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lukijalle
Suomalaisten nuorten yhteiskunnallinen tietä-
mys on huippuluokkaa, mutta halua vaikuttaa 
ja osallistua ei juuri ole. Politiikka ei kiinnosta. 
Samat nuoret ovat kuitenkin kiinnostuneita 
yhteiskunnallisista asioista. He kaipaavat lisää 
keskustelua, väriä ja vastakkainasetteluja.  

Demokratia|avain kannustaa keskustelemaan 
ja kokeilemaan, tutustumaan demokratiaan 
pohtimalla ja tekemällä. Opas on suunnattu 
peruskoulujen yhdeksänsiä ja toisen asteen 
oppilaitoksessa opiskelevia opettaville, erityisesti 
yhteiskunnallisten aineiden opettajille. Se tarjo-
aa valmiita oppitunteja, avaimia demokratiaan.

Opas jakautuu kymmeneen lukuun, joista 
ensimmäinen on tärkein. Luku kysyy nuorelta: 
mikä ärsyttää ja mitä haluaisit muuttaa. Luku 
tutustuttaa vaikuttamisen välineistöön ja pyytää 
laatimaan vaikuttamissuunnitelman. Samalla se 
käynnistää vaikuttamisprojektin, jossa nuoret 
harjoittelevat ja hankkivat kokemuksia. 

Luku kaksi käsittelee kuluttamista, jokapäi-
väistä vaikuttamista. Luvut kolme ja neljä tar-
kastelevat demokratiaa ja vaikuttamista koulussa 
ja kunnassa. Viidennessä luvussa tutustutaan 
Aloitekanava.fi-sivustoon. Luku kuusi tutkii 
puolueita. Seitsemännessä luvussa tutustutaan 
kansalaisyhteiskuntaan, kahdeksannessa var-
jostetaan politiikkaa. Yhdeksäs luku tarkastelee 
mediaa ja kymmenes yhteiskunnallisia kysymyk-

siä kulttuurissa ja taiteessa. Loppuun on kerätty 
EU:iin ja globaalikasvatukseen liittyviä linkkejä.

Jokainen luku alkaa tiivistelmällä. Se kertoo 
lukijalle teeman, tiedolliset ja taidolliset tavoit-
teet, tarvittavat välineet ja oppituntimäärän, 
joka teeman käsittelyyn on hyvä varata. 

Oppitunnit käynnistyvät keskustelulla. Sitä 
seuraavat toimintaosiot, joissa oppilaat ratkaise-
vat kysymyksiä pienryhmissä tai pareittain, jär-
jestävät tilaisuuksia, väittelevät ja vievät eteen-
päin tavoitteitaan. Tunti päättyy jälkipuintiin. 

Oppitunnit sisältävät myös faktoja ja vink-
kejä. Faktat kertovat tutkimustuloksia, vinkit 
ehdottavat muita käsittelytapoja aiheelle. 

Luvut täydentävät toisiaan ja muodostavat 
yhdessä kokonaisuuden. Opasta voi hyödyntää 
myös soveltaen, valiten palasia lukujen sisältä. 
Se toimii hyvänä aineistona valinnaisille kurs-
seille ja koulujen parlamenttikerhoille. 

Vaikuttaminen vie aikaa, varsinkin demok-
raattinen päätöksenteko. Se on hyvää vastapai-
noa maailmalle, jossa juostaan aina vain kovem-
paa. Kaikki ei aina ole tässä ja nyt ja heti. Joskus 
on hyvä totutella hitaampaan vauhtiin. Tai 
sitten voi keksiä keinon tehdä vanha asia uudella 
tavalla – nopeammin. 

Demokratia vaatii harjoittelua. Halu ja usko 
vaikuttamiseen syntyvät kokemuksista. Haas-
tamme Sinut keräämään avaimia demokratiaan.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
Oikeusministeriö
Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
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Suomalaisten nuorten yhteiskunnallinen tietä-
mys on kansainvälistä kärkitasoa, mutta yhteis-
kunnalliset asiat kiinnostavat silti huomattavan 
vähän.  Nuorista 27 prosenttia on kiinnostunut 
jostain puolueesta, vähemmän puolueista kiin-
nostuneita löytyy vain Koreasta. (International 
Civic and Citizenship Education Study 2010) 
Nuorisobarometrin (2010) mukaan politiikas-
ta ”hyvin kiinnostuneiden” osuus on pysynyt 
vajaassa 10 prosentissa, mutta samaan aikaan 
politiikasta ”ei lainkaan kiinnostuneiden” osuus 
on kaksinkertaistunut 9 prosentista 21 pro-
senttiin viimeisen seitsemän vuoden aikana. 
Nuorisobarometri selvitti vuonna 2008 
15–29-vuotiaiden nuorten valmiutta käyttää 
erilaisia vaikuttamisen keinoja. 
”Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis 
tekemään seuraavia asioita?”
Kyllä varmasti (%):
– Allekirjoittamaan vetoomuksen 
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   tai addressin 61%
– Osallistumaan lakkoon työpaikalla tai 
   koulussa 47%
– Kirjoittamaan yleisönosastoon 34%
– Osallistumaan maksu- tai osto-
   boikottiin 30%
– Osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen
   asian ollessa tärkeä 22%
– Ottamaan yhteyttä johonkin 
   poliitikkoon 21%
– Keräämään itse nimiä vetoomukseen 20%
– Liittymään jäseneksi tai olemaan jäsenenä
   poliittisessa puolueessa 15%
– Tekemään vaalityötä ehdokkaani 
   puolesta 12%
– Osallistumaan mielenosoitukseen jonkin
   kansainvälisen kokouksen yhteydessä 9%
– Ryhtymään ehdokkaaksi vaaleissa 7%
– Osallistumaan rakennuksen 
   valtaamiseen 4%
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AJATTELE ITSE

Opettaja kiinnittää luokan seinille fläppipape-
reita, jotka otsikoidaan seuraavasti: minä, perhe, 
luokka, koulu, harrastus, kunta (oman asuin-
kunnan nimi), Suomi ja EU. 

Oppilaille annetaan viisi minuuttia aikaa 
miettiä seuraavia kysymyksiä: Mihin haluat 
vaikuttaa? Mitä haluat muuttaa? Esimerkiksi 
koulun kasvisruokapäiviä, jäähallin yleisöluiste-
luaikoja tai opintotuen määrää? Ideat kirjoite-
taan tarralapuille, jotka kiinnitetään ajan pää-
tyttyä fläppipapereille. Lopuksi opettaja lukee 
laput ääneen. 

Opettaja jakaa luokan neljän hengen pien-
ryhmiin käyttäen kriteerinä jotain satunnai-
sesti valittua tekijää, esimerkiksi puseron väriä. 
Oppilaat keskustelevat ehdotuksista ryhmissä ja 
valitsevat sen, joka heitä kiinnostaa eniten. Sa-
malla he hakevat kyseisen lapun seinältä omalle 
ryhmälleen. 

Luokka tarkastelee yhdessä pienryhmien 
valintoja. Mitä nuoret voivat tehdä asioiden 
eteen? Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia 
yksilöllä on kyseisiin asioihin? Entä ryhmällä? 
Miten helppoa tai vaikeaa, nopeaa tai pitkäkes-
toista asioihin vaikuttaminen on? Missä asioista 
päätetään?

Luokka voi toki päätyä valitsemaan vain yh-
den muutostoiveen, luokan yhteisen tavoitteen.

ASIASTA TAvOITTEEKSI

Pienryhmät muuttavat valitsemansa asiat ta-
voitteiksi. Ryhmä voi käyttää ideoinnissa apuna 
kierrätettävää paperia, vapaata ideariihtä (kaikki 
mahdolliset ajatukset ja ideat kerätään yhteiselle 
paperille) tai kiertävää kelloa, jolloin jokaisella 
ryhmäläisellä on tasan minuutti aikaa puhua 
asiasta. 

Tavoite muotoillaan mahdollisimman konk-
reettiseksi.  
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Teema: vaikuttamisen keinot ja välineet.

Tiedot: vaikuttamisen välineet, kohteet ja ajankohdat. 

Taidot: Tavoitteellisen suunnitelman tekeminen, vaikuttamisen keinojen 

valikointi ja kohderyhmän paikantaminen. 

välineet: Fläppipapereita, teippiä, tarralappuja, tietokone ja verkkoyhte-

ys tai vaikuttajan reittikartta.

Aika: Kaksi oppituntia. vaikuttamissuunnitelmaa seurataan lukukauden 

tai lukuvuoden ajan.

1
Minä
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Vaikuttaminen lähtee liikkeelle yksilöstä: 
mitä hän haluaa, mitä hän tietää ja osaa, miten 
hän luottaa kykyihinsä ja miten hän uskoo itse-
ään kuunneltavan. Tärkein motivaatio toimin-
nalle ja vaikuttamisella on halu tai tarve halun 
takana. 

Ensimmäinen luku on hyvä avaus yhteis-
kuntaopin kurssille. Sen aikana pohditaan, 
mihin nuori haluaa vaikuttaa ja mitä hän haluaa 
muuttaa. Missä asioista päätetään? Kuka niistä 
päättää? Miten ja missä vaiheessa vaikutetaan? 
Mitä nuori voi tehdä itse?

Ensimmäinen luku on oppaan tärkein. Se 
luo pohjaa muille luvuille. Samalla se käynnistää 
vaikuttamisprojektin, jota seurataan lukukauden 
tai -vuoden ajan. Projektissa nuoret suunnitte-
levat, toteuttavat ja vaikuttavat. Tärkeintä on 
se käytännön kokemus, joka nuorille jää. Minä 
ajattelin, toimin ja vaikutin. 

O p p i t u n t i

Oppitunnilla nuori pohtii, mikä on se asia, 
jota hän haluaa muuttaa tai johon hän haluaa 
vaikuttaa.  

Pienryhmät tai luokka valitsevat konkreetti-
sen vaikuttamisen tavoitteen, laativat tavoitteen 
toteuttamiseen tähtäävän vaikuttamissuunni-
telman ja seuraavat sen etenemistä lukukauden 
ajan.

KEINOJA ON, ONKO hALuA

Luokka pohtii yhdessä, mitä faktaruudun tiedot 
kertovat nuorista. Oletko samaa mieltä tulosten 
kanssa? Mitä olisit valmis tekemään, jos asia on 
sinulle tärkeä? Minkälaisia kokemuksia sinulla 
on vaikuttamisesta?

demokratia|avain



vAIKuTTAmISSuuNNITELmA

Kun tavoite on valmis, pienryhmä laatii vaikut-
tamissuunnitelman. Suunnitelman laatimista 
voidaan tukea keskustelemalla yhdessä, minkä-
laisia välineitä ja kanavia vaikuttamisessa käy-
tetään ja missä vaiheessa asioihin vaikutetaan. 
Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan seuraa-
vat asiat:
•  Mikä on suunnitelman maali eli tavoite?
•  Mikä on laajempi viitekehys tai kokonaisuus 

tavoitteen ympärillä?
•  Mikä on tilanne nyt?

•  Kuka päättää asiasta? 
•  Minkälaisella aikataululla asiasta päätetään? 
•  Missä vaiheessa asiaan kannattaa vaikuttaa?
•  Minkälaisia keinoja käytetään?
•  Mitkä ovat mahdollisia yhteistyötahoja 

(vanhemmat, opettajakunta, järjestöt jne.)? 
•  Kuulutko itse järjestöön, joka voi auttaa 

tavoitteen saavuttamisessa?  
•  Miten onnistumista arvioidaan?

Peukalosääntö: Valmisteluvaiheessa vaikute-
taan asiaa valmisteleviin henkilöihin tai tahoi-
hin, päätäntävaiheessa päättäjiin. Asioihin on 
helpointa vaikuttaa valmisteluvaiheessa. 

demokratia|avain

aLOITE aloite laaditaan kirjallisesti ja siinä ehdotetaan jotain uutta asiaa toteutettavaksi. aloite toimi-

tetaan asiaa tai kokousta valmistelevalle taholle. kuntalaki takaa kaikille kunnan asukkaille oikeuden tehdä 

aloitteita kunnan toiminnasta. nuoret voivat tehdä aloitteen verkossa http://www.aloitekanava.fi.

ESITYS kokouksissa esitetään päätösehdotuksia (joko hyväksytään käsiteltävä asia tai hylätään asia). esi-

tyksiä voivat tehdä esitysoikeuden omaavat henkilöt. Henkilö, jolla on ainoastaan puhe- ja läsnäolo-oikeus 

kokouksessa, ei voi tehdä esityksiä. Hän voi kuitenkin puhua kannattamansa esityksen puolesta. esityksiä 

voi myös jättää etukäteen kirjallisena esitysoikeutetulle edustajalle, joka sitten kokouksessa esittää hänelle 

jätetyn esityksen. 

MaSSaTEMPaUkSET näyttävät julkiset tapahtumat, kuten mielenosoitukset ja ulosmarssit, ovat 

keinoja saada omalle asialle julkisuutta ja yleistä näkyvyyttä.

MEDIa Media tarkoittaa kaikkia niitä viestintäkanavia tai kaikkea sitä viestintää, joka välittää yksityisen 

ihmisen tai tietyn ryhmän sanoman eteenpäin joko toiselle ryhmälle tai suurelle massalle. Medialla tarkoi-

tetaan niin lehdistöä, verkkomediaa, televisiota kuin radiota. Mediaa voi käyttää oman asiansa esille nosta-

miseen ja mielipidevaikuttamiseen. lehdistölle voi lähettää esimerkiksi mielipidekirjoituksia, kannanottoja 

(edustaa ryhmän kantaa), tiedotteita tai valmiita juttuja.  Verkkomediassa omaa asiaa voi edistää esimerkiksi 

tarjoamalla materiaalia verkkolehtiin, kirjoittamalla blogia tai nostamalla asiaa esille eri tavoin sosiaalisessa 

mediassa. 

VaaLIVaIkUTTaMINEN Ja ÄÄNESTÄMINEN äänestä ehdokasta, joka ajaa asiaasi, osallistu 

ehdokkaasi vaalikampanjaan tai asetu itse ehdolle. 

