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Yhdessä – koko vuoden, 

koko Suomessa ja maailmalla.



MIKSI TUTKIMUSHANKE NYT  ?

• Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017 on päättynyt 

• Suomi 100 – juhlavuoden raportti on julkaistu

• Juhlavuoden moninaisuus ja laajuus oli poikkeuksellinen

• Suomi 100 oli merkittävin valtiollinen merkkivuosi pitkällä 

aikavälillä tarkasteltuna

• Juhlavuosi rakentui  vuosina 2011-2017 ja nyt on mahdollisuus 

arvioida kokonaisuutta

• Käytännön toimintamallit ja myös tieteellinen potentiaali 

kiinnostavat . 
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Hackathonin alustukset

LYHYT OPPIMÄÄRÄ SUOMI 100 – HANKKEESEEN 
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, Suomi 100 sihteeristö 2016-2018, Head of 
operations

SUOMI 100 –RAPORTIN  KEVÄÄÄN 2018 ASIANTUNTIJARYHMÄN 
KAHDEN ASIANTUNTIJAN ALUSTUKSET

Asiantuntijaryhmä keskittyi ”Yhdessä kuuluvuuden tunteen” -
tavoitteeseen

KTT, Professori Anu Puusa

VTT, Tutkijatohtori Antti Maunu

Valtioneuvoston kanslian tutkimustiimin esittely
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Suomi 100 – inspiraatioksi 
ja hyödyksi kaikille
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Kolme  kysymystä 

1. SANA tai LAUSE, joka tulee Suomi 100 –

juhlavuodesta  mieleen

2. Asia, joka olisi voinut olla osa Suomen 

itsenäisyyden satavuotisuuden juhlintaa / 

juhlavuotta

3. Yksi konkreettinen asia, jonka toivoisin jäähän 

juhlavuodesta perinnöksi. Jatkanko itse jotakin 

vuonna 2017 aloitettua tekemistä tai tapaa 

tehdä tai juhlia
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Suomi 100 -tutkimushanke 2018-2020

Mitä jatkotutkimuksia tarvitaan? Mitkä kysymykset ovat 

merkityksellisiä? Miten kertynyttä Suomi 100 -tietoa voidaan 

hyödyntää ja soveltaa? Miten Suomi 100 -kokemukset saadaan 

laajasti ja nopeasti jaettua?

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tutkimushanke
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Suomi 100 – tutkimuksellinen aarre

Poikkeuksellinen ilmiö, ainutlaatuinen aineisto – miten hyödyksi?

Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita mm.

• suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiiri

• käsitys suomalaisuudesta

• toimintamallien uudistuminen

• osallistumisen muotojen kehittyminen
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2017
Suomi 100 –juhlavuosi

2018
Dokumentointi ja 

raportointi

2018 – 2020
Jatkotutkimus, 

seuranta ja 
hyödyntäminen
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Valtioneuvoston 
kanslian Suomi 100 
-juhlavuosihanke 2013-2018
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STRATEGY/EXECUTION

Avoin ohjelma
Vaikuttava viestintä
Sama silmänkorkeus
Hyviä uutisia Suomesta



Tieto, tulokset ja tunnelmat talteen

• Suomi 100 -barometri (Tilastokeskus 2015-2018)

• Sidosryhmätutkimukset ja raportointi

• Ohjelmahankkeet

• Yritysyhteistyö

• Yhteistyökumppanit ja verkostot

• Alueellisen työn raportointi

• Kansainvälisen toiminnan raportit

• Juhlavuoden vaikuttavuuden arviointi

Suomi 100 -raportti 9/2018 (pdf)

suomi100raportti.fi
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Juhlavuosi ylitti odotukset
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Juhlavuosi oli suomalaisille tärkeä
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Yli yhdeksän kymmenestä (93 %) suomalaisesta oli tyytyväinen itsenäisyyden 
juhlavuoden toteutukseen. Mielipiteet olivat samansuuntaisia iästä ja asuinpaikasta 
riippumatta. Myönteisimmin juhlavuotta arvioivat 15-24-vuotiaat nuoret. Neljä 
viidestä (77 %) suomalaisesta koki osallistumisen juhlavuoteen itselleen tärkeäksi. 

Suomi 100 -seurantatutkimus, Tilastokeskus 2015-2018



Ohjelmasta Suomi 100 -ilmiöksi

5 000
Suomi 100 -ohjelmaan

liitettyä hanketta

800 000
tekijää

14



Elämys myös ohjelmantekijöille
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Kuinka hyvin oma hankkeenne 
onnistui kokonaisuutena?

Kuinka tyytyväisiä olitte 
tapahtumienne yleisömäärään?



Innostava kokemus yrityksille
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Osallistuisitteko vastaavaan 
juhla- tai teemavuoteen jatkossa?

Olitteko tyytyväisiä 
Suomi 100 -tuotteenne myyntiin?



Taloudelliset vaikutukset kertautuivat
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Ennätyksiä ja elämyksiä yhdessä
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400 000

museokävijää
enemmän

160 000

paria 
villasukkia

10 %

lisää retkiä 
kansallispuistoihin
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Juhlavuosi synnytti uutisvirran

Yksin Suomessa lähes 75 000 juhlavuotta koskevaa mediaosumaa vuosina 2016-2017. 

Toimitukset panostivat merkittävästi myös omiin juhlavuoden tekoihin ja sisältöihin. 

