
keskustaopiskelijat ry

keskustaopiskelijoiden strategia
2021-2023

Hyväksytty liittokokouksessa 7.11.2020.
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Johdanto
Tulevaisuus on seurausta päätöksistä, joita teemme tässä hetkessä. Vaikka täysin emme
tulevaisuuteen itse kykenekään vaikuttamaan, voimme suunnittelemalla suurentaa
todennäköisyyttä toivomamme tulevaisuuden saavuttamiselle. Tämä on syy strategian
tekemiselle. Tulevaisuuskuvan luominen.

Tulevaisuus on strategian ytimessä. Strategialla luodaan kuva toivotusta tulevaisuudesta,
organisaation yhteisestä unelmasta ja liittyvistä osatavoitteista. Toisaalta tulevaan ei
ponnisteta tyhjästä. Ensin on oltava vahva ymmärrys siitä, miksi olemme olemassa. Siksi
strategia alkaa kertomuksella KOL:n missiosta ja arvoista, meille ominaisesta toiminnan
tavasta.

Tulevaisuuden arvaamattomuus on kuluvan vuoden aikana käynyt meistä jokaiselle
poikkeuksellisen konkreettisella tavalla selväksi. Elämme yhä epävarmassa ajassa, mutta
jo nyt voimme sanoa oppineemme paljon. Ennen kaikkea opittu alleviivaa strategisen
johtamisen merkitystä. Suunniteltua toimintaa on kyettävä muuttamaan, jotta asetetut
tavoitteet saavutetaan. Epävarmassa ajassa strateginen ajattelu on entistä tärkeämpää,
sillä juuri strateginen ajattelu auttaa meitä hahmottamaan sen, mikä on merkittävää
tässä ajassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Strategista ajattelua vaaditaan myös tämän strategian toteuttajilta. Ajattelua
helpottaaksemme päätimme liittää tämän dokumentin oheen oman näkemyksemme
siitä, mitä strategian toteuttaminen tulevien vuosien johtajilta edellyttää. Toivomme sen
helpottavan päivittäistä arkea.

Strategiapaperin lopusta löytyvään liitteeseen on tiivistetty työryhmän näkemykset siitä,
mitä strategian onnistunut toteuttaminen edellyttää johtamiselta. Liitteessä on kuvattu
tarkemmin myös se tapa, jolla tämä strategia dialogisen strategiatyön periaatteiden
mukaisesti rakennettiin. Tässä toimintatavassa on paljon elementtejä, joiden
hyödyntämistä on suositeltavaa jatkaa myös jatkossa. Yhä useamman on koettava
olevansa keskeinen vaikuttaja kaikessa siinä, mitä järjestö tekee.

Epävarmassa ajassa tarve sivistykselle ja sivistyksenlipun kantajille on suurempi kuin
koskaan. Käydään siis rohkeasti tulevaisuutta kohti, Keskustaopiskelijoita tarvitaan.

Janne Mäkinen
Strategiatyöryhmän puheenjohtaja
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MISSIO
Siksi missiomme on seuraava: 

Olemme olemassa, jotta jokaisella opiskelijalla olisi ääni. Katsomme rohkeasti
tulevaan ja uudistamme koulutusta opiskelijoiden ehdoilla. Olemme
suomalaisen sivistyksen suunnannäyttäjiä.

Keskustaopiskelijat on olemassa, jotta jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus vaikuttaa
yhteiskunnassa. Toimiva korkeakoulutus ja opiskelijaelämä on opiskelijoiden näköistä, ja
yhdessä toimimalla asioita voidaan muuttaa paremmaksi. 

Keskustaopiskelijat pyrkii toiminnallaan parantamaan opiskelijoiden elämänlaatua ja
asemaa yhteiskunnassa, mutta emme ole pelkkä edunvalvontajärjestö.
Tarkoituksenamme on myös tarjota koulutusta ja käytännön politiikkaan kasvamista
opiskelijavaikuttajille. Keskustan sisällä olemme sivistys- ja kaupunkipolitiikan
asiantuntija.