VERkkOVaIkUTTaMINEN Verkossa voi vaikuttaa allekirjoittamalla sähköisen vetoomuksen, 

tekemällä aloitteen (http://www.aloitekanava.fi) tai ker tomalla kantansa lakiesityksiin ja valtionhallinnon 

hankkeiden valmisteluun (http://www.otakantaa.fi). Ministeriöiden ja kuntien kotisivuilta löytyy sähköisiä 

palaute-, kysely- ja aloitekanavia. 

Myös sosiaalinen media, esimerkiksi Facebook ja iRC-Galleria, on verkkovaikuttamisen väline. Sosiaalisessa 

mediassa voi löytää samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita ajamaan yhteistä tavoitetta tai osallis-

tumaan yhteiseen toimintaan. Verkon kautta on organisoitu esimerkiksi kännyköiden tekstiviestimielenosoi-

tuksia.

VETOOMUS Vetoomus on päättäjille suunnattu kirjoitus jonkun tietyn asian puolesta. Vetoomukseen 

kerätään nimiä ja mukaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Vetoomuksia voi allekirjoittaa 

osoitteessa http://www.adressit.com. jokaisella euroopan unionin kansalaisella on oikeus esittää yksin tai 

yhdessä muiden kanssa vetoomus suoraan euroopan parlamentille. Vetoomuksen voi tehdä verkossa osoit-

teessa: http://www.europarl.europa.eu -> suomi -> Parlamentti -> EP ja kansalaiset -> Vetoomukset.

YHTEYDENOTOT, kESkUSTELUT Ja NEUVOTTELUT ihmiset päättävät asioista, eivät insti-

tuutiot. Vaikuttamisen onnistuminen vaatii melkein aina päättäjien ja asian käsittelyssä mukana olevien hen-

kilöiden tapaamista ja ”omalle puolelleen” puhumista. Muista tapaamiseen valmistautuessa seuraavat asiat: 

varaa tapaaminen ajoissa, ole ajoissa paikalla, ota mukaan kirjallinen esitys aiheesta, argumentoi tavoitteesi 

puolesta, luo ja ylläpidä positiivista henkeä.

V Ä L I N E E T
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2
kuluttaMinen

Kuluttaminen on arkista. Kuluttaminen on 
politiikkaa. Kuluttaminen on vallan käyttöä. 
Vai onko sillä mitään väliä, mihin omat euronsa 
käyttää? 

Kyllä. Yhteen banaaniin mahtuu niin paljon 
enemmän.

O p p i t u n t i
Oppitunnilla tarkastellaan kuluttamista arjen 
vaikuttamisena, pohditaan kulutuspäätöksiin 
johtavia valintoja ja niiden vaikutuksia.  Samalla 
pohditaan, minkälaisia vaikuttamismahdolli-
suuksia yksittäisellä kuluttajalla on.

Luokka tai ryhmä ideoi haastekampanjan tai 
järjestää koko koululle vaihtotorin, jossa tavarat 
vaihtavat omistajaa ilman kustannuksia. 

Kuluttaminen tarjoaa herkullisia aiheita 
väittelylle.

mIhIN KuLuTAT?

Luokka keskustelee yhdessä seuraavista kysy-
myksistä: Minkälaisiin asioihin käytät omaa 
rahaa? Mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseesi 
eniten (markkinointi, merkki, hinta, alkupe-
rä, eettisyys, ekologisuus, estetiikka, ystävien 
valinnat, vanhempien mielipiteet, yksilöllisyy-
den tavoittelu)? Mikä on sinusta sopiva summa 
omiin menoihin viikossa?

Omia kulutustapoja seurataan kotitehtävän 
muodossa. 

Kotitehtävä annetaan oppilaille etukäteen, 
esimerkiksi viikkoa tai kahta ennen sen käsitte-
lyä.   

Teema: Kestävä kuluttaminen, vaikuttaminen arjen päätöksissä.

Tiedot: Omien kulutustapojen vaikutukset.

Taidot: Omien kulutusvalintojen tarkastelu, kampanjan tai tilaisuuden 

suunnittelu ja toteuttaminen, mielipiteen muodostaminen ja argumen-

tointi. 

välineet: Ekologisuutta mittaavat tehtävät edellyttävät tietokonetta ja 

verkkoyhteyttä. 

Aika: Yksi oppitunti, aiemmin annettu kotitehtävä. Erillinen tilaisuus tai 

haastekampanja.
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• Kuntaliitto (2009): Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas. http://www.kunnat.net -> 
   Palvelualueet -> Osallistu ja vaikuta -> Vallakas. 
• Suomen Lukiolaisten Liitto (2007): Edunvalvonnan opas. http://www.lukio.fi -> Oppilas-
   kunta -> Edunvalvontaopas.
• Vaikuttajan reittikartta. http://reittikartta.valtikka.fi.
• Vaikuttamistaidot.fi on verkko-opas nuorille ja nuorten opettajille median, demokratian ja 
   lobbauksen taidoista. http://www.vaikuttamistaidot.fi.
• Valtikka.fi. Sivusto jakaa tietoa nuorten oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista nuorille ja 
   nuorten kanssa työskenteleville. http://www.valtikka.fi.

L I S Ä T I E T O J a

Pienryhmä voi piirtää suunnitelmansa visu-
aaliseen muotoon, reitiksi. Ryhmä aikatauluttaa 
reitin ja kirjoittaa sen varrelle konkreettisia 
tavoitteita ja toimenpiteitä, askelia kohti tavoi-
teltavaa maalia. 

Samalla ryhmä sopii toimenpiteiden ja ta-
voitteiden vastuista ja aikatauluista. 

JäLKIpuINTI

Pienryhmät esittävät toimintasuunnitelmansa 
muille. Suunnitelmat kiinnitetään luokan sei-
nälle ja niiden etenemistä seurataan viivaamalla 
yli toteutuneet tavoitteet ja toimenpiteet.

Luokka pohtii esitysten jälkeen, minkälai-
sia odotuksia opiskelijoilla on vaikuttamisesta. 
Mikä yllätti suunnitteluvaiheessa? Mikä as-
karruttaa? Oliko helppoa muotoilla tavoite tai 
löytää asia, jota haluat edistää?

Vinkki

Vaikuttamisen keinoihin ja kohteisiin voidaan 
tutustua Vaikuttajan reittikartan opastuksella.  
Reittikartta löytyy osoitteesta http://reittikartta.
valtikka.fi, ja sitä postitetaan yläkouluihin esit-
teenä kevään 2011 aikana. Esitteet on tarkoitet-
tu jaettavaksi yhdeksännen luokan oppilaille. 

Reittikartan voi tilata myös julisteena osoit-
teesta mailto:toimitus@valtikka.fi.

Vältä lukko 

Tavoitteiden laatiminen vaatii opettajalta aktii-
vista mukana oloa. Liian suuri tavoite pilkotaan 
pienemmäksi ja valitaan yksi osasista ryhmän 
käsiteltäväksi. Heti alussa pitää myös selvittää, 
kenen toimivaltaan asia kuuluu ja missä vaihees-
sa siihen voi vaikuttaa. 

demokratia|avain
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Oppilaat tutustuvat kulutuksen ekologisuut-
ta mittaaviin laskureihin.  Pienryhmät pohtivat: 
Millaisia asioita mittarit painottavat? Miten 
luotettavia ne ovat? Mistä valtaosa jalanjäljestäsi 
syntyy? Miten tuloksesi suhteutuu keskiarvoihin 
ja miten tulosta olisi mahdollista pienentää?

Ekologisen jalanjäljen voi mitata osoitteessa 
http://www.footprintnetwork.org -> personal 
footprint. Hiilijalanjäljen voi mitata osoitteessa 
http://ilmastodieetti.fi/Ilmastolaskuri.html tai
http://hiilijalanjalki.hs.fi.

hAASTEKAmpANJA JA vAIhTOTORI

Luokka ideoi kilpailun tai kampanjan, jossa se 
haastaa luokkatoverit, rinnakkaisluokan, opet-
tajat, koko koulun tai omat vanhemmat jalan-
jälkitalkoisiin. Luokka määrittelee kohderyh-
män, aikataulun, tavoitteen (esimerkiksi paras 
ehdotus koulun jalanjäljen pienentämiseksi) ja 
mahdollisen palkinnon. Luokka sopii haaste-
kampanjan järjestämisen vastuista ja toteuttaa 
suunnitelman. Kampanjaa voidaan ideoida ja 
toteuttaa joko koko luokan kesken tai pienryh-
missä. 

Ekovelkapäivä on se päivä vuodesta, johon 
mennessä ihmiskunta on käyttänyt maapallon 
kyseisen vuoden koko biologisen tuotannon. 
Loppuvuoden ihmiskunta elää velaksi. 
vuonna 1995 ekovelkapäivä oli 21. marras-
kuuta, vuonna 2005 lokakuun 2., vuonna 2008 
syyskuun 23. ja vuonna 2009 syyskuun 25 päivä. 

F
a
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Luokka järjestää vaihtotorin. Vaihtotorille 
voi tuoda sellaisia ehjiä ja toimivia tavaroita, 
joita ei enää tarvitse tai käytä. Ideana on, että 
tavara vaihtaa omistajaa ilman rahaa. Vaihtotori 
voi olla avoin vain luokalle tai koko koululle. 
Jäljelle jääneet tavarat ja tuotteet viedään torin 
sulkeuduttua esimerkiksi kierrätyskeskukseen. 

LuOmuA  – KYLLä vAI EI

Luokka väittelee luomuruoasta. Opettaja jakaa 
roolit oppilaiden kesken joko kiinnostuksen 
mukaan tai arpomalla. Oppilaille annetaan 
aikaa valmistautua ja pohtia erilaisia perusteluja 
väitteidensä tueksi. 

• Kuinoma lainauspalvelu – harrastajalta harrastajalle. http://www.kuinoma.fi.
• Kuluttajaviraston Eko-ostajan opas. http://www.kuluttajavirasto.fi/eko-ostaja.
• Kuluttajaviraston oppimisaineistot kuluttajakasvatukseen. http://www.kuluttajavirasto.fi -> 
   Opettajalle -> Oppimisaineistot.
• Marttaliiton neuvot eettiseen kuluttamiseen. http://www.martat.fi/-> Neuvot arkeen -> Eettinen 
   kuluttaminen.
• Reilu kauppa. http://www.reilukauppa.fi.
• Suomen Kuluttajaliiton eettisen kuluttamisen askeleet. http://www.eettinenvalinta.fi.
• Suomen Kuluttajaliiton opetusmateriaalit. http://www.kuluttajaliitto.fi/ -> Opetuksen avuksi.
• Mun rahat, mun elämä. Suomen Lukiolaisten Liiton julkaisu sisältää perustiedot oman 
   talouden hallinnasta. http://www.lukio.fi/munrahat.
• WWF:n ekovinkit. http://wwf.fi/ -> Ympäristö -> Ekovinkit.

L I S Ä T I E T O J a
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kESTÄVÄ kULUTUS

– kuluttaa vähän raaka-aineita ja energiaa.

– perustuu uusiutuviin energialähteisiin.

– aiheuttaa mahdollisimman vähän päästöjä.

– Synnyttää vähän jätteitä ja ne voidaan kierrättää.

– On turvallista niin tuottajien, kuluttajien kuin ympäristön kannalta.

– Ottaa huomioon kehitysmaiden ja tulevien polvien tarpeet. 

(kuluttajavirasto 2010)

EkOLOGINEN JaLaNJÄLkI ker too, kuinka paljon yksittäinen ihminen tarvitsee peltoja, metsiä, 

ruohomaita ja vesialueita kuluttamansa ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen. jalanjälki ker too 

myös, paljonko maata tarvitaan uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseen, ihmisten tekemien rakennelmien 

sijoittamiseen ja kuluttamisesta syntyneiden jätteiden käsittelyyn. ekologinen jalanjälki ilmaistaan pinta-alana, 

jonka yksikkö on hehtaari. 

HIILIJaLaNJÄLkI ker too, kuinka monta kilogrammaa ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuone-

kaasupäästöjä jokin tuote, toiminta tai palvelu aiheuttaa. kuluttajan hiilijalanjälki voidaan jakaa suoriin ja 

epäsuoriin päästöihin. Suorat päästöt syntyvät kuluttajan oman toiminnan, esimerkiksi juuston syömisen 

seurauksena. joukkoliikennevälineillä matkustaminen taas aiheuttaa epäsuoria päästöjä, jotka jaetaan kaik-

kien matkustajien kesken suhteessa henkilökilometreihin. kuluttajan epäsuoriin päästöihin kuuluvat myös 

hyödykkeiden ja palvelujen sekä esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien tuotannon, myynnin ja mahdollisen 

käytöstä poiston yhteydessä syntyvät päästöt.

Kotitehtävä 

Seuraa kuluttamistasi ja pidä kirjaa siitä, mihin 
ja miten kulutat rahasi:  
•  Tuote vai palvelu?
•  Millä kriteerillä valitsit kyseisen tuotteen tai 

palvelun?
•  Missä tuote on valmistettu?
•  Minkälaista arvioit tuotteeseen liittyvän

näkymättömän kulutuksen olevan (esimer-
kiksi vesi, energia, erilaiset raaka-aineet)?

•  Tuotteen kestoikä?
•  Mitä tuotteelle tapahtuu, kun et enää käytä

sitä?
•  Olisitko voinut valita toisin tai paremmin?

Luokka jaetaan pienryhmiin. Oppilaat ver-
tailevat kulutustapojaan pienryhmissä ja pohti-
vat, minkälaisia vaikutuksia kuluttamisella on. 

Työllistävä vaikutus? Raaka-ainevaikutus? Jä-
tevaikutus? Pienryhmä pohtii, minkälaisia seura-
uksia elämäntapaan liittyvillä valinnoilla on niin 
yksilön kuin yhteisöjen kannalta. Kuinka paljon 
valtaa yksittäisellä kuluttajalla on? 

LASKuRIT KERTOvAT

Suomalaisten luonnonvarojen kulutus vaih-
telee vuosittain alle 10 000 kilogrammasta yli 
160 000 kilogrammaan. Vaihtelu riippuu elinta-
voista. 

k Ä S I T T E E T
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oppilaita? Tiedätkö, miten voit vaikuttaa koulu-
si asioihin? Miten hyvin oppilaskunnan hallitus 
mielestäsi toimii?

vIELäKIN pAREmpI KOuLu

Opettaja jakaa luokan pienryhmiin. Ryhmät 
ideoivat konkreettisia keinoja, joilla parantaa 
koulun viihtyisyyttä ja toimintatapoja. Samalla 
he pohtivat, mitä voivat omalla toiminnallaan 
tehdä ja miten asioihin voidaan vaikuttaa.  