Saavutetusta näkyvyydestä yli 90 % oli positiivista tai neutraalia. (M-Adaptive)



Sinivalkoinen some rakensi osallisuutta

Keskustelu juhlavuodesta oli jatkuvaa, vilkasta, jopa intohimoista. #suomi100 oli somen

suosituimpia tunnisteita vuonna 2017. Suomi 100 -Facebook-tilin yhteenlaskettu 

tavoittavuus oli lähes 30 miljoonaa. Itsenäisyyspäivänä #finland100 trendasi myös Iso-

Britanniassa. 20



Videot ihastuttivat miljoonia
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Suomi 100:n Facebookissa julkaisemia videoita katsottiin yhteensä lähes 200 
miljoonaa sekuntia eli melkein kuusi vuotta, ja niitä on jaettu yli 100 000 kertaa.

https://www.youtube.com/watch?v=cIfQRgI2f4k
https://www.youtube.com/watch?v=3DLh6XjhhUY
https://www.youtube.com/watch?v=W7vYwpetDaU
https://www.youtube.com/watch?v=XOdl5ZwV_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=tSpGtoaEbeA
https://www.youtube.com/watch?v=hj-VWTEyw1k
https://www.youtube.com/watch?v=3DjTYMcq3ZA
https://www.youtube.com/watch?v=V3sJ6_hnVr8
https://www.facebook.com/suomifinland100/videos/1863325317030393/


Kansainvälinen media juhli kanssamme

22

Ulkoministeriön arvion mukaan Suomi 100 -juhlavuosi kasvatti Suomen näkyvyyden 
poikkeuksellisen laajaksi maailman mediassa vuonna 2017. Ruotsin, Viron ja Venäjän ohella 
Suomi oli näyttävästi esillä myös USA:ssa, Saksassa, Japanissa ja Iso-Britanniassa. Formin.fi

http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_82849708/finnland-wird-100-die-besten-fotos-zur-unabhaengigkeitsfeier.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/05/the-guardian-view-on-finlands-centenary-a-social-democratic-triumph
http://www.hindustantimes.com/travel/sauna-to-hobbyhorsing-five-things-to-know-before-your-trip-to-finland/story-lA6c9BVrSllC58R6UfVdTO.html
http://www.hindustantimes.com/travel/sauna-to-hobbyhorsing-five-things-to-know-before-your-trip-to-finland/story-lA6c9BVrSllC58R6UfVdTO.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-42237467?ocid=socialflow_twitter
https://www.expressen.se/nyheter/kungligt/kungens-hyllning-till-finland/
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/04/world/100-years-independence-moscow-finland-firmly-anchored-west/#.WkXwSN9l_IU
http://www.pocketgamer.biz/news/67130/finlands-100th-birthday/
http://formin.fi/public/default.aspx?contentid=373689&nodeid=15145&contentlan=1&culture=fi-FI


Juhlavuoden perintö
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Itsenäisyyspäivästä 
tuli yhteinen 
syntymäpäivä



Itsenäisyyspäivän juhlinta uudistui
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Itsenäisyyspäivää viettäneistä puolet kokee siitä tulleen itselleen aiempaa tärkeämpää. Kolme neljästä 

koki juhlinnan iloisemmaksi kuin aiemmin. Lähes 800 000 suomalaista nosti lipun salkoon jo 

itsenäisyyspäivän aattona 5.12. ja yli 600 000 ihmistä vietti yhteistä kahvihetkeä. 



Yhteenkuuluvuuden tunne - tärkeä perintö
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Neljä viidestä (83 %) suomalaisesta 

kokee juhlavuoden vahvistaneen 

yhteenkuuluvuuden tunnetta 

Suomessa.

Naiset olivat miehiä voimakkaammin 

tätä mieltä (88/78 %). Keski-ikäiset 

(45-54-vuotiaat) kokivat yhteen-

kuuluvuuden vahvistuneen eniten.



Yleinen ilmapiiri Suomessa –
mitattiin ensimmäistä kertaa

27

Yleiseen ilmapiiriin tyytyväisten suomalaisten joukko on kasvanut selvästi juhlavuosihankkeen aikana. 
Nyt yli puolet suomalaisista (58 %) on vähintään melko tyytyväinen ilmapiiriin, kun syksyllä 2015 tätä 
mieltä oli vain noin joka kolmas (37 %). Naisten ja miesten välillä tyytyväisyydessä ei ole eroa, mutta eri 
ikäryhmistä muita selvästi tyytyväisempiä ovat tuoreimmassa mittauksessa 15-24-vuotiaat nuoret (71 %).



Suomen maine maailmalla vahvistui
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Lähes kaikki suomalaiset (94 %) 

ovat kokeneet juhlavuoden 

vahvistaneen Suomen mainetta 

kansainvälisesti.

Voimakkaimmin tätä mieltä olivat 

75-84-vuotiaat (99 %). Naiset ja 

miehet jakoivat saman 

näkemyksen. 



Suomi 100 kasvoi ilmiöksi monella tasolla.

Juhlavuosi innosti, kannusti ja rikkoi rajoja.

Se kasvatti yhteistä sosiaalista luottamusta ja 

lavensi kulttuurista monimuotoisuutta.

Juhlavuosi synnytti uutta toimeliaisuutta ja 

uudisti toimintatapoja.

Yhdessä onnistuttiin.
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suomi100raportti.fi


