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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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Kouvolan askeleet 

Kouvola on yli 85 000 asukkaan kaupunki Kymijoen varrella. Se syntyi nykyisessä laajuudessaan vuonna 2009, 
silloisen Kouvolan liityttyä yhteen Anjalankosken, Valkealan, Kuusankosken, Elimäen ja Jaalan kanssa. Kouvola 
on asukasluvultaan Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki.

Helmikuussa 21 keskustelijaa kokoontui Kouvolan kansanopiston isännöimään tilaisuuteen. Keskustelijoista 
nuorin oli 16 ja vanhin 76 vuotta. Keskustelun aluksi nähtiin tietokirjailija, tutkimusprofessori emerita Marjatta 
Bardyn sekä kestävän kehityksen ja koulutuksen asiantuntija Erkka Lainisen alustusvideot tulevaisuuden suu-
rista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Kouvolan alueesta ja tulevaisuuden megatrendeistä kertoi aikuisväes-
tön lautakunnan puheenjohtaja Jouko Leppänen. Tilaisuuden koordinaattori oli opiston koulutuspäällikkö Ul-
la Tommiska.

Keskustelun ensimmäinen kysymys oli: ”Miten pidämme huolta siitä, että kaikilla on 
samat mahdollisuudet tavoitella omaa hyvää elämäänsä?”
Kysymys viritti puhetta sosiaalisesta tasa-arvosta. Tuloeroista hyvän elämän esteenä ja hyvinvoinnin jakami-
sesta keskusteltiin innokkaasti. Lisäksi puhuttiin koulutuksen merkityksestä hyvälle elämälle ja maksuttoman ja 
tasa-arvoisen koulutuksen tärkeydestä. Erityisinä huolenaiheina nostettiin esiin poikien asema koulutuksessa 
ja nuorten miesten syrjäytyminen. 

Kysymykseen tuli pienryhmistä yhdeksi vastausideaksi ehdotus sivistystyön järjestelmästä, joka mahdollis-
taisi sekä omaehtoisen harrastustoiminnan että ikäihmisille taidot selvitä teknologistuvassa maailmassa. Suo-
situimmaksi äänestyksessä nousi monipuolinen ehdotus: ”Pidämme huolta siitä, että kaikilla on turvaverkko 
kunnossa, oikeus koulutukseen, työhön ja sosiaaliseen tasa-arvoon.”

Toinen kysymys kuului: ”Kuinka voimme toimia juuri nyt niin, että tulevat sukupolvet 
voivat hyvin?” 
Sen pohjalta jatkui pohdinta digiosaamisen merkityksestä. Digiosaamisen lisäksi Suomen vahvuuksiksi kuvat-
tiin kollektiivista ajattelua ja pragmaattisuutta. Myös kestävä kehitys ja ympäristöarvot puhututtivat. Keskus-
telijat kehittivät rohkean ehdotuksen ”Muutetaan BKT:hen pohjaava talouden mittaaminen laajemmin henki-
sen hyvinvoinnin ja ympäristön tilan huomioiviin mittareihin.” Vastauksena kysymykseen kouvolalaiset valitsi-
vat ideoistaan suosikiksi laaja-alaisen: ”Otetaan demokratia, käytännöllisyys, yhteisöllisyys sekä luontoarvot 
päätöksenteon lähtökohdiksi.” 
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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 yritystoiminnan tukemisesta, yhteisöllisyydestä ja yhteisen sävelen löytämisestä Kymen-
laakson kehittämiseen. Ehdotusten joukossa oli muun muassa paikallisen päätöksenteon rohkeuden lisäämi-
nen rajaamalla valtuustokaudet yhden valtuutetun kohdalla kahteen.

Äänestyksessä suurimman suosion sai yksittäisen ehdotuksen sijasta seitsemän kehityskohteen kimara, jossa 
riittäneekin tekemistä kokonaiselle vuosisadalle: ”Kehitämme sote-tasa-arvon toteutumista omassa maakun-
nassamme, koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, omavaraisuuden säilyttämistä, digi- ja robotisaation hyö-
dyntämistä, kestävää teollisuutta ja maakunnan asemaa logistiikkakeskuksena idän ja lännen välissä ja yh-
tenäistä Kymenlaaksoa.”  

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 Kouvolan keskustelun ratkaisuehdotukset

1. Miten pidämme huolta siitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet   
    tavoitella omaa hyvää elämäänsä? 
 
• Pidämme huolta siitä, että kaikilla on turvaverkko kunnossa, oikeus koulutukseen, työhön ja 

sosiaaliseen tasa-arvoon.
• Kehitetään nykyistä koulujärjestelmää tasa-arvoistavana, mahdollistavana ja alueellisesti 

kattavana. Tietopainotteisuudesta kohti sosiaalistavaa ja kohti ihmisyyttä.
• Turvataan maksuton koulutus kaikille ikäluokille.
• Aikaan, paikkaan ja nykyisiin rakenteisiin sitoutumaton yksilöllinen koulutusjärjestelmä turvaa 

edellytykset hyvään elämään.
• Luodaan (vapaan) sivistystyön järjestelmä, joka varmistaa kaikille mahdollisuuden 

omatoimiseen harrastamiseen sekä ikäihmisille taidot selvitä teknologistuvassa maailmassa.
• Opetussuunnitelmiin yhteisöllisyyttä.

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

• Suomalaisen luonnon ja ympäristöarvojen pohjalta Suomesta kestävän kehityksen 
edelläkävijä.

• Otamme vastuun itsestämme, ympäristöstä, nuorisosta, turvapaikanhakijoista ja sosiaalisesta 
tasa-arvosta. Otamme vastuun turvallisuudesta sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.

• Tasa-arvoisen, toisen huomioonottavan keskustelukulttuurin luominen vastapainona some-
keskustelulle – nuorten ja ikäihmisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen.

• Muutetaan BKT:hen pohjaava talouden mittaaminen laajemmin henkisen hyvinvoinnin ja 
ympäristön tilan huomioiviin mittareihin.

• Demokratia, käytännöllisyys, yhteisöllisyys sekä luontoarvot päätöksenteon ytimessä.
• Turvata tasa-arvoinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta – varallisuuden keskittämisen 

vastustaminen ja elintasosta luopuminen kaikkien hyväksi (ekologia).

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

• Kehitämme sote-tasa-arvon toteutumista omassa maakunnassamme, 
koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, omavaraisuuden säilyttämistä, digi-ja robotisaation 
hyödyntämistä, kestävää teollisuutta ja maakunnan asemaa logistiikkakeskuksena idän ja 
lännen välissä ja yhtenäistä Kymenlaaksoa.

• Yritystoiminnan tukeminen ja yhteistyön kehittäminen maakunnallisesti ja lähimaakuntien 
kanssa ilman rajoja.

• Ripeyttä paikalliseen päätöksentekoon antamalla valtaa alueparlamenteille.
• Suvaitsevaisuuden, yhteisöllisyyden ja vapausasteiden laajentaminen tulokset mitaten.
• Rohkeutta paikallispolitiikkaan rajaamalla peräkkäisten valtuustokausien määrä kahteen.
• Julkisten palveluiden ja liikenteen kehittäminen ja monipuolistaminen.
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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/