Keskustaopiskelijat tuo yhteen samanhenkisesti ajattelevia ihmisiä eri tieteenaloilta ja eri
puolilta Suomea. Olemme kasvattajajärjestö, joka kannustaa jäseniään aktiiviseen
kansalaisuuteen. Siitä syntyy yhteisö, jossa on mahdollista luoda sekä hyödyllisiä
verkostoja että elinikäisiä ystävyyssuhteita. 
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Arvot
Missiomme ohjaa meitä toimimaan vahvasti arvoperusteiselta pohjalta.
Keskustaopiskelijoiden arvot ovat:

SIVISTYSLIIKE
Sivistys on Keskustaopiskelijoiden keskeinen olemassaolon syy, mutta myös arvo
itsessään. Meille sivistys tarkoittaa oppiarvon tai tietomäärän sijaan ihmisenä kasvamista
ja sydämen sivistymistä - kykyä ymmärtää ja kohdella muita lempeydellä. Sivistämme
jäsenistöämme ja teemme työtä sen eteen, että sivistyksen lippu liehuu yhteiskunnan
keskiössä. 

YHDENVERTAINEN YHTEISÖ
Keskustaopiskelijoille jokainen ihminen on arvokas. Olemme yhteisöllinen joukkue, jonka
toimintaan jokainen on tervetullut. Edistämme ihmisenä kasvamisen edellytyksiä
lähtökohdista riippumatta. Pyrimme toiminnassamme toteuttamaan esteettömyyttä
vahvistaaksemme yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

ROHKEA EDELLÄKÄVIJÄ
Kuljemme rohkeasti keskellä. Otamme kantaa pelkäämättä ja edistämme yhteyttä
ääripäiden välillä. Emme pelkää epäonnistumisia, vaan haluamme rakentaa
yhteiskuntaa, joka rohkaisee yrittämään. Rakennamme kestävää tulevaisuutta sivistyksen
pohjalta. Avaamme keskustelua ja tuomme keskusteluun rakentavasti uusia ajatuksia.
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visio
Visionamme on olla vuonna 2030:

Suomen vaikuttavin korkeakoulutuksen asiantuntija ja uudistaja. Avaamme
keskustelua, uudistamme rohkeasti ja edistämme sivistystä. Kasvatamme
aktiivisia kansalaisia ja herätämme ihmisissä halua vaikuttaa. 

Yhteiskunta
Keskustaopiskelijoiden visiona on saavuttaa vuonna 2030 yhteiskunta, jossa sivistystä
arvostetaan ja suurella osalla suomalaisista on korkeakoulututkinto. Jokaisella on
mahdollisuus kouluttautua, eikä tausta määritä tulevaisuutta. Huonotkaan lähtökohdat
eivät johda syrjäytymiseen, vaan yhteiskunta tukee tarvittaessa. Erilaisten opiskelijoiden
tarpeet huomioidaan tutkinnon suunnittelussa ja palveluissa yksilöllisesti.
Korkeakoulukenttä on jakautunut eri puolille maata, ja oppilaitokset ovat tiiviisti
verkostoituneet keskenään. Yhteistyössä on voimaa, ja monialaisilla projekteilla luodaan
kilpailukykyistä Suomea. Eri tavoin profiloituneet korkeakoulut tuottavat osaamista
erilaisiin tarpeisiin, ja duaalimalli osoittautuu vahvuudeksemme myös tulevaisuudessa.

Pelkällä korkeakoulutuksella ei luoda maailmanluokan osaamista. Huippuluokkainen
korkeakoulutus vaatii tuekseen laadukkaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
toisen asteen koulutuksen. Keskustaopiskelijat haluavat olla kehittämässä koko
koulutuksen skaalaa yhdenvertaiseksi, kannustavaksi ja nykyaikaiseksi.