Pienryhmät laativat nelikentän (SWOT) 
koulun toimintaympäristöstä. Oppilaat kirjaa-
vat nelikentän ruutuihin 1) koulun nykyisiä 
vahvuuksia (asiat, jotka ovat hyvin tai erityisen 
hyvin?), 2) heikkouksia (asiat, jotka vaativat 
kehittämistä?), 3) tulevaisuuden mahdolli-
suuksia (minkälainen koulusi voisi olla?) ja 4) 
uhkia (mitkä asiat voivat vaikuttaa negatiivisesti 
tulevaisuuteen?).

Pienryhmä ideoi nelikenttä apunaan konk-
reettisia ehdotuksia koulun kehittämiseksi. Ryh-
mä voi käyttää esimerkiksi kiertävää paperia, 
jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on muutama 
minuutti aikaa kirjoittaa omat ideansa ennen 
kuin paperi siirtyy seuraavalle. Seuraava kom-
mentoi ja muokkaa edeltäjän idealistaa. 

Pienryhmä tarkastelee ideoita. Mitä olette 
valmiita tekemään ideoiden toteuttamiseksi? 
Vaatiiko toteuttaminen muiden mukana oloa? 
Kuka päättää ideoiden toteutumisesta? Minkä 
verran ne vaativat resursseja?  

Ryhmä valitsee parhaan idean keskustelemal-
la tai äänestämällä ja esittelee sen koko luokalle. 

Luokka valitsee yhden, tärkeimpänä pi-
tämänsä idean tai ehdotuksen äänestämällä.  
Eniten ääniä saanut ehdotus käydään yhdessä 
läpi. Samalla tarkastellaan, onko muutos to-
teutettavissa oppilaiden omalla toiminnalla 
vai vaaditaanko siihen toisen toimijan päätös. 
Kuuluuko asia oppilaskunnan hallituksen, reh-
torin, opetuslautakunnan, kunnanvaltuuston vai 

eduskunnan päätäntävaltaan? 
Toimivaltakysymyksiä – eli kuka päättää 

mistäkin – käsitellään esimerkiksi Suomen Lu-
kiolaisten Liiton Edunvalvontaoppaassa http://
www.lukio.fi -> Oppilaskunta -> Edunvalvonta-
opas.

Luokka laatii yhdessä tai pienryhmissä toi-
minta- tai vaikuttamissuunnitelman ideansa to-
teuttamiseksi ja päättää, millaisia toimenpiteitä 
ja välineitä toteuttaminen tai edistäminen vaatii. 
Vinkkejä löytyy ensimmäisestä teemaosiosta, 
kohdasta Vaikuttamissuunnitelma (sivu 8). 

Samalla jaetaan vastuut oppilaiden kesken. 
Luokka seuraa, miten idea tai ehdotus etenee.

Vinkki

Ehdotus voidaan rajata oppilaskunnan halli-
tuksen toimialaan eli opiskelijoiden yhteistoi-
mintaan, koulutyön edistämiseen tai edun-
valvontatyöhön kuuluvaksi. Rajaus helpottaa 

Sekä lukiolaki että laki ammatillisesta koulutuk-
sesta määrittävät, että jokaisessa oppilaitokses-
sa on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. 
Oppilaskunnan tehtäviin kuuluvat opiskelijoi-
den yhteistoiminnan ja koulutyön edistäminen. 
Opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus osallistua 
koulutuksen kehittämiseen sekä opintoihin 
ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti 
vaikuttavien päätösten tekemiseen.
Opetushallituksen (2006, 2007) mukaan yli 90 
prosentissa lukioita on aktiivinen oppilaskunta.  
Ammatillisissa oppilaitoksissa noin kahdessa 
kolmasosassa toimii oppilaskunta. Selvitysten 
mukaan myös lähes kaikissa yläkouluissa on 
oppilaskunnat. 
Kouluterveyskyselyn (2010) mukaan kolmas-
osa 8. ja 9. luokkalaisista kokee, että koulun 
työilmapiirissä on ongelmia. Saman verran on 
sitä mieltä, ettei heitä kuunnella. Lähes puolet 
ilmoittaa, etteivät he tiedä, miten vaikuttaa 
koulunsa asioihin.

F
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Teema: Oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet koulussa. 

Tiedot: Oppilaskunnan rooli ja toimintamahdollisuudet. 

Taidot: Oman ehdotuksen esittely ja perustelu, neuvottelutaidot, ryh-

mätyöskentely. 

välineet: Tyhjiä papereita.

Aika:  Yksi oppitunti. vaikuttamisprojektia seurataan kurssin tai luku-

kauden ajan.

3
kOulu

Aloitteellisuus, osallistuminen ja vaikuttami-
nen vaativat harjoittelua. Ne ovat taitoja, jotka 
kehittyvät kokemuksen kasvaessa. Koulu on osa 
nuorten jokapäiväistä arkea. Parhaimmillaan 
koulu on kannustava, kuunteleva ja innostava 
yhteisö – yhteisö, jossa harjoitellaan mielipiteen 
ilmaisua, argumentointia ja yhteisistä asioista 
huolehtimista.

Oppaan kolmannessa luvussa oppilaat pohti-
vat, miten voivat kehittää omaa kouluaan. Tee-
man käsittely sopii parhaiten yhteiskuntaopin 
kurssin alkupuolelle. 

Luku toimii alkuna luokan yhteiselle, omaan 
kouluun keskittyvälle vaikuttamisprojektille. 
Projektin etenemistä seurataan kurssin tai luku-
kauden ajan.

Mikäli ensimmäisen teemakokonaisuuden, 
Minä, vaikuttamisprojekti tai -projektit koskivat 
koulua, suunnitelmia voidaan käydä tarkemmin 
läpi tässä osiossa.

O p p i t u n t i

Oppilaat pohtivat, miten oma koulu toimii, 
miten sen toimintaympäristöä ja -kulttuuria 
voidaan kehittää, miten oppilaat voivat vaikut-
taa asioihin ja mitä he itse voivat tehdä. 

mIKä TOImII?

Luokka keskustelee yhdessä: Mistä pidät kou-
lussasi? Mikä siellä toimii mielestäsi erityisen 
hyvin? Opettaja voi auttaa keskustelun käynnis-
tymistä kiertävällä esineellä. Oppilas, joka saa 
esineen käteensä, kertoo ainakin yhden hyvän 
kouluun liittyvän asian ja antaa esineen sen 
jälkeen vieressään tai edessään istuvalle.

Luokka keskustelee Kouluterveyskyselyn 
tuloksista pareittain. Mitä mieltä olet luvuista? 
Onko koulussasi hyvä ilmapiiri? Kuunnellaanko 

demokratia|avain
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• Demokrati i skolan. http://www.skoldemokrati.fi.
• Kerhokeskus (2009): Vaikuttavasti mukana. http://www.kerhokeskus.fi -> Opettajat ja ohjaajat 
   -> Materiaalit -> Vaikuttavasti mukana.  
• Nousiainen Leena & Piekkari Ulla (2005): Osallistuva oppilas, yhteisöllinen koulu; Oppilas-
   kunnan ohjaavan opettajan opas. Opetusministeriö. 
• Nousiainen Leena & Piekkari Ulla (2007): Osallistuva oppilas, yhteisöllinen koulu; Toimivan 
   oppilaskunnan opas. Opetusministeriö.
• Suomen Lukiolaisten Liitto: Oppilaskuntatoiminnan ideapankki. http://www.lukio.fi-> Oppi-
   laskunta -> Ideapankki.
• Suomen Lukiolaisten Liitto (2007): Edunvalvontaopas. http://www.lukio.fi/ -> Oppilaskunta 
   -> Edunvalvontaopas.
• Valtikka.fi: Oppilaskuntatoiminnan sivut. http://www.valtikka.fi-> Toimintaa -> Oppilaskunta.
• Opetushallitus: Oppilaskuntatoiminnaan sivut. http://www.edu.fi -> Yleissivistävä koulutus -> 
   Teemat -> Oppilaskuntatoiminta.

L I S Ä T I E T O J a
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vaikuttamissuunnitelman laatimista. 
Kun luokka tai ryhmä on valinnut ehdotuk-

sen ja laatinut suunnitelman toimeenpanos-
ta, luokan edustajat esittelevät ehdotuksensa 
aloitteena oppilaskunnan hallitukselle ja ker-
tovat hallituksen kannan tai päätöksen omalle 
luokalleen. Luokka voi tämän jälkeen muokata 
aloitettaan hallituksen kannan mukaisesti, tehdä 
yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen kanssa 
tai esittää aloitteensa esimerkiksi rehtorille tai 
Aloitekanava.fi-sivustoa käyttäen päättäjille. 

JäLKIpuINTI

Luokka seuraa ehdotuksensa etenemistä. Samal-
la oppilaat antavat palautetta kaikille mukana 

oleville siitä, miten oppilaita koulussa kuullaan 
ja miten oman koulun toimintakulttuuria voi-
daan kehittää.

Vinkki

Oppilaskunnan hallituksen käsittelyssä olevia 
asioita voidaan pohtia koko koulun kanssa. Asia, 
esimerkiksi koulun järjestyssäännöt, tuodaan 
ensin oppilaskunnan hallitukselle, josta hallituk-
sen jäsenet vievät sen luokkiin käsiteltäväksi.

Hallitus muokkaa sääntöjä luokkien ehdo-
tusten perusteella ja lopulliset säännöt hyväksy-
tään vielä kaikissa luokissa. Näin saadaan kaikki 
oppilaat mukaan käsittelemään oman koulun 
yhteisiä asioita.

demokratia|avain
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kUNTa kuntalaki määrittelee, että Suomi jakautuu itsehallinnollisiin kuntiin. kunta pyrkii edistämään 

asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. kunnan asioista päättää kunnan asukkaiden valit-

sema valtuusto. 

laki määrittää, että kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. 

kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. 

kunnat tuottavat palvelut itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. kunta voi myös ostaa palveluja esi-

merkiksi naapurikunnalta tai alueellaan toimivalta järjestöltä. 

kunnan lakisääteisiä tehtäviä on järjestää terveys- ja sosiaalihuolto, päivähoito, perus- ja esiopetus, ympäris-

tö-, vesi-, energia- ja jätehuolto sekä suunnitella rakentaminen kaavoittamalla. kunta huolehtii myös teiden 

ja katujen ylläpidosta ja pelastustoiminnasta. 

kunnan jäseniä ovat 1) kunnassa asuvat henkilöt, 2) yhteisöt ja laitokset, joiden kotipaikka on kunnassa ja 

3) tahot, jotka omistavat tai hallitsevat kunnassa kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä tai tontteja. 

nykyään Suomessa on vain yksi kuntamuoto. kunta voi kuitenkin halutessaan käyttää itsestään nimitystä 

kaupunki. kaikilla kunnilla on nimityksistä riippumatta samat tehtävät ja velvollisuudet. 

Suomessa on vuonna 2011 yhteensä 336 kuntaa, joista kaupunkeja on 108. Suomen pienin kaupunki on 

kaskinen (1 442 asukasta) ja suurin Helsinki (583 350 asukasta). 

kUNTa- Ja PaLVELURakENNEUUDISTUS on suurin kunnallishallinnon ja -palveluiden 

uudistus Suomen historiassa. uudistus pyrkii turvaamaan laadukkaiden palvelujen saatavuuden koko maas-

sa. kunnat toteuttavat uudistuksen yhteistyössä valtion kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä.

NUORISOVaLTUUSTO nuorten paikalliset vaikuttajaryhmät tuovat nuor ten mielipiteen kunnalli-

seen päätöksentekoon.  Valtuustot tekevät yhteistyötä poliittisten ryhmien kanssa, mutta ne ovat uskonnol-

lisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. jäsenet ovat 13–19-vuotiaita. Heidät valitaan yleensä demokraattisilla 

vaaleilla vuodeksi tai kahdeksi. toiminta vaihtelee kunnittain. 

k Ä S I T T E E T

Oppilaat perustavat kuvitteellisen kunnan. 
Tehtävää suositellaan yhdeksäsluokkalaisille. 
Oppilaat päättävät yhdessä:

Mikä on kunnan nimi? Kuinka paljon on 
asukkaita? Miten asutus jakautuu? Minkälaisia 
rakenteita kunta tarvitsee (tiet, vesijohdot, puis-
tot, jätehuolto jne.)? Mitä yhteisiä tiloja kunta 
tarvitsee? Mitä palveluja kunta tuottaa tai järjes-
tää (päivähoito, peruskoulu, terveydenhuolto)?

Luokka luo kuvitteellisen kunnan joko yh-
dessä tai pienryhmissä. Ideoinnissa voi käyttää 
apuna joko miellekarttaa (Mind map), joka 

havainnollistaa asioiden suhdetta toisiinsa, tai 
karttapiirrosta. 

Oppilaat piirtävät tyhjälle paperille kartan 
perustamastaan kunnasta. He sijoittavat paikal-
leen asukaskeskittymät, tiet ja muut rakenteet, 
koulujen ja kauppojen sijainnit jne. Tarvittavat 
rakenteet ja palvelut löytyvät helpommin, kun 
oppilaat käyvät läpi omaa arkeaan aamusta 
iltaan ja maanantaista viikonloppuun. 

Kuvitteellisen kunnan sijasta oppilaat voivat 
pohtia oman kunnan rakenteita ja palveluja. 

Lopuksi luokka keskustelee yhdessä, mitä 
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4
kunta

Teema: Kunta yhteisönä, demokraattinen päätöksenteko kuntatasolla. 

Tiedot: Kunnan tehtävät ja talousrakenne, kuntalaisen oikeudet ja 

velvollisuudet. 

Taidot: mielipiteen ilmaisu, neuvottelu, argumentointi, kompromissien 

löytäminen, kokouskäytännöt. 

välineet: paperia pienryhmätyöskentelyyn, kokouksen pöytäkirjaksi ja 

äänestyslipuiksi. Tietokone ja verkkoyhteys tehtävässä ”Kuka käyttää 

valtaasi?”.

