja käytännön te-
koihin perustuvia hyvän elämän avaimia.

Tapahtumissa harjoitettiin yhdenvertaista, avointa keskustelukulttuuria. Näin avattiin ovia tulevaan. Keskus-
teluissa liennytettiin yhteiskunnallisia jännitteitä. Niissä otettiin askeleita kohti maailmaa, jossa toisistaan poik-
keavien 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 fasili-

taattori eli jututtaja tuki keskustelun sujuvuutta ja sitä, että ryhmässä kaikki saivat ajatuksensa kuuluviin. Lo-
puksi 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 globaa-
listi rakentavasti?
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Kauhavan askeleet 

Kauhava on noin 16 600 asukkaan kaupunki Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Se syntyi nykyisessä laajuudes-
saan vuonna 2009, silloisen Kauhavan liityttyä yhteen Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kanssa. Kauhava 
on asukasluvultaan Etelä-Pohjanmaan kolmanneksi suurin kaupunki.

Helmikuussa 19 kauhavalaista kokoontui keskustelemaan Järvilakeuden kansalaisopiston ja Leader Aisa-
parin isännöimään tilaisuuteen. Keskustelun aluksi nähtiin tietokirjailija, tutkimusprofessori emerita Marjatta 
Bardyn sekä kestävän kehityksen ja koulutuksen asiantuntija Erkka Lainisen alustusvideot tulevaisuuden suu-
rista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Alueen haasteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista kertoi maakunta-
johtaja Asko Peltola.

Maakuntajohtaja korosti, että omasta paikkakunnasta ja sen asukkaista hyvän puhuminen rakentaa kunnan 
vahvuutta. Myös luontoa ja maaseutua kuvattiin Kauhavan vahvuuksina ja voimavaroina. Tilaisuuden koordi-
naattori oli opiston koulutus- ja kehittämissuunnittelija Mari Takamaa.

Keskustelun ensimmäinen kysymys oli: ”Miten pidämme huolta siitä, että kaikilla on 
samat mahdollisuudet tavoitella omaa hyvää elämäänsä?”
Kysymys viritti puhetta työnteosta, verojen maksamisesta ja sivistyksen ja suvaitsevaisuuden merkityksestä. 
Yhtä mieltä oltiin siitä, että yhteiskunnassa tulee kunkin tehdä oma osansa, ja auttaa myös muita. Maaseu-
dun logistiikasta, vanhojen ihmisten IT-taidoista ja nettituen tarpeesta keskusteltiin innokkaasti. Perheiden hy-
vinvoinnista oltiin keskusteluissa huolissaan. 

Kysymykseen tuli yhdeksi vastausideaksi toive yhteisöllisyyden lisäämisestä: ihmisten tulisi olla enemmän te-
kemisissä toistensa kanssa. Suosituimmaksi äänestyksessä nousi yhteisöllisyyden vahvistaminen sukupolvien 
välillä: ”Sukupolvien pitää kohdata, tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa.”

Toinen kysymys kuului: ”Kuinka voimme toimia juuri nyt niin, että tulevat sukupolvet 
voivat hyvin?”
Sen pohjalta jatkui pohdinta yksilöiden vastuusta: positiivista asennemuutosta kaivattiin. Liikuntaan kannusta-
misen tärkeyttä pohdittiin ja toisaalta toivottiin, että ihmiset näkisivät omaksi velvollisuudekseen itsensä kun-
nossa pitämisen. Yhdeksi vastaukseksi kysymykseen kauhavalaiset kehittivät innovatiivisen ehdotuksen ”Ihmi-
sen tulisi voida itse päättää veroilmoitusta tehdessä, mihin hänen maksamiaan veroja kohdennetaan, muu-
taman prosenttiyksikön puitteissa.” Vastauksena kysymykseen kauhavalaiset valitsivat idean, jossa jatkui huo-
lenpito yhteisöstä ja perheestä: ”Vanhemmuutta on opetettava ja tuettava.” 
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Kolmanneksi kysyttiin: ”Mitä konkreettista voimme tehdä nyt omalla alueellamme, 
omassa kunnassamme, jotta kaikilla olisi hyvä elää seuraavan sadan vuoden aikana?”
Keskustelua käytiin paikallisen yritystoiminnan tukemisesta, ympäristöstä huolehtimisesta ja paikallisten palve-
luiden tärkeydestä. Keskustelijoiden mielestä kunnan kehittämiseen pitäisi luoda selkeä strategia viideksikym-
meneksi vuodeksi, ja nurkkakuntaisuuden sijasta tulisi yhä useammin pelata yhteispeliä koko seudun hyväksi.

Äänestyksessä suurimman suosion ehdotuksista sai monipuolinen idea: ”On opittava huolehtimaan ympä-
ristöstä, toisistamme ja itsestämme.”  

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 Kauhavan keskustelun ratkaisuehdotukset

1. Miten pidämme huolta siitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet   
    tavoitella omaa hyvää elämäänsä? 
 
• Tarvitaan yhteys ihmisten välillä – ole tekemisissä toisten kanssa.
• Lisätään hyvän kierrettä suosimalla suomalaisia tuotteita ja palveluita.
• Sukupolvien pitää kohdata, tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa.

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

• Ihmisen tulisi voida itse päättää veroilmoitusta tehdessä, mihin hänen maksamiaan verojaan 
kohdennetaan, muutaman prosenttiyksikön puitteissa.

• Työelämän ja koulun on lähennyttävä toisiaan.
• Elinkelpoinen maaseutu, tuotetaan puhdasta ruokaa.
• Vanhemmuutta on opetettava ja tuettava.

3. Mitä konkreettista voimme tehdä nyt omalla alueellamme, omassa         
     kunnassamme, jotta kaikilla olisi hyvä elää seuraavan sadan vuoden   
     aikana? 

• Rakennetaan tuleva hyvinvointikeskus sellaiseksi, että sen elinkaari on vähintään 100 vuotta.
• On opittava huolehtimaan ympäristöstä, toisista ja itsestämme.
• Pidetään yhteyttä muualle muuttaneisiin nuoriin. Kysytään nuorilta, mitä he haluavat.
• Puututaan luonnon tuhoutumiseen, vähennetään päästöjä vesistöihin vähentämällä 

maatalouden tehotuotantoa. 
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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

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

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

http://kvs.fi
http://www.100askelta.fi/
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