Yhteiskunnan eriarvoisuutta lisääviä rakenteita ja syrjiviä asenteita torjutaan aktiivisesti.
Keskustaopiskelijoiden ajama sivistys ei rajoitu vain koulutukseen, vaan sydämen sivistys
näkyy kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa välittämisenä, muiden
huomioonottamisena ja yhdenvertaisuutena.

Järjestö
Yhteiskuntavision saavuttamiseksi Keskustaopiskelijoiden on oltava vuonna 2030
vaikuttava opiskelijajärjestö ja uskottava poliittinen toimija, jotta näitä tavoitteita voidaan
edistää. Vuonna 2030 Keskustaopiskelijoilla on merkittävä asema puolueen sisäisissä
vaikuttamiskanavissa, ja osastojen kautta kaikissa korkeakouluissa. Keskustaopiskelijat
tarjoavat opiskelijoille selkeitä tapoja saada äänensä kuuluviin, ja tuemme jäseniämme
vaikuttajaksi kasvamisessa. Keskustaopiskelijat on paras paikka oppia vaikuttamista.

Tulevaisuuden Keskustaopiskelijat herättää yhteiskunnallista keskustelua rohkeilla
avauksilla, joissa hyödynnetään jäsenten tietotaitoa. Keräämällä yhteen opiskelijoita eri
aloilta, voimme hyödyntää laajaa ajankohtaista ja monipuolista asiantuntijuutta.
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Organisoimalla Keskustaopiskelijoiden sisäistä ajatushautomoa kykenemme tuottamaan
entistä jäsentyneempiä ja laadukkaampia avauksia Keskustaperheessä.

Tulevaisuuden Keskustaopiskelijat on tunnustettu ja tunnistettu brändi. Toimintamme
rakentuu vahvasta paikallistoiminnasta, joka kerää yhteen samanhenkisiä
korkeakouluopiskelijoita. Paikallisjärjestössä eivät ole vaikuttamassa vain hallituslaiset tai
edaattorit, vaan lämmin yhteishenki ja yhteinen tekeminen keräävät yhteen samat arvot
jakavat opiskelijat. Matalan kynnyksen toiminnalla kasvatamme jäsenistöämme.

Ennen kaikkea Keskustaopiskelijat on yhteisö, jossa jokainen voi tulla hyväksytyksi omana
itsenään. Keskustaopiskelijat ei edistä opiskelijan hyvinvointia vain politiikassa, vaan
myös arjessa tapahtumien ja ihmisten kautta.
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Strategiset tavoitteet
Visiomme pohjalta olemme määritelleet seuraavan kolmen vuoden tärkeimmiksi
painopistealueiksi neljä tavoitekokonaisuutta:

1. Olemme sivistyksen suunnannäyttäjä.
2. Olemme Keskustan vaikuttavin viestijä.
3. Olemme järjestötoiminnan ja osallisuuden ammattilaisia.
4. Olemme uusien ideoiden testaajia. 

Näiden tavoitekokonaisuuksien saavuttaminen on vision tavoittamisen kannalta
äärimmäisen olennaista. Kukin tavoite on strategiakauden aikana suositeltavaa purkaa
mitattaviksi osatavoitteiksi. Työskentelyssä johtamisvastuun jakaminen on erittäin
suositeltavaa.

Tavoite 1: Olemme sivistyksen suunnannäyttäjä.
1. Kehitämme vaikuttamistyötämme ydinosaamisalueillamme sivistys- ja

koulutuspolitiikan parissa. Vaikuttamistyömme näkyy kaikessa
opiskelijaliikkeemme toiminnassa.

2. Kaiken toimintamme tulee edistää toimia syrjäytymisen sekä eriarvoistumisen
ehkäisemisen , koulutuksen ja yhdenvertaisuuden puolesta.

3. Järjestämme ydinosaamisalueidemme teemoista tapahtumia, jotka houkuttelevat
myös muita kuin opiskelijaliikkeemme jäseniä.

Tavoite 2: Olemme Keskustan vaikuttavin viestijä.
1. Kehitämme viestintäämme yhdenmukaiseksi ja rakennamme

opiskelijaliikkeellemme selkeän brändin.
2. Kehitämme viestinnästämme suunnitelmallista viestintästrategian ja virallisen

viestinnänohjeistuksen avulla. Hajautamme viestintävastuuta keskusjärjestöltä
osastotoimijoille selkeän työnjaon avulla.

3. Kehitämme lobbaustoimintaamme laajentamalla ja parantamalla näkyvyyttämme
keskustalaisissa järjestöissä sekä lisäämällä yhteistyötämme muiden poliittisten
ja sitoutumattomien järjestöjen kanssa.

7 (10)



Keskustaopiskelijoiden strategia 2021-2023

Tavoite 3: Olemme järjestötoiminnan ja osallisuuden ammattilaisia.
1. Opiskelijaliikkeemme kautta jokainen jäsenemme pääsee vaikuttamaan.

Liikkeemme toiminta on kiinnostavaa ja toimintaamme on helppoa liittyä.
2. Rakennamme jäsenten kouluttamiseen määrätietoisen koulutuspolun, jossa

hyödynnetään johtavalla tavalla uusia toiminnan muotoja.
Tapahtumatuotantomme linkittyy koulutuspolkuumme.

3. Osastotoimintamme kehittyy jäsentemme määrätietoisen kouluttamisen avulla.
Kehitämme osastotoiminnan kriteeristön, jonka mukaan pystymme tukemaan
osastojamme niiden tarpeiden mukaisesti.

4. Rakennamme jäsenten kouluttamiseen määrätietoisen koulutuspolun, jossa
hyödynnetään johtavalla tavalla uusia toiminnan muotoja.

Tavoite 4: Olemme uusien ideoiden testaajia. 
1. Aloitamme ajatushautomotoiminnan, jonka tavoitteena on tarjota

opiskelijaliikkeemme tietotaitoa kansalaisjärjestöille ja keskustalaisille järjestöille.
Kehitämme ajatushautomotoimintamme kautta keskustalaista linja- ja
ohjelmatyötä sekä näymme keskustalaisten järjestöjen toiminnassa.

2. Lisäämme osastotoimijoidemme ja edustajistovaaliehdokkaiden määrää koko
strategiakauden kattavalla määrätietoisella jäsenhankintakampanjalla.

3. Kehitämme yhteisiä toimintamalleja yhteistyön muiden keskustalaisten
järjestöjen kesken esimerkiksi yhteisen tapahtumatuotannon tai
vaikutustoiminnan kautta.
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Strategian liitteet

Taustaa
Keskustaopiskelijoiden uuden strategian tekemisen lähtökohdaksi otettiin perinteisen
järjestötoiminnan näkökulmasta uusi toteutustapa – dialoginen strategiatyö. Dialogisen
strategiatyön ytimessä on ajatus aidosta osallistamisesta, sillä organisaation vahvuus
perustuu jokaiseen yksilöön ja näiden vahvuuksien hyödyntämiseen. Tältä pohjalta
strategiaa ei tulisi nähdä perinteiseen tapaan vain ylimmän johdon, esimerkiksi
liittohallituksen projektina ja työkaluna, vaan aidosti jokaiselle järjestön jäsenelle
kuuluvana asiana.

Dialogisessa strategiatyössä jokainen jäsen pyritään ottamaan mukaan
suunnittelutyöhön ja kertomaan näkemyksensä olemassaolon syystä (missio),
keskeisimmin organisaation toimintaa kuvaavista tavoista (arvot), tavoiteltavasta
tulevaisuuden tilasta (visio) ja siihen liittyvistä tärkeimmistä kehityskohteista (strategiset
tavoitteet). Dialoginen strategiatyö eroaa niin kutsutusta näennäisosallistamisesta siten,
että ihmisiä ei kuulla pelkästään tavan vuoksi, vaan sen takia, että näin toimimalla
uskotaan saavutettavan aidosti paras lopputulos.

Toteutimme tätä toimintatapaa järjestämällä strategiatyön aikana kaksi avointa työpajaa,
joista ensimmäisessä pureuduttiin olemassaolon syihin (missio) ja tulevaisuuden
tavoitteisiin (visio). Toisessa työpajassa puolestaan käytiin läpi Keskustaopiskelijoille
ominaista toimintatapaa (arvot) sekä tärkeimpiä kehityskohteita. Näiden työpajojen
välillä kaikille jäsenille lähetettiin kysely, jonka kautta jokainen sai esittää omat
näkemyksensä näihin liittyviin kysymyksiin. Pyrimme myös lisäämään tietoisuutta
prosessista kuvaamalla sitä blogikirjoituksilla.

Avoimen haun kautta kasattu strategiatyöryhmä tiivisti työpajojen ja kyselyjen pohjalta
muodostuneesta aineistosta ensimmäisen työversion, joka pohjautui muutamiin
vaihtoehtoihin ja joka esiteltiin jäsenistölle järjestetyssä webinaarissa. Tämän jälkeen
luonnos lähetettiin lausunnolle jäsenistölle. Lausuntokierroksen kommenttien pohjalta
työpaperia muokattiin eteenpäin. Tämän jälkeen strategia vietiin liittohallituksen
hyväksyttäväksi ja sieltä edelleen liittokokoukseen.

Toimintatapa koettiin hyväksi ja suosittelemme hyödyntämään sitä jatkossa. Dialogi on
keino tuoda järjestön keskeiset asiakirjat kaikkien vaikutusmahdollisuuksien saataville.
Lisäksi toimintatapa mahdollistaa uudenlaista toimintaa.

Saavutettuun lopputulokseen on syytä olla tyytyväinen. Määritetty visio ja strategiset
tavoitteet vaativat toteutuakseen tulevien vuosien liittohallituksilta määrätietoista työtä.
Sitä helpottaaksemme olemme koostaneet ehdotuksen johtamistoimenpiteistä, joiden
myötä johtamisesta tulee aiempaa strategisempaa ja toisaalta tavoitteellisempaa sekä
toivottavasti myös selkeämpää.
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Toimenpide-ehdotukset
Strategian toteuttamiseksi liittohallitus voi omaksua seuraavia toimenpiteitä:

1. Määrittämään liittohallituskauden aluksi realistiset ja mitattavat osatavoitteet.

2. Asettamaan kunkin tavoitekokonaisuuden johtamiselle päävastuullisen
toteuttajan.

3. Käymään säännöllisin väliajoin avointa keskustelua tavoitteiden ja suunniteltujen
toimenpiteiden toteuttamisesta.

4. Hyödyntämään kunkin osakokonaisuuden kohdalla mahdollisimman laajasti
jäsenistön ammattitaitoa.

- Uudenlaiset toimintatavat sitouttavat laajalla rintamalla jäseniä
toimintaan ja luo uuden, konkreettisen vaikuttamisen tavan.

5. Asettamaan puheenjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi strategisen toiminnan
koordinoinnin.

- Puheenjohtajan ei kannata ottaa vastuuta yhdestä
tavoitekokonaisuudesta, vaan tämän on pidettävä huoli kokonaisuuden
hallinnasta. Puheenjohtajan on omaksuttava toimintaansa aidosti
vastuuta jakava ja valmentava ote, jonka myötä hän varmistaa jatkuvalla
yhteydenpidolla osakokonaisuuksista vastuussa olevien
liittohallituslaisten onnistumisen.
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