Aika: Kaksi oppituntia.

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus jää kauaksi 
presidentinvaaleista, ja oman paikkakunnan 
poliittiset päätökset kiinnostavat nuoria vähem-
män kuin Euroopan unionin politiikka. 

Ja kuitenkin juuri kuntataso on lähellä 
olevaa arkea täynnä: bussivuorot ja -maksut, 
kouluruoka, uimahallimaksut, terveyskeskus-
ten sijainti, teiden hiekoittaminen ja kirjaston 
aukioloajat. Kuntatason päätökset vaikuttavat 
suoraan kaikenikäisten kuntalaisten arkeen. 

Tässä osiossa oppilaat tutustuvat kuntaan 
yhteisönä, sen tehtäviin ja kunnan talousraken-
teeseen. 

Oppilaat harjoittelevat neuvottelemista,  
päätöksentekoa ja kompromissien tekemistä 
sekä selvittävät minkälaisia oikeuksia ja mahdol-
lisuuksia nuorilla on vaikuttaa oman kuntansa 
asioihin.

O p p i t u n t i

1. mEIdäN KuNTA

Luokka tutustuu kuntaan, sen rakenteisiin ja 
palveluihin kuvitteellisen kunnan avulla. Luok-
ka laatii esityslistan yhdessä päätettävistä asioista 
ja harjoittelee päättämistä kuntakokouksessa.

KuNNAN RAKENTEET 

Oppilaat keskustelevat pareittain, millaisessa 
kunnassa on heidän mielestään hyvä asua ja 
elää. Mitä tulee mieleen sanasta kunta? Min-
kälaisessa kunnassa asut? Mistä pidät omassa 
kunnassasi? Mitkä asiat kaipaavat muutosta tai 
kehittämistä? 
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kokouksen, jossa sovitaan uudesta talousarviosta 
ja tarvittavista toimenpiteistä.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
– puheenjohtaja 
– sihteeri
– ääntenlaskijat
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Hyväksytään kunnan uusi talousarvio
5. Kokouksen päättäminen
Opettaja avaa kokouksen ja toivottaa osan-

ottajat tervetulleeksi. Hän pyytää esityksiä 
kokouksen puheenjohtajaksi. Oppilas voi esittää 
luokkatoveriaan puheenjohtajaksi, ”esitän hen-
kilöä X”. Kokous päättää puheenjohtajasta. 

Puheenjohtaja vaikuttaa paljon siihen, millai-
nen kokous on ja kauanko se kestää. Tehtävä on 
haasteellinen. Jos oppilaiden joukosta ei löydy 
kiinnostuneita, opettaja voi toimia puheenjoh-
tajana. Opettaja voi joka tapauksessa toimia 
kokouksen varapuheenjohtajana. Hän istuu 

puheenjohtajan vieressä luokan edessä ja kertoo 
sekä puheenjohtajalle että kokousosallistujille, 
mitä kokouksessa tapahtuu seuraavaksi.  

Kun puheenjohtaja on valittu, hän jatkaa 
kokousta ja pyytää esityksiä kokouksen sihtee-
riksi. Puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja ja 
pitää huolen siitä, että kokous viedään asialli-
sesti läpi. Sihteeri pitää pöytäkirjaa eli kirjoittaa 
paperille päätöksen ja laatii sen pohjalta pöytä-
kirjan kokouksesta. Ääntenlaskijat laskevat äänet 
mahdollisissa äänestyksissä. 

Seuraavaksi kokous hyväksyy esityslistan. 
Puheenjohtaja avaa kohdan ja kysyy, onko osal-
listujilla esittää lisäyksiä listalle. Puheenjohtaja 
toteaa päätöksen, ”Esityslista on hyväksytty” ja 
koputtaa kynällä tai nuijalla pöytään päätöksen 
merkiksi. 

Puheenjohtaja avaa kohdan neljä. Hän pyy-
tää eturyhmien edustajilta ehdotukset kunnan 
talousarvioksi. Ryhmät esittelevät ehdotuksensa 
ja puheenjohtaja avaa keskustelun. Puheenjoh-
taja jakaa puheenvuoroja siinä järjestyksessä, 

Euroopan neuvosto antoi Suomelle suosituk-
sia lasten ja nuorten kuulemisesta. Raportin 
mukaan suurin osa lapsista ja nuorista on sitä 
mieltä, että aikuiset kuuntelevat lasten mielipi-
teitä. Kuitenkin joka seitsemäs lapsi tai nuori 
on sitä mieltä, että aikuiset eivät koskaan kuun-
tele heitä. Lasten ja nuorten mielestä kuunte-
lemattomuuden suurimmat syyt ovat ajan ja 
resurssien puute, aikuisten ennakkokäsitykset 
lapsista sekä epäilykset siitä, että korostamalla 
lasten oikeuksia aikuisten auktoriteetti uhkaa 
heiketä.  Koko raportti julkaistaan maaliskuussa 
2011. 
Kunnista 43 prosenttia käyttää Aloitekanava-
sivustoa sähköisenä kuulemisvälineenä ja 70 
prosentissa kunnista toimii nuorten vaikuttaja-
ryhmä, kuten esimerkiksi nuorisovaltuusto.  
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palveluja kunta järjestää asukkailleen. Mitkä 
niistä ovat lakisääteisiä ja mitkä kunnan itselleen 
ottamia? Samalla voidaan pohtia, miksi palve-
luiden tuottaminen on kunnille tällä hetkellä 
haastavaa (väestölliset, maantieteelliset, taloudel-
liset syyt) ja mitä asialle nyt tehdään (kunta- ja 
palvelurakenneuudistus, kuntien yhdistämiset).  

ESITYSLISTA JA KOKOuS

Seuraavaa tehtävää suositellaan yhdeksäsluokka-
laisille. 

Luokka listaa kysymyksiä, jotka kuvitteelli-
sen kunnan asukkaiden tulee päättää yhdessä. 
Apuna käytetään aiemmin tehtyjä karttoja.

Kysymykset voivat olla seuraavanlaisia: 
Mihin rakennetaan päiväkoti? Montako perus-
koulua tarvitaan? Miten hoidetaan jätehuolto? 
Onko kunnassa omaa terveyskeskusta?

Luokka päättää, mitkä asiat valitaan koko-
uksen asialistalle. Kun lista on valmis, luokka 
päättää asioista ja tutustuu erilaisiin päätöksen-
tekomalleihin. Päätöksentekotapaa vaihdetaan 
esityslistan jokaisessa kohdassa.  

Kokeiltavia päätöksentekomalleja ovat:
•  Diktatuuri, arvotaan oppilaista yksinvaltias.
•  Oligarkia, arvotaan luokasta pieni ryhmä, 

joka tekee päätöksen.
•  Enemmistöpäätös. Luokka äänestää, jokai-

sella on yksi ääni.
•  Rahaan perustuva. Jaetaan oppilaille arpa-

liput, joihin on kirjoitettu rahasumma. 
Jokaisella on yhtä paljon ääniä kuin arpa-
lipussa on rahaa.

•  Yksimielinen päätös eli kaikkien on oltava
samaa mieltä.

•  Kaikki näkökulmat huomioiva päätös. 
Jokainen sanoo mielipiteensä ja asiat, jotka 
hän haluaa huomioitavan. Päätös tehdään
yhdessä tämän tiedon pohjalta.

•  Sattumaan perustuva, arvotaan päätös. 
•  Edustuksellinen malli, äänestetään luokasta

3–5 henkeä päättämään asiasta.
Lopuksi luokka keskustelee, miltä mallit 

tuntuivat. Mikä oli oikeudenmukaisin? Entä 
nopein? 

KuNNAN TALOuSARvIO  

Kuvitteellisen kunnan talousarviota leikataan 
noin 15 prosenttia (liite 2). Eturyhmistä koos-
tuva kunnanvaltuusto sopii yhdessä, miten 
talousarviota muutetaan. Mistä voidaan säästää 
ja mistä ei? Mitä voidaan järjestää toisin? Kenen 
etuja painotetaan?

Opettaja jakaa oppilaat 3–6 hengen eturyh-
miin: opiskelijat, lapsiperheet, työssä käyvät 
lapsettomat, eläkeläiset ja yrittäjät. Ryhmissä 
tulee olla eri määrä jäseniä. 

Kukin ryhmä pyrkii maksimoimaan omat 
etunsa ja laatii ehdotuksen kunnan uudeksi 
talousarvioksi.  Ryhmät voivat neuvotella ja 
”käydä kauppaa” keskenään, kun ne laativat esi-
tyksiä. Kun esitykset ovat valmiita, luokka pitää 
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Luokka selvittää, minkälaisia oikeuksia ja mah-
dollisuuksia nuorella on vaikuttaa oman kun-
tansa asioihin. Luokka tutustuu joko yhdessä tai 
pareittain nuorisolakiin, YK:n yleissopimukseen 
lapsen oikeuksista ja kuntalain määrittelemiin 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tunnetko oikeutesi ja velvollisuutesi? Miten 
nuorten kuuleminen on omassa kunnassasi 
järjestetty? Onko kunnassa nuorisovaltuustoa tai 
muuta kunnallista nuorten vaikuttajaryhmää? 
Onko kunta mukana Aloitekanava-sivustolla? 
Millaisia välineitä ja kanavia sinulla on käytös-
säsi?

NuORTEN KuuLEmINEN

Euroopan neuvosto antoi Suomelle suosituk-
sia lasten ja nuorten kuulemisesta (fakta, sivu 

• Nuorisolaki 2006/72 8§
Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua 
paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja - poli-
tiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi 
nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
• YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus
• 12 artikla 
1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka ky-
kenee muodostamaan omat näkemyksensä, 
oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksen-
sä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen 
näkemykset on otettava huomioon lapsen iän 
ja kehitystason mukaisesti. 
2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava 
erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä 
koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa 
toimissa joko suoraan tai edustajan tai asian-
omaisen toimielimen välityksellä kansallisen 
lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti. 
• 13 artikla 
1. Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipi-
teensä. Tämä oikeus sisältää vapauden hakea, 
vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja 
ajatuksia yli rajojen suullisessa, kirjallisessa, pai-
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netussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen 
valitsemassa muodossa. 
• 15 artikla 
1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden 
yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen ko-
koontumisvapauteen. 
• Kuntalaisen oikeudet ja velvollisuudet
Täysi-ikäinen kuntalainen saa osallistua päätök-
sentekoon kunnassa äänestämällä kuntavaaleissa 
tai asettumalle ehdolle. Täysi-ikäiset kuntalaiset 
voivat myös osallistua neuvoa-antavaan kun-
nalliseen kansanäänestykseen, mikäli valtuusto 
päättää sellaisen toimittaa. 
Jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä aloitteita 
kunnan kehittämiseksi ja valituksia jo tehdyistä 
päätöksistä.  Aloitteen tekijälle on ilmoitettava, 
minkälaisiin toimenpiteisiin hänen aloitteensa 
johti. 
Kuntalaisen on maksettava kunnallisveroa. Kun-
tavero on tasavero: kaikki kuntalaiset maksavat 
sitä palkastaan yhtä paljon. 
Kuntalaisella on myös velvollisuus ottaa vastaan 
kunnallinen luottamustehtävä, jos häntä sellai-
seen esitetään. 

20). Oppilaat pohtivat pareittain: Minkälaisia 
ajatuksia Euroopan neuvoston raportti sinussa 
herättää? Miten koet, että lapsia ja nuoria kuul-
laan Suomessa? 

Minkälaisia uusia välineitä toivoisit kun-
tatason kuulemiselle? Millaisiin kysymyksiin 
haluaisit vaikuttaa omassa kunnassasi? Millä 
tavoilla haluaisit osallistua kunnalliseen päätök-
sentekoon?

pääTöS

Luokka keskustelee yhdessä, miltä tuntuu olla 
muiden päätäntävallan alaisena. Miten pystyt 
vaikuttamaan siihen, kuka päättää asioistasi? 
Minkälaisiin asioihin voit itse vaikuttaa? Miten 
pystyt edistämään nuorten osallisuutta ja vaiku-
tusmahdollisuuksia kunnassasi?
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kun niitä pyydetään. Keskustelun aikana ryhmät 
tekevät myönnytyksiä omista tavoitteistaan ja 
pyrkivät löytämään kaikkia tyydyttävän loppu-
tuloksen, kompromissin. Eturyhmien jäsenet 
voivat esittää muokattuja talousarvioita kokous-
väelle hyväksyttäväksi. Jos esitystä kannatetaan, 
”kannatan henkilön X esitystä”, se pitää ottaa 
huomioon päätöksentekovaiheessa. 

Puheenjohtajan kannattaa merkitä paperil-
le pyydetyt puheenvuorot. Hänellä on oikeus 
huomauttaa puhujalle, joka puhuu liian kauan 
tai poikkeaa aiheesta. Hän voi myös jakaa vain 
minuutin tai kahden mittaisia puheenvuoroja. 

Avoin keskustelu kuuluu demokraattiseen 
päätöksentekoon, mutta päätös on lopulta 
tehtävä. Kun asiasta on keskusteltu riittävästi, 
puheenjohtaja päättää keskustelun ja muotoilee 
päätösesityksen. Jos ryhmät löytävät yhteisym-
märryksen, puheenjohtaja esittää, että kokous 
hyväksyy henkilön X esittämän ja henkilön 
Y kannattaman esityksen. Jos kokous ei pääse 
yksimielisyyteen, puheenjohtaja esittää, että 
kokous äänestää. Jokaisella eturyhmäläisellä on 
yksi ääni. Eniten ääniä saanut ehdotus valitaan 
päätökseksi. 

Puheenjohtajan pitää todeta päätös niin 
täsmällisesti, että kaikki osanottajat ymmärtävät 
sen. Sihteeri kirjaa päätöksen pöytäkirjaan. 

Lopuksi luokka keskustelee, miltä tehtävä 
tuntui. Mikä summissa yllätti? Oliko vaikeaa 
löytää kompromissi? Miten kokous sujui?

2. NuORET KuNTALAISET

Oppilaat tarkastelevat asuinkuntaansa. He sel-
vittävät minkälaisia oikeuksia kuntalaisella on, 
miten nuoret voivat vaikuttaa kunnan asioihin 
ja miten nuoria Suomessa kuullaan.

KuKA KäYTTää vALTAASI? 

Luokka keskustelee: Millaisia mielikuvia sinulla 
on poliittisista päättäjistä? Tunnetko kuntasi 
päättäjiä? Kuka ajaa sinun asioitasi?

Luokka jaetaan pienryhmiin. Osa pienryh-
mistä selvittää, millainen on oman kunnan kun-
nanvaltuuston 1) poliittinen jakauma (montako 
paikkaa kullakin puolueella on), 2) ikäjakauma, 
3) sukupuolijakauma ja 4) mihin ammattiryh-
mään edustajat kuuluvat.  Osa pienryhmistä 
tutkii eduskuntaa tai Euroopan parlamenttia ja 
vastaa samoihin kysymyksiin.

Pienryhmä laatii keskiarvoprofiilin joko 
oman kuntansa kunnanvaltuutetusta, kaikkia 
suomalaisia edustavasta kansanedustajasta tai 
europarlamentaarikosta. Ryhmä voi piirtää kari-
katyyrin keskiarvopäättäjästä. 

Ryhmät esittelevät piirroksensa ja profiilin-
sa muille. Samalla luokka pohtii, mitä ovat ne 
tahot, jotka pyrkivät ajamaan nuoria koskevia 
asioita joko kuntatasolla tai valtakunnallisesti. 
Minkälaisia etujärjestöjä tunnet? Minkälaisia 
poliittisia nuorisojärjestöjä toimii kunnassasi? 
Miten nuoret ovat edustettuina kunnassa? 

Vinkki

Opettaja kehottaa oppilaita keskustelemaan 
kotona vanhempien kanssa politiikan valta-pro-
fiileista. Mitkä puolueet päättivät asioista, kun 
oppilaan vanhemmat olivat nuoria? Olivatko 
nuoret aktiivisemmin mukana politiikassa? Mitä 
vanhemmat muistavat tuon ajan poliittisesta 
kulttuurista?

• Kuntaliitto. http://www.kunnat.net.
• Kunta- ja palvelurakenneuudistus. 
   http://www.kunnat.net -> Palvelualueet  
   -> Kunta- ja palvelurakenneuudistus.
• Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry. 
   http://www.nuva.fi. 
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pARI- TAI RYhmäTYö

Oppilaat tutustuvat Aloitekanavaan joko parin 
kanssa tai pienryhmässä. Jos tietokoneita on 
riittävästi, oppilaat voivat tutustua palveluun 
omatoimisesti. 
Jos käytössä on vain yksi kone, opettaja esittelee 
palvelua oppilaille dataprojektorin välityksellä. 

Vastaukset kysymyksiin puretaan joko koko 
luokan kesken tai pienryhmissä. 

Tutustu Aloitekanavaan ja selvitä:
1. Miten ideasta muodostuu aloite?  
2. Kuka voi kirjoittaa ideoita ja kommen-
toida Aloitekanavalla?
3. Millaisesta ideasta muodostuu aloite 
Aloitekanavalla?
4. Miten saat tietää, mitä aloitteille on 
tapahtunut ja miten ne ovat edenneet?
5. Kuka voi esittää kysymyksiä ja millaisista 
asioista Kunta kysyy -osiossa?
Oppilaat ideoivat aloitteita ja tutustuvat 

palvelun sisältöön. Jos Aloitekanava on avattu 
oppilaiden kotikunnassa, oppilaat voivat re-
kisteröityä käyttäjiksi, julkaista omia ideoitaan 
sivustolla ja kommentoida muiden ideoita. 
Opettajan on hyvä korostaa tässä vaiheessa asi-
allisten ideoiden tärkeyttä. Aloitteita voi ideoida 
yhteisesti, jonka jälkeen parhaat valitaan äänes-
tämällä.

6. Millaisen idean kirjoittaisit Aloitekana-
valle?
7. Miten Aloitekanavalle voi rekisteröityä?
8. Mitä ideaa voisit puoltaa ja miksi?
9. Mitä aloitetta voisit tukea ja miksi?
10. Millaista kuultavana olevaa kysymystä
haluaisit kommentoida?

JäLKIpuINTI

Lopuksi oppilaat keskustelevat, mitä mieltä he 
ovat Aloitekanavasta. Jos oppilaiden kotikun-
ta ei ole mukana Aloitekanavassa, luokka voi 
pohtia, haluaako se esittää Aloitekanavan käyt-
töönottoa. Luokka pohtii yhdessä, miten asiassa 
edettäisiin. Oppilaat voivat laatia esimerkiksi 
kirjeen, joka toimitetaan joko kunnanjohtajalle 
tai nuorisotoimeen. 

Oppilaat voivat vastata seuraaviin kysymyk-
siin heille jaettuja punaisia ja vihreitä äänestys-
lappuja käyttämällä. 
•  Oliko Aloitekanavaa helppoa käyttää? 
•  Onko palvelu mielestäsi tarpeellinen?
•  Onko Aloitekanava mielestäsi tehokas väline 

vaikuttaa ja osallistua sekä tulla kuulluksi?
•  Aiotko käyttää palvelua? Käyttäisitkö verkko-

palvelua? 
•  Olisiko palvelu hyvä ottaa käyttöön koti-

kunnassasi?

Vinkki

Aloitekanavalla voidaan edistää oppilaiden jo 
aiemmissa osioissa laatimia aloitteita ja vaikutta-
missuunnitelmia. 

• Aloitekanava.fi, opas: 
   http://www.aloitekanava.fi/opas. 

L I S Ä T I E T O J a
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5
alOitekanaVa.Fi

Teema:  vaikuttaminen verkossa. 

Tiedot:  Aloitteen tekeminen.

Taidot: Ideointi, oman mielipiteen perustelu, Aloitekanavan käyttö, 

aloitteiden seuraaminen. 

välineet: Tietokone ja verkkoyhteys, dataprojektori tai tietokoneluok-

ka. punaiset ja vihreät äänestyslaput.

Aika: Yksi oppitunti. 

Aloitekanava.fi on vuorovaikutteinen verkko-
demokratiapalvelu. Se toimii lasten ja nuorten 
vaikuttamiskanavana.

Aloitekanavalla lapset ja nuoret voivat ide-
oida ja kommentoida omaa lähiympäristöä ja 
lähettää siihen liittyviä parannus- ja muutoseh-
dotuksia. 

Kuntien Aloitekanava-moderaattorit muok-
kaavat verkossa kannatusta saaneet ideat aloit-
teiksi. Sen jälkeen he toimittavat ne eteenpäin 
ihmisille, jotka päättävät asioista. Aloitteet 
voivat koskea myös valtakunnallisia asioita. 
Valtakunnalliset aloitteet toimitetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriöön.  

Aloitekanavaa voivat käyttää niin yksittäiset 
nuoret kuin nuorten ryhmät. Erilaiset vaikutta-
ja- ja osallisuusryhmät, luokat tai oppilaskun-
tien hallitukset voivat käyttää välinettä kysyäk-
seen mielipiteitä ajankohtaisista käsiteltävänä 
olevista asioista. 

Kunnan eri hallintokunnat, järjestöt ja 
nuorten vaikuttajaryhmät voivat käyttää Kunta 
kysyy -osiota tiedustellakseen lasten ja nuorten 
mielipiteitä asioista, joita kunnassa parhaillaan 
valmistellaan.

O p p i t u n t i
Opettaja esittelee Aloitekanavan oppilaille ja 
avaa verkkopalvelun etusivun nähtäville. Hän 
kertoo, miksi palvelu on kehitetty (vastaamaan 
nuorisolain kahdeksannen pykälän velvoittee-
seen) ja miten lapset ja nuoret voivat Aloiteka-
navan avulla vaikuttaa asioihin. Opettaja kertoo 
tai kertaa oppilaille, mitä kuntalaisaloitteella 
tarkoitetaan. 

Aloitekanavalla nuorten ideoiden ei kuiten-
kaan tarvitse olla kuntalaisaloitteita. Pelkkä idea 
riittää. 
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aloitteet eteenpäin. Hän päivittää tietoja siitä, mihin 

tai kenelle aloite on toimitettu ja miten se etenee 

käsittelyssä. Moderaattori ker too myös, mitä asiasta 

päätetään tai mitä siihen vastataan. 

5. kuka voi esittää kysymyksiä ja millai-

sista asioista kunta kysyy -osiossa?

kunnan kaikki toimijat – valtuusto, hallitus, lauta-

kunnat, hallintokunnat, järjestöt, erilaiset nuor ten 

vaikuttajaryhmät, oppilaskuntien hallitukset ja luokat 

– voivat käyttää palvelua kysyäkseen nuor ten mieli-

piteitä. kysymyksiä voi esittää hyvin erilaisista asioista: 

vapaa-ajasta, opiskelusta, liikenteestä, rakentamisesta, 

asuinympäristöstä ja luonnosta, hyvinvoinnista ja 

terveydestä. 

6. Millaisen idean kirjoittaisit aloiteka-

navalle? 

aloitteita voi ideoida luokassa pienryhmissä tai pa-

reittain. ideat kirjoitetaan ensin paperille tai taululle, 

jonka jälkeen niistä valitaan äänestämällä kolme 

oppilaiden mielestä tärkeintä ideaa. äänestämisessä 

voi hyödyntää punaisia ja vihreitä äänestyslappuja. 

Oppilaat julkaisevat parhaat ideat aloitekanavalla. 

Rekisteröityneet käyttäjät voivat myös kommentoida 

toistensa ehdotuksia. jos oppilaiden kotikunta ei ole 

aloitekanavalla, luokka voi muotoilla ideat aloitteiksi 

ja toimittaa ne eteenpäin muuta kautta. 

7. Miten aloitekanavalle voi rekisteröi-

tyä?

– klikkaa ”Rekisteröidy” -linkkiä, joka löytyy verkkosi-

vun oikeasta ylälaidasta. 

– Valitse kunta, jonka aloitekanavalle haluat rekiste-

röityä ja jatka ohjeiden mukaan. 

– lisää tarvittavat tiedot: sähköpostiosoite, käyttäjä-

tunnus ja salasana.  

– lue palvelun käyttöehdot ja säännöt, jotka avautu-

vat linkistä. Valitse ”Hyväksyn palvelun säännöt”. paina 

”Valmis”-painiketta. 

– avaa sähköpostisi ja etsi sieltä tunnuksen aktivoin-

tiviesti. klikkaa viestissä olevaa linkkiä, joka ohjaa 

selaimesi takaisin aloitekanavalle. aktivoi näin käyttä-

jätunnuksesi. 

– kirjaudu sisään. korvaa ”käyttäjätunnus” omalla 

käyttäjätunnuksellasi ja kirjoita salasanasi. 

– päivitä käyttäjätietosi klikkaamalla ”Muokkaa tieto-

ja” -linkkiä. 

– ”lisää idea” -painiketta klikkaamalla pääset kirjoitta-

maan oman ideasi. 

8. Mitä ideaa voisit puoltaa ja miksi?

Selaile muiden käyttäjien tekemiä ideoita. jos idea on 

mielestäsi hyvä, käy kannattamassa sitä ja perustele 

mielipiteesi. Valitse ainakin kaksi ideaa, joita voisit 

puoltaa. löydät lisää ideoita yläpalkin valikosta ”ide-

at”. Voit tehdä tarkemman haun ideoista käyttämällä 

”lisää hakuehtoja” -linkkiä. Voit myös etsiä ainoastaan 

kommentointivaiheessa olevia ideoita klikkaamalla 

kommentointivaiheen symbolia. 

9. Mitä aloitetta voisit tukea ja miksi?

Selaa aloitteita sivustolla. jos aloite on mielestäsi hyvä, 

osoita tukesi ja aloitteen tarpeellisuus joko nimettö-

mänä tai omalla nimelläsi. Mieti, miksi olet aloitteen 

kannalla ja valitse ainakin kaksi aloitetta, joita haluat 

tukea. klikkaa yläpalkista ”ideat” ja selaa tukemisvai-

heessa olevia aloitteita. ”lisää hakuehtoja” -linkistä 

voit valita tarkemmat hakuehdot ja etsiä ideoita eri 

aihealueista. Voit myös etsiä ainoastaan tukemisvai-

heessa olevia aloitteita klikkaamalla tukemisvaiheen 

symbolia. 

10. Millaista kuultavana olevaa kysymys-

tä voisit kommentoida ja miksi?

Selaile kuultavana olevia kysymyksiä. löydät kysymyk-

set valitsemalla yläpalkista otsikon ”kunta kysyy”.  etsi 

sellainen kysymys, johon sinulla on mielipide ja jota 

haluat kommentoida. Mieti, mitä haluaisit tuoda esille 

kommentissasi.
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Vinkki

alta löytyvät vastaukset edellisellä aukeamalla esitet-

tyihin kysymyksiin. 

1. Miten ideasta muodostuu aloite? 

ideoi 

– ideoi muutos- ja parannusehdotuksia yksin tai 

yhdessä luokkakavereidesi kanssa. Voit kirjoittaa ja jul-

kaista ideasi aloitekanavalla. Mieti ja esitä perustelut 

ja konkreettiset ehdotukset ideallesi.

kommentoi

– Voit kommentoida muiden käyttäjien julkaisemia 

ideoita. perustele mielipiteesi ja kommentoi, kanna-

tatko vai vastustatko ideaa. jotta idea etenee seuraa-

vaan vaiheeseen, sen on saatava kahden viikon aikana 

enemmän puoltavia kuin vastustavia kommentteja. 

Voit peukuttaa hyviä kommentteja ja tykätä ideoista 

myös Facebookissa. 

tue aloitetta 

– kunnan aloitekanava-moderaattori muotoilee kan-

natusta saaneen idean ja sen saamat kommentit aloit-

teeksi. Voit tukea aloitetta ja toimenpide-ehdotusta 

nimettömänä tai omalla nimelläsi. aloite toimitetaan 

määräajan päätyttyä eteenpäin oikealle taholle.

Seuraa aloitetta 

– pysy ajan tasalla siitä, miten aloite on edennyt. 

Moderaattori päivittää aloitteen seurantatietoja ja 

ker too, miten aloite etenee ja mitä asiasta päätettiin. 

Voit kommentoida aloitteen etenemistä tai päätöstä. 

Myönteisen päätöksen saaneet aloitteet ovat Menes-

tystarinoita, jotka löytyvät palvelun etusivulta.

2. kuka voi kirjoittaa ideoita ja kommen-

toida aloitekanavalla?

kuka tahansa kotikuntansa aloitekanavalle rekiste-

röitynyt lapsi tai nuori, jolla on muutos- tai paran-

nusehdotus omaan lähiympäristöönsä liittyen, voi 

kirjoittaa idean ja kommentoida muiden käyttäjien 

ideoita. Oman mielipiteensä voi ker toa nimettömänä, 

nimimerkillä tai omalla nimellään.

Voit tutustua rekisteröitymättä kaikkien aloitekana-

vakuntien toimintaan, sillä aloitekanavan sisältö on 

kaikille avointa. 

3. Millaisesta ideasta muodostuu aloite 

aloitekanavalla?

Hyvä idea esittää muutos- tai parannusehdotuksia 

esimerkiksi nuor ten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. 

ideoiden aiheet voivat olla myös valtakunnallisia. ker-

ro omasta ideasta kavereillesi ja levitä ideaasi sosiaali-

sen median yhteisöissä.  kerro ja puhu asiasi puolesta, 

niin muutkin tietävät kommentoida ja ker toa oman 

mielipiteensä.

4. Miten saat tietää, mitä aloitteille on 

tapahtunut ja miten ne ovat edenneet?

Moderaattori, joka on usein kunnan nuorisotyönteki-

jä, toimittaa ideasta ja kommenteista muotoutuneet 
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vaikuttamiskeinoja, vaalien järjestämistä ja 
äänestämistä. 

Osio ehdottaa, että luokka tai koulu järjes-
tää vaalipaneelin ja osallistuu valtakunnallisiin 
varjovaaleihin. Osiota voidaan hyödyntää myös, 

DEMOkRaTIa Demokratiassa valta kuuluu kansalle. edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset luo-

vuttavat valtansa vaaleilla valitsemilleen edustajille. Valitut edustajat ovat vastuussa äänestäjille siitä, että he 

tekevät kansalaisten kannalta onnistuneita päätöksiä. Suorassa demokratiassa kansalaiset päättävät asioista 

suoraan, esimerkiksi kansanäänestyksillä. 

Demokratialle välttämättömiä tunnuspiir teitä ovat: vapaat ja rehelliset vaalit, vastuunalainen hallitus, 

kansalaisille lailla taatut osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja demokraattinen kansalaisyhteiskunta. 

kansanvalta edellyttää ilmaisun- ja lehdistönvapautta.  julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. 

eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa. Suomessa julkinen päätösvalta on jaettu 

seuraavasti: eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa, presidentti ja valtioneuvosto eli hallitus käyttävät hallitus-

valtaa ja riippumattomat tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa.

PUOLUE puolue on oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkitty rekisteröity yhdistys. 

puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä. ne tavoittelevat valtiollista valtaa ja ajavat jäsenistönsä ja kannatta-

jiensa etuja, aatteita ja arvoja. poliittisia puolueita on ollut Suomessa noin sadan vuoden ajan. 

VaaLIT Suomessa vaalit noudattavat seuraavia periaatteita: 1) Vaalit ovat välittömät. kansalaiset äänestä-

vät suoraan niitä henkilöitä, jotka he tahtovat saada valituksi. 2) Vaalit ovat suhteelliset, eli jokainen puolue 

tai ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin mitä sen saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin 

edellyttää. Suhteellinen vaalitapa ei koske presidentinvaalia. 3) Vaalit ovat salaiset. Vain äänestäjä tietää, ketä 

hän äänesti. 4) Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. 5) äänestäjän on äänestettävä itse. 6) äänestä-

minen tapahtuu vaaliviranomaisen edessä. 7) Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdis-

telmä, jossa äänestetään samaan aikaan sekä puoluetta että henkilöä. presidentinvaaleissa äänestetään vain 

henkilöä, ei puoluetta.

Suomessa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus säädettiin vuonna 1906 yhtaikaa miehille ja naisille. äänioikeu-

den ja vaalikelpoisuuden ikäraja oli tuolloin 24 vuotta. Vuonna 1944 ikärajaa laskettiin 21 vuoteen. ikärajat 

laskivat 1960- ja 70-luvuilla ensin 20 vuoteen ja sitten nykyiseen 18 vuoteen (1972).

Suomessa toimitettavat yleiset vaalit:

eduskuntavaalit – 200 kansanedustajaa joka neljäs vuosi, vuonna 2011 huhtikuussa.

presidentinvaalit – Suomen valtionpäämies kuudeksi vuodeksi, vuonna 2012 tammi-helmikuussa. 

kunnallisvaalit – kunnanvaltuustot ja kaupunginvaltuustot neljäksi vuodeksi, vuonna 2012 lokakuussa.

europarlamenttivaalit – 13 eurokansanedustajaa viideksi vuodeksi, vuonna 2014 kesäkuussa. 

k Ä S I T T E E T

kun vaalit eivät ole ajankohtaisia. 
Vaalittomanakin vuonna luokka voi tutustua 

puolueisiin, väitellä äänioikeusikärajasta, säh-
köisestä äänestämisestä ja pohtia äänestämisen 
merkitystä.
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6
puOlue

Teema: poliittinen järjestelmä, puolueet, vaalijärjestelmä, äänestäminen 

vaikuttamisen keinona.

Tiedot: Suomalaiset puolueet, puolueaatteet, vaalijärjestelmä ja äänten-

laskutapa. 

Taidot: mielikuvien ja asioiden kriittinen tarkastelu, äänestäminen, ään-

tenlaskeminen, mielipiteen muodostus, argumentointi. 

välineet: vaalijulisteita tai puolueiden sähköistä kuvamateriaalia, tulos-

tetut puolue- ja vaaliohjelmat, paperia tai pahvia pari- tai ryhmätöitä 

varten, tietokone ja verkkoyhteys. vaalipaneelin ja vaalien edellyttämis-

tä välineistä saa tarkat ohjeet osoitteesta http://www.nuorisovaalit.fi.

Aika: Kolme oppituntia.

Nuorisobarometrin (2007) mukaan kolme 
vastaajaa neljästä on sitä mieltä, että demokra-
tia takaa kansalaisille riittävät vaikuttamisen 
mahdollisuudet. Nuorten luottamus demokra-
tian selkärangan muodostaviin puolueisiin on 
kuitenkin hyvin alhainen. Vain 3 prosenttia 
kyselyyn vastanneista nuorista sanoi luottavansa 
niihin erittäin paljon. Viime vuosien vaaliraha-
kohu ei ole vaikuttanut asiaan ainakaan positii-
visesti. 

Taloudellisen tiedotustoimiston (2010) mu-
kaan 16–21-vuotiaista nuorista vain 10 prosent-
tia on erittäin kiinnostunut politiikasta. Nuoret 
ovat kuitenkin kiinnostuneita yhteiskunnalli-
sista asioista ja konkreettisista teemoista kuten 

maahanmuutosta ja työttömyydestä. Tutkimuk-
seen osallistuneet nuoret ovat sitä mieltä, että 
poliittisen aktiivisuuden lisäämiseksi tarvitaan 
keskustelua: keskustelua poliittisista vaihtoeh-
doista, poliittisten puolueiden arvoista, mitä 
yhteiskunnallisia teemoja ne ajavat ja millaisia 
ovat vastakkainasettelut puoluejärjestelmän 
taustalla. Politiikkaa pitää nuorten mielestä kä-
sitellä eri eturyhmien vastakkainasetteluna eikä 
hallinnollisena yhteisten asioiden hoitamisena. 
Politiikkaan kaivataan väriä ja eroja. 

Tämä osio tarkastelee poliittisia puolueita, 
puolueisiin liittyviä mielikuvia, aatteita puolu-
eiden takana, puolueiden ajamia asiakysymyk-
siä ja demokraattisen järjestelmän perinteisiä 
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Selvitä puolueen kanta näihin kysymyksiin: 
•  Mitä mieltä puolue on opintotuen määrästä?
•  Mitä mieltä se on homo- ja lesboparien 

oikeuksista (sukupuolineutraali avioliitto ja 
adoptio-oikeus)?

•  Mitä puolue tarjoaa lääkkeeksi nuorisotyöt-
tömyyden hoitoon?

•  Kannattaako se lisäydinvoiman rakentamista? 
Millä tavoin puolue haluaa ratkaista Suomen 
energiatuotantoa koskevat kysymykset?

•  Mikä on puolueen kanta maahanmuuttoon?
•  Kannattaako se äänioikeusikärajan laskua 

16 vuoteen?
•  Haluaako puolue nostaa vai laskea veroja? 

Millaisia muutoksia se ehdottaa verotukseen?
•  Haluaako puolue nostaa vai laskea kehitys-

yhteistyömäärärahoja?
•  Mikä on puolueen kanta, pitääkö ruotsin 

kielen olla peruskoulussa pakollista? 
•  Mitä mieltä puolue on Suomen Nato-

jäsenyydestä? 
Parit tai ryhmät kokoavat puolueiden näke-

mykset isolle paperille. Samalla keskustellaan 
seuraavista kysymyksistä: Mitä mieltä olet itse 
kyseisistä asioista? Missä asioissa olet samaa 
mieltä tutkimasi puolueen kanssa? Missä kysy-
myksissä kantasi eroaa puolueen näkemyksistä? 
Olivatko puolueen kannat yllättäviä? Muuttuiko 
mielikuvasi kyseisestä puolueesta?  

AATEpERINTö

Parit jatkavat tutustumista valitsemaansa puolu-
eeseen. Oppilaat pohtivat ja selvittävät seuraavia 
kysymyksiä:
•  Mistä syystä puolue on perustettu? Löytyykö 
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O p p i t u n t i

1. mIELIKuvAT JA ASIAT

Oppilaat tutustuvat puolueiden kuvamaail-
maan, aateperintöön ja eri aiheita koskeviin 
näkemyksiin. 

mITä KuvA KERTOO? 

Opettaja on kerännyt luokan eteen eri puoluei-
den vaalijulisteet (yksi per puolue). Julisteiden 
sijaan voidaan käyttää puolueiden sähköistä 
kuvamateriaalia. Oppilaat valitsevat pareittain 
kuvista sen, mikä miellyttää heitä eniten. 

Oppilaat keskustelevat joko pareittain tai 
neljän hengen ryhmissä: Mitä kuva esittää? 

Miksi pidät siitä? Millaisia ajatuksia se herättää? 
Millaisia symboleja käytetään? Kenet kuva halu-
aa tavoittaa? Mitä kuvalla halutaan sanoa? 

Luokka äänestää, mikä kuvista oli suosituin 
(kädennostoäänestys). Keskustellaan yhdessä 
siitä, mitä ajatuksia kuvat herättivät. Millaisia 
mielikuvia puolueista syntyy kuvien perusteella?

mITä mIELTä puOLuEET OvAT?

Oppilaat jatkavat työskentelyä pareittain tai 
pienryhmissä. He tutustuvat valitsemansa puo-
lueen mielipiteisiin käyttämällä lähteenä puolu-
eiden verkkosivuja ja muita verkosta löytämiään 
lähteitä. Opettaja voi etukäteen tulostaa puolu-
eiden periaate- ja vaaliohjelmat, mikäli tietoko-
neita ei ole käytettävissä. Oppilaat voivat myös 
haastatella puolueiden edustajia. 
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Alle 30-vuotiaiden nuorten arvioidut äänestys-
prosentit eduskuntavaaleissa (suluissa yleinen 
äänestysprosentti):
– 1991, 59% (72%)
– 1999, 53% (68%)
– 2003, 54% (70%)
– 2007, 56% (68%).
Taloudellinen tiedotustoimisto (2010) tutki, 
mitkä seikat vaikuttavat nuorten äänestyspää-
tökseen. 
Kuinka paljon nämä seikat vaikuttavat päättä-
essäsi ketä äänestät kevään vaaleissa (eduskun-
tavaalit)? 
Ehdokkaan mielipiteet 99%
Ehdokkaan pätevyys 86%
Ehdokkaan puoluekanta 74%
Ehdokkaan persoonan miellyttävyys 56%
Ehdokkaan edustavuus 50%
Ehdokkaan kokeneisuus 33%
Ehdokkaan ikä 31%
Ehdokkaan tunnettuus 14%
Ehdokkaan sukupuoli 10%
(% vastaa kyseisen seikan vaikuttavan paljon tai 
todella paljon)
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http://www.nuortenvaalikone.fi. 
2. Vaalikampanjan seuraaminen. Luokka tai 

ryhmä seuraa, miten suoraan nuoria koskevat 
asiat nousevat esiin vaalikampanjoissa ja -ma-
teriaaleissa. Mistä puhutaan? Mistä ei puhuta? 
Miten puolueet tai ehdokkaat vetoavat nuo-
riin? Nuoret voivat antaa palautetta teemoista, 
keskustelunavauksista, nuorten asioiden huomi-
oimisesta tai huomioimatta jättämisestä suoraan 
ehdokkaalle tai puolueille. 

vARJOvAALIT 

Varjovaaleissa äänestetään oikealla ehdokasaset-
telulla ja mahdollisimman aidoissa olosuhteissa. 
Varjovaalit ovat valtakunnalliset ja Suomen 
Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry koostaa kaikkien 
osallistuneiden koulujen tulokset valtakunnalli-
seksi tulokseksi. Näin saadaan kattava kuva siitä, 
millaisen eduskunnan 13–17-vuotiaat olisivat 
valinneet. 

Varjovaaleihin voivat osallistua kaikki ylä-
koulut, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot. 
Äänioikeutettuja ovat kaikki alle 18-vuotiaat 
koulun oppilaat tai opiskelijat. Täysi-ikäiset 
ohjataan uurnille varsinaisissa vaaleissa.

Vaalit soveltuvat hyvin oppilaskunnan halli-
tuksen järjestettäväksi. Kevään 2011 varjovaa-
leissa on mahdollista äänestää myös sähköisesti. 

Yksityiskohtaiset ohjeet varjovaalien järjestä-
misestä löytyvät osoitteesta http://www.nuori-
sovaalit.fi. Sähköistä äänestystyökalua voidaan 
hyödyntää kouluissa myöhemmin oppilaskun-
ta-, lastenparlamentti- ja nuorisovaltuustovaa-
leissa. 

Mikäli äänestys järjestetään vain luokan kes-
ken, voidaan ääniä laskettaessa tutustua erilaisiin 
laskentatapoihin:
•  Suhteellinen vaalitapa: Vaali, jossa kukin 

ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin 
sen saama äänimäärä suhteessa muihin ryh-
miin edellyttää. Suomessa suhteellisen vaalin 

tulos lasketaan käyttämällä d’Hondtin me-
netelmää. Laskentaohjeet löytyvät osoitteesta 
http://www.vaalit.fi.

•  Enemmistövaalit: Valituksi tulee kussakin 
vaalipiirissä vain eniten ääniä saanut ehdokas. 

•  Suljettu listavaali: Listalta tulevat valituiksi 
ne, jotka listan laatija on asettanut listan kär-
keen. Luokan suorittamassa ääntenlaskussa 
listaus noudattaa annettujen vaalinumeroi
den listausta. Puolueen listalla ensimmäisenä 
oleva tulee valituksi ensimmäisenä. 

väITTELY

Pitäisikö äänioikeusikäraja laskea 16 ikävuoteen? 
Jaetaan roolit puolesta ja vastaan. 

Pitäisikö Suomessa voida äänestää sähköises-
ti? Jaetaan roolit puolesta ja vastaan.
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taustalta yhteistä aatetta tai muuta yhdistävää 
tekijää? 

•  Mitkä ovat aatteen tai yhdistävän tekijän 
keskeiset teesit tai arvot?

•  Kenen etuja puolue mielestäsi ajaa? Kenelle 
sen toiminnasta on hyötyä, entä haittaa?

•  Miten puolue käsittelee nuoria koskevia 
asioista? Miten se vetoaa nuoriin mahdolli-
sina jäseninä tai äänestäjinä?
Oppilaat kokoavat vastaukset kysymyksiin 

edellisessä tehtävässä käytetyille papereille tai 
kartongeille. Valmiit työt kiinnitetään luokan 
seinille, ja parit esittelevät omat työnsä muille.

Vinkki

Oppilaat tutustuvat siihen puolueeseen, joka 
kiinnostaa eniten. Jos joku eduskuntapuolue 
jää käsittelemättä, opettaja esittelee puolueen 
lyhyesti paritöiden purun yhteydessä.

2. vAALIT

Luokka tai koulu järjestää vaalipaneelin, osallis-
tuu varjovaaleihin, väittelee äänioikeusikärajasta 
ja keskustelee äänestämisestä.

vAALIpANEELI

Koulussa järjestetään vaalipaneeli, johon kut-
sutaan paikalle puolueiden ehdokkaita.  Vaa-
lipaneeli voidaan järjestää myös koko kunnan 
oppilaitosten yhteistyönä tai kunnan nuorisotoi-
men organisoimana. 

Yksittäisten ryhmien ja luokkien oppilaat 
voivat osallistua vaalipaneelin järjestämiseen 
miettimällä etukäteen kysymyksiä, joihin 
ehdokkaat paneelissa vastaavat. Kysymyksiä voi-
daan kerätä joko oppilaiden kanssa keskustele-
malla tai pyytämällä oppilaita jättämään itseään 
kiinnostavia kysymyksiä esimerkiksi keskeiselle 

paikalle sijoitettuun laatikkoon. Tällöin jokai-
sella on mahdollisuus kysyä haluamiaan asioita 
anonyymisti. 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi toteut-
taa Nuorisovaalit-hankkeen kahdeksatta kertaa 
eduskuntavaalien 2011 alla. Koulut voivat tilata 
Nuorisovaalien sivuston http://www.nuorisovaa-
lit.fi kautta paneelin omalle koululleen. Nuo-
risovaalien sivuilta löytyy lisätietoja paneelin 
järjestämisestä.

Vinkki

Lisää ideoita vaalien käsittelyyn:
1. Vaalikonetunti. Oppilaat tutustuvat vaali-

koneisiin: Miten vaalikoneet eroavat toisistaan? 
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä kysymyksiä? 
Jäikö jotain oleellisia asioita kysymättä? Erosi-
vatko Nuorten vaalikoneen kysymykset muista 
käyttämistäsi vaalikoneista? Oppilaat voivat 
samalla yrittää löytää mielipiteitään vastaavan 
ehdokkaan. Tämän jälkeen keskustellaan tulok-
sista. Olivatko koneiden tarjoamat ehdokkaat 
yllättäviä? Helpottiko vaalikone oman valinnan 
tekemistä? Nuorten vaalikone löytyy osoitteesta 

Oikeusministeriön (2010) mukaan Keskusta, 
vasemmistoliitto ja vihreät ovat valmiita alen-
tamaan äänioikeusikärajaa. Kokoomus, perus-
suomalaiset, Sosiaalidemokraattinen puolue 
ja Ruotsalainen kansanpuolue ovat ikärajan 
alentamista vastaan. myös Kristillisdemokraatit 
suhtautuvat ikärajan alentamiseen varauksella.
Lapsiasianvaltuutettu pitää äänioikeusikära-
jan pysyvää alentamista lapsen oikeuksien ja 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien lisäämisen kannalta aiheellisena. 
Lapsiasianvaltuutetun 12–18-vuotiaista lapsista 
ja nuorista koostuva neuvontaryhmä pitää 
myös epäoikeudenmukaisena, että työssäkäy-
vät nuoret ovat verovelvollisia mutta eivät voi 
päättää verovarojen käytöstä.
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7
Teema: Kansalaisyhteiskunta ja sen erilaiset toimijat.  

Tiedot: Kansalaisyhteiskunnan merkitys demokratialle.

Taidot: Tapaamisen suunnittelu ja järjestäminen, keskustelutaidot, oman 

asian edistäminen.

välineet: Bingolaput oppilaille ja vierailijoille.

Aika: Kaksi oppituntia

kanSalaiSyHteiSkunta

Nuorten järjestötoimintaan osallistuminen on 
laskenut 2000-luvulla. Järjestöissä toimiminen 
on vähentynyt erityisesti alle 15-vuotiaiden kes-
kuudessa. Noin 45 prosenttia 10–29-vuotiaista 
kuuluu johonkin järjestöön, heistä hieman alle 
puolet osallistuu toimintaan viikoittain. Suurin 
osa järjestötoimintaan osallistuvista nuorista 
kuuluu urheiluseuraan. 

Nuorista 40 prosenttia ei tunne merkittävim-
pien järjestöjen toimintaa ja 32 prosenttia kokee 
järjestöt etäisiksi. Lukiolaisista 8 prosenttia ko-
kee jonkun kansalaisjärjestön itselleen tärkeäksi.

Osiossa tutustutaan kansalaisyhteiskuntaan 
kutsumalla luokan vieraaksi paikallisia toimijoi-
ta.  Tapaamisessa tutustutaan kutsuttujen taho-
jen toimintaan ja vaikuttamistyöhön.  Tuntiin 
sisältyvien harjoitusten tarkoituksena on syn-
nyttää vuoropuhelua positiivisessa ja hauskassa 
hengessä. Samalla oppilailla on hyvä tilaisuus 
edistää tavoitteitaan paikkakunnan vaikuttaja-
ryhmille.

O p p i t u n t i

1. vALmISTELu

Oppilaat valmistelevat vierailutuntia, päättävät 
kutsuttavista, lähettävät kutsut ja sopivat vierai-
lutunnin sisällöstä.

vIRITTäYTYmINEN

Luokka keskustelee yhdessä: Mitä tulee mieleen 
sanasta kansalaisjärjestö? Millaisia järjestöjä ja 
yhteiskunnallisia liikkeitä tunnet? Mihin järjes-
töön tai yhteisöön kuulut? Millaisiin kampan-
joihin tai tempauksiin olet osallistunut? 

Vinkki

Yksittäisen ihmisen käynnistämä Haluan nähdä 
muutakin -tempaus on hyvä esimerkki siitä, 
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JäLKIpuINTI

Luokka keskustelee äänestämisestä.  
•  Millaisia tunteita ehdokkaan etsiminen ja 

äänestäminen herättivät?
•  Oliko oman kannan muodostaminen help-

poa vai vaikeaa?
•  Jos oman puolueen löytäminen tuntuu vai-

kealta, miksi?
•  Mihin perustit valintasi?
•  Mitkä asiat yleensä vaikuttavat ihmisten 

äänestyskäyttäytymiseen?
•  Mikä merkitys nuorten muita vähäisemmällä 

äänestysaktiivisuudella on?
•  Miten nuorten äänestysaktiivisuutta voitai-

siin nostaa?
•  Pitäisikö äänioikeusikää laskea?

•  Pitäisikö olla mahdollisuus äänestää sähköi-
sesti?

vAALITuLOSTEN vERTAILu 

Luokka vertailee koulun tai luokan varjovaalien 
tulosta Nuorisovaalien valtakunnalliseen tulok-
seen ja oikeiden vaalien tulokseen.  Jos luokan 
tai koulun ja todellisten vaalien tulokset eroa-
vat olennaisesti toisistaan, on nuorilla tilaisuus 
havaita oman äänen antamisen merkitys. 

Luokka pohtii kysymyksiä: Muuttuisiko vaa-
litulos, jos kaikki nuoret kävisivät äänestämässä? 
Entä jos äänestysikärajaa laskettaisiin? Oletko 
tyytyväinen ehdolla oleviin puolueisiin? Miten 
haluaisit muuttaa puolueita? Jos itse perustaisit 
puolueen, mitä asioita se ajaisi?

• Kansanvalta.fi – Vaikuttajan tietopankki. Lisätietoja demokratiasta, kansalaisyhteiskunnasta,   
   puolueista ja päätöksenteosta. http://www.kansanvalta.fi.
• Nuorisovaalit 2011. Lisätietoja nuorisovaalien järjestämisestä ja nuorisovaalien tuloksista. 
   http://www.nuorisovaalit.fi.
• Nuorten eduskunta. Toiminnallinen ympäristö 8.- ja 9.-luokkalaisille, jossa nuoret voivat 
   syventää käsitystään demokratiasta ja oppia käyttämään osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja 
   kansalaisyhteiskunnassa. Aineistoja, tehtäviä ja tuntisuunnitelmia opetuksen tueksi sekä ohjeet  
   siitä, kuinka voit järjestää tutustumiskäynnin eduskuntaan. http://www.nuorteneduskunta.fi.
• Oikeusministeriön vaali-sivu. http://www.vaalit.fi.
• Oikeusministeriö (2010): ”Nuorten ääni – aikuisten uurna”. 
   http://www.om.fi/1274105479546.
• Oikeusministeriö (2010): Lausuntoyhteenveto äänioikeusikärajatyöryhmän mietinnöstä 
   ”Nuorten ääni – aikuisten uurna”. http://www.om.fi -> Julkaisut -> Mietintöjä ja lausuntoja -> 
   Mietintöjen ja lausuntojen arkisto -> Mietintöjä ja lausuntoja 2011 -> 05/2011 Lausuntoyhteen-
   veto ääinoikeusikärajatyöryhmän mietinnöstä ”Nuorten ääni – aikuisten uurna” .
• Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (2010): 16 syytä. http://www.alli.fi -> Julkaisut -> 
   Allianssin julkaisut -> 16 syytä.
• Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (2010): Aikuistumisen tikkaat. http://www.alli.fi -> 
   Julkaisut -> Allianssin julkaisut -> Aikuistumisen tikkaat.
• Äänioikeus 16-vuotiaille. http://www.facebook.com -> Äänioikeus 16-vuotiaille.

L I S Ä T I E T O J a
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lisuudesta omassa kunnassa, järjestöjen toimin-
tatavoista tai ajankohtaisista asioista. 

Mihin erilaisia järjestöjä ja yhteiskunnallisia 
liikkeitä tarvitaan? Mikä on niiden rooli demo-
kratiassa? Miksi järjestöjen toiminta ei kiinnosta 
nuoria ja minkälainen toiminta luokan oppilaita 
kiinnostaisi? Tutustumisbingon väittämät on 
mahdollista laatia keskusteluteemojen pohjalta.

Luokka käy läpi ryhmän esittämän kutsu-
luonnoksen ja viimeistelee sen. Yhteystiedot 
kerännyt ryhmä lähettää kutsut kutsuttaville. Se 
myös pitää kirjaa vastauksista ja lähettää kiitos-
kirjeet vierailijoille tilaisuuden jälkeen. 

Ryhmät b) ja c) esittävät omat valmistelu-
tehtävänsä. Luokka keskustelee ehdotuksista ja 
viimeistelee ne keskustelun pohjalta. 
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kaNSaLaISYHTEISkUNTa kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan ihmisten välistä vapaaehtoisuu-

delle perustuvaa toimintaa. Sillä tarkoitetaan kansalaisten yhdistyksiä, järjestöjä, kerhoja ja erilaisia liikkeitä 

ja yhteisöjä. kansalaisyhteiskunnan keskeisiä poliittisia toimijoita ovat kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnallisen 

liikkeet, etujärjestöt ja puolueet. 

kaNSaLaISJÄRJESTÖ kansalaisjärjestöissä kansalaiset ryhmittyvät jonkin heille yhteisen asian taakse 

ja yrittävät vaikuttaa päätöksentekijöihin, julkiseen mielipiteeseen tai yleiseen toimintakulttuuriin edistääk-

seen asiaansa. kansalaisjärjestöt ovat pääsääntöisesti rekisteröityjä yhdistyksiä. 

ETUJÄRJESTÖ etujärjestö ajaa oman jäsenistönsä tai viiteryhmänsä etuja. taloudellisista etujärjestöistä 

tärkeimpiä ovat perinteisesti olleet työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, kuten esimerkiksi Suomen ammattiliit-

tojen keskusjärjestö ja elinkeinoelämän keskusliitto. 

VERkkOYHTEISÖT perinteiset yhdistykset toimivat nykyisin sekä fyysisessä maailmassa että verkos-

sa. toiminnan rinnalle on nousemassa myös puhtaasti verkossa tapahtuvaa kansalaistoimintaa. näitä vain 

verkossa toimivia liikkeitä on toistaiseksi syntynyt lähinnä sosiaalisessa mediassa. 

julkisen vallan näkökulmasta perinteinen ja verkossa tapahtuva kansalaistoiminta ovat eriarvoisessa asemas-

sa. pelkästään verkossa toimivaa yhteisöä ei voida rekisteröidä yhdistykseksi, mikä tarkoittaa esimerkiksi, 

että verkkoyhteisö ei voi hakea toiminta-avustuksia siinä missä perinteinen, yhdistyslain tunnistama järjestö. 

k Ä S I T T E E T

miten voi vaikuttaa ilman virallista järjestäyty-
mistä. 

Haluan nähdä muutakin -tempaus vapautti 
21 bussipysäkkiä mainoksista Helsingin keskus-
tassa 24.–31.1.2011. Tempaukseen voi tutus-
tua osoitteessa http://haluannahdamuutakin.
wordpress.com/.

SuuNNITTELu JA KuTSumINEN

Luokka keskustelee, minkälaisia toimijoita 
nuoret haluavat kutsua. Mitkä aiheet tai asiat 
sinua kiinnostavat? Minkälaisia järjestöjä tun-
net? Minkälaisiin toimijoihin haluaisit tutustua? 
Opettaja listaa oppilaiden toiveet. 

Luokka selvittää, mitä tahoja omassa kun-
nassa tai lähialueella toimii. Suomen Nuoris-
oyhteistyö – Allianssi ry:n sivuilta löytyy 118 
kansalaisjärjestön verkko-osoitteet (http://www.

alli.fi -> Jäsenjärjestöt). Kyseiset järjestöt edusta-
vat nuorisojärjestöjä tai nuorten kanssa työsken-
televiä järjestöjä. 

Oppilaat päättävät kutsuttavat tahot äänes-
tämällä tukkimiehenkirjanpidolla (jokaisella 
oppilaalla on esimerkiksi kolme ääntä).  

Luokka keskustelee, minkälainen on hyvä 
kutsukirje. Miten aihetta lähestytään? Mitä 
kirjeestä pitää löytyä? 

Opettaja kerää ehdotukset taululle ja jakaa 
luokan neljään ryhmään. Ryhmille jaetaan tai 
arvotaan seuraavat tehtävät: a) kontaktien selvit-
täminen ja sähköpostiyhteyksistä vastaaminen, 
b) kutsukirjeluonnoksen laatiminen, c) bin-
goruudukon tai vastaavan tutustumistehtävän 
valmistelu ja d) varsinaisten keskusteluteemojen 
suunnittelu. 

Vieraiden kanssa voi keskustella esimerkiksi 
omista vaikuttamissuunnitelmista, nuorten osal-
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8
pOlitiikan VaRjOStuS

Teema: Kuntademokratia, kunnallispolitiikka.

Tiedot: Kunnallispoliitikon rooli ja vaikutusvalta, kunnallisen päätök-

senteon eri toimijat.

Taidot: Tapaamisen suunnittelu ja järjestäminen, vuoropuhelun käymi-

nen, omien tavoitteiden edistäminen. 

välineet: Tietokone ja verkkoyhteys tiedonhakua varten. 

Aika: Neljästä kahdeksaan oppituntia.

Politiikan varjostus on 4–8 oppitunnin mittai-
nen oppimisprosessi, jossa oppilaat kurkistavat 
paikallispolitiikan kulissien taakse, tutustuvat 
tarkemmin yhteen paikallispoliitikkoon ja seu-
raavat hänen työskentelyään. 

Itse varjostustapahtuma on menetelmän 
olennaisin osio. Tämän ympärille voi lisätä 
valmistelevia osioita ja palautetunteja, mikäli 
resurssit sen sallivat.

Menetelmää kokeiltiin vuoden 2010 aikana 
muutamissa kouluissa. Kokeilut osoittivat, että 
varjostaminen vie aikaa ja ulottuu normaalien 
koulupäivien ulkopuolelle. Kokonaan toteu-
tettuna se soveltuukin parhaiten valinnaiseksi 
kurssiksi, kerhotoiminnaksi tai oppilaskuntien 
hallituksen ”työvälineeksi”.

Palaute opiskelijoilta ja opettajilta oli erittäin 
positiivista. Menetelmän palkitsevuutta lisää, jos 
varjostaminen voidaan kytkeä oman ryhmän, 
luokan tai oppilaskunnan hallituksen vaikut-

tamissuunnitelman edistämiseen. Passiivisesta 
varjostamisesta tulee aktiivista, tavoitteellista 
toimintaa.

O p p i t u n n i t

1. KuTSumINEN

Ensimmäisen oppitunnin aikana opettaja 
innostaa oppilaita mukaan varjostusprosessiin. 
Luokka suunnittelee yhdessä varjostamisen 
kulkua sekä lähettää kutsukirjeet varjostettaville 
poliitikoille. 

mITä ON pOLITI IKAN vARJOSTuS?

Opettaja esittelee Politiikan varjostus -menetel-
män oppilaille ja käy läpi varjostuksen eri vai-
heet. Luokka keskustelee siitä, mitä eri vaihei-
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2. TApAAmINEN

Vierailijat ja nuoret tutustuvat, esittäytyvät ja 
keskustelevat pienryhmissä nuoria kiinnostavista 
asioista. 

TuTuSTuTAAN!

Mielipidebingo houkuttelee ottamaan kon-
taktia ja mahdollistaa teemaan orientoitumi-
sen kepeällä tavalla. Oppilaille ja vierailijoille 
kopioidaan luokan laatimat bingo-lomakkeet 
(esimerkki lomakkeesta, liite 3). Opettaja pyytää 
kaikkia nousemaan ylös ja kiertelemään luokassa 
kyselemässä muiden mielipiteitä. Kun pelaaja 
löytää henkilön, johon bingo-ruutu pätee, hän 
kirjoittaa tämän nimen ruutuun. Voittaja on se, 
joka saa nopeimmin jokaiseen ruutuun yhden 
nimen. Ruutuun ei saa laittaa omaa nimeä, eikä 
samaa nimeä saa olla paperissa kahta kertaa. 
Kun ensimmäinen pelaaja saa lomakkeen 
täyteen, huutaa hän ”bingo”. Lopuksi opettaja 
lukee ääneen bingo-ruudun väittämät. Hän 
pyytää, että ne pelaajat, jotka ovat samaa mieltä 
väittämän kanssa, nostavat kätensä ylös.  

Oppilaat voivat ideoida myös oman tutustu-
misleikin tai -tehtävän oppitunnin alkuun.

Tutustumisen jälkeen opettaja pyytää, että 
vierailijat esittelevät itsensä ja yhteisönsä lyhy-
esti.

pIENRYhmäKESKuSTELu

Luokka ja vierailijat jaetaan pienryhmiin. Jos 
vierailijoita on vain yksi, pienryhmiä ei tarvita. 

Ryhmät keskustelevat oppilaiden määrittele-
mistä teemoista. Teemat on hyvä antaa ryhmille 

yksi kerrallaan työstettäväksi. Lopuksi ryhmät 
esittelevät oman pohdintansa tulokset muille. 

Ryhmäpohdinnan voi aloittaa absurdilla, 
luovaan ajatteluun ja kevyeen jutusteluun kan-
nustavalla kysymyksellä: Jos kotipaikkakuntasi 
olisi eläin, mikä eläin se olisi?

vAIKuTTAmINEN KOTIpAIKALLA

Tunnin lopuksi käydään yhteiskeskustelua koko 
luokan ja vierailijoiden kesken seuraavista kysy-
myksistä:
•  Millaisia vinkkejä vierailijat antavat nuorten 

vaikuttamissuunnitelmien toteuttamiseksi?
•  Mitä hyötyä nuorten ja järjestöjen tai yhtei-

söjen välisestä yhteistyöstä olisi nuorille? 
Entä järjestöille?

•  Miksi nuorten kannattaa liittyä järjestöjen 
tai puolueiden jäseniksi?

•  Jos liittyisit johonkin järjestöön, mihin liit-
tyisit?

•  Minkälaista toimintaa kaipaat paikkakunnal-
lesi?

•  Minkälaiseen toimintaan olisit valmis sitou-
tumaan?

JäLKIpuINTI

Viestintäryhmä laatii kiitoskirjeen vierailijoille. 
Luokka tai ryhmä pohtii yhdessä, mitä vierailun 
aikana opittiin. 

Muuttuivatko oppilaiden mielikuvat ja aikai-
semmat käsitykset järjestötoiminnasta? Kiinnos-
taako sinua mukana olleiden tahojen toiminta? 
Antoivatko vierailijat hyviä, realistisia vinkkejä 
ja toimintaehdotuksia? Miksi järjestötoiminta ei 
houkuttele nuoria?
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kUNNaNVaLTUUSTO käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. kuntalaiset valitsevat valtuuston jäsenet 

joka neljäs vuosi vaaleilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuuston päätöksistä voi tehdä kunnallisva-

lituksen. kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan talousarvion seuraavaksi vuodeksi ja tekee taloussuunnitelman 

seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio määrittää eri toimialoille jaettavien 

summien suuruuden. toimialoista vastaavat lautakunnan jakavat rahat tarkemmin eri käyttökohteiden välillä. 

jos kunta kutsuu itseään kaupungiksi, kunnanvaltuustoa kutsutaan kaupunginvaltuustoksi.

kUNNaNHaLLITUS kunnanvaltuusto asettaa kunnanhallituksen. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta, 

taloudenhoidosta, päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  kunnanhallitus 

valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Hallituksen kokoukset ovat julkisia, ja kun-

nanhallituksen päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

kunnanhallitus kokoaa eri lautakuntien ja muiden toimielinten esitykset ensi vuotta koskevista menoarvois-

ta. Hallitus laatii esityksen talousarviosta valtuustolle näiden esitysten pohjalta. Hallitus valvoo talousarvion 

hyväksymisen jälkeen budjetin toteutumista

LaUTakUNTa kunnanvaltuusto asettaa kunnan erilaiset lautakunnat, kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuo-

riso-, rakennus- ja peruspalvelulautakunnat, ja päättää niissä toimivista henkilöistä.  lautakuntaan valitaan 

jäsenet yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja lautakuntiin voivat päästä kaikki 18 vuotta täyttäneet kunta-

laiset, ellei toisin ole rajoitettu. lautakuntien kokoukset ovat lähtökohtaisesti julkisia.

lautakunnissa käsiteltävät asiat valmistellaan virkamiestyönä, esimerkiksi opetuslautakunnassa käsiteltävät 

asiat valmistellaan joko sivistys- tai opetustoimessa. asiat myös esitellään kokouksissa virkamiesesittelyinä. 

asian esittelyn jälkeen lautakunta käy keskustelua asiasta ja päättää asian hyväksymisestä, hyväksymättä 

jättämisestä ja mahdollisista muutoksista. kun asiasta on päätetty, asia toteutetaan tai lähetetään kunnanval-

tuustolle käsiteltäväksi. lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esityksen oman toimialueensa arvioiduista 

menoista seuraavan vuoden talousarviota var ten. kun valtuusto on hyväksynyt seuraavan vuoden talousar-

vion, lautakunta määrittää tarkemmin, miten paljon rahaa käytetään mihinkin toimintoon. 

kUNNaNJOHTaJa jokaisessa kunnassa on kunnan hallinnosta vastaava henkilö: kunnanjohtaja tai 

pormestari. kunnanjohtaja on virkamies ja pormestarin tehtävä on luottamustoimi. kunnanjohtajat ovat 

huomattavasti yleisempiä kuin pormestarit. kunnanjohtaja vastaa kunnan hallinnon lisäksi kunnan taloudesta 

ja toiminnan lainmukaisuudesta yhdessä kunnanhallituksen kanssa. kunnanjohtaja edustaa kuntaa sekä alle-

kirjoittaa sopimuksia kunnan puolesta. kaupungeissa kunnanjohtajaa kutsutaan kaupunginjohtajaksi.

k Ä S I T T E E T

Opettaja jakaa oppilaat 2–5 hengen ryhmiin. 
Luokka päättää yhdessä, kenet kukin etsivätiimi 
saa varjostettavakseen. Mikäli kiinnostuneita 
varjostettavia ilmoittautuu tarpeeksi, varjostami-
nen toteutuu parhaiten parityöskentelynä.

Luokka lähettää kiitoskirjeet kaikille vas-
tanneille, myös niille, jotka mahdollisesti eivät 
pääse tällä kertaa varjostettavaksi. Kiitoskirje 
voidaan tehdä samalla tapaa kuin kutsutkin. 
Opettaja voi myös valtuuttaa jonkun luokasta 
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Oppilaiden kommentteja vuonna 2010 kokeil-
lusta varjostuksesta:
”Tällaisia seurantaprojekteja täytyisi saada nuorille 
lisää.”
– Lukiolainen, Seinäjoki
”As a matter of fact that was the BEST DAY of 
our lives and we wouldn’t mind doing it over and 
over and over again if we had the chance to.”
– Kaksi maahanmuuttajataustaista yhdeksäs-
luokkalaista, palaute valtakunnallisesta varjosta-
mispäivästä, helsinki.
”Ennen kunnanvaltuutettujen työhön tutustumista 
minulla oli jonkinlaisia ennakkokäsityksiä siitä, min-
kälaista se voisi olla. Olin ajatellut, että kokouksia 
on harvoin, ja sitä kautta myös työtä melko vähän. 
Käsitykseni kuitenkin muuttuivat, ja ymmärsin, 
että työ onkin vaativaa ja paljon aikaa vievää. En 
myöskään ollut täysin ymmärtänyt, että kunnan-
valtuutetut päättävät todella suuristakin asioista, ja 
tämä myös hieman yllätti minut. Heidän päätöksil-
lään on siis todella suuria merkityksiä elämäämme 
täällä Seinäjoella.”
– Lukiolainen, Seinäjoki
”Jag skall själv ta initiativ om jag vill föra fram nå-
got ärende, man kan inte bara vänta på att någon 
annan skall göra ditt jobb, att ta initiativ själv är 
det bästa du kan göra!”
– Yhdeksäsluokkalainen, helsinki
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den onnistunut toