
Nuorten viestejä 
vaikuttamisesta

”Se on jotenkin tosi hienoa ja kannustaa vaikuttamaan, 
kun näkee ja kokee, että meitä nuoria oikeesti kuunnellaan 
ja meidän asiat on tärkeitä.”

Lastensuojelun Keskusliitto tapasi elo–syyskuussa 2020 las-
ten ja nuorten ryhmiä. Ryhmissä keskusteltiin vaikuttamisen 
mahdollisuuksista, tavoista ja kokemuksista. Tämä infograafi 
on koottu näiden keskusteluiden pohjalta. Kerättyä aineistoa 
hyödynnetään myös Euroopan komission tutkimushankkeessa.

Nuoret haluavat vaikuttaa monenlaisiin 
asioihin ja usein monin tavoin. 
Aikuisten kannattaa olettamisen sijaan 
kysyä nuorilta heidän mielipiteitään. 
Vastausten monipuolisuus voi yllättää.

Perhe, ystävät, koulu ja mukava 
vapaa-aika ovat nuorille tärkeitä. 
Yhteiskunnallisista aiheista erityisesti 
luonto ja maapallon tulevaisuus sekä 
tasa-arvoon liittyvät asiat koetaan 
tärkeiksi.

”Muuttaisin myös 
Suomen translain 
niin, että se ottaisi 
paremmin lapset ja 
nuoret huomioon.”
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”En ymmärrä, miks nuori 
(tyttö), jolla on mielipide, 
on päättäjistä ja aikuisista 
niin pelottava ajatus (jopa 
uhka).”

”Se [on innostanut vaikutta-
maan] kun on saanut 
positiivista kommenttia siitä, 
kun uskaltaa vaikuttaa ja olla 
äänenä niille, jotka ei oo itse 
päässyt siihen vaiheeseen 
vielä, että uskaltaa avata 
mieltään ja ääntään asioista.”

Vertaisryhmässä toimiminen luo 
yhteisöllisyyttä sekä turvallisen ja 
luottamuksellisen keskusteluilmapiirin. 
Ryhmien tuomat vaikutusmahdollisuudet 
sekä muiden samoista asioista 
kiinnostuneiden nuorten löytäminen 
vahvistavat halua vaikuttaa.

Aktiiviset nuoret kokevat haukkumista ja 
vähättelyä aikuisten taholta vaikuttaessaan 
heille tärkeisiin asioihin. Häirinnän sijaan 
nuoret toivovat kannustusta ja tukea.

Nuorista on tärkeää, että politiikassa on 
mukana heidän itsensä kaltaisia ihmisiä. 
Heidän esimerkkinsä osoittaa, että kaikki 
voivat vaikuttaa yhteiskunnassa.
 

Jokaisella nuorella on oikeus saada kannustusta, mahdollisuuksia 
ja turvallisia tiloja vaikuttaa

Nuorilla on oikeus osallistua ilman pelkoa häirinnästä. Erityisesti poliitikkojen 
ja muiden näkyvissä asemissa olevien on näytettävä esimerkkiä asiallisesta 
keskustelukulttuurista – myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä.  
 
Nuoret tarvitsevat tiloja ja paikkoja, joissa he voivat oppia vaikuttamistaitoja 
ja innostua yhdessä. Luottamukselliset, turvalliset (vertais)ryhmät ovat usein 
erityisen tärkeitä vähemmistöihin kuuluville nuorille. Järjestöjen ja kuntien 
nuorisotyön resurssien turvaaminen on tärkeää.
 
Nuorille on tärkeää nähdä itsensä kaltaisia ihmisiä mukana politiikassa. 
On tärkeää, että esimerkiksi poliittiset puolueet luovat tilaa eritaustaisten 
ihmisten osallistumiselle ja että mediassa näkyy politiikassa toimivien ihmisten 
moninaisuus.
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”Perhe on tärkeä 
minulle, koska siihen 
voi luottaa ja
tukeutua.”

”Best 
pääministeri 

<3333”

”Haluaisin muuttaa 
ainakin sen, että 
mielenterveyspalve-
lut olisivat paremmin 
kaikkien nuorten 
saavutettavissa.”

”Tuntuu, että monilla 
nuorilla ei ole tietoa 
vaikutusmahdollisuuksista 
esim. kunnan tai valtion 
tasolla.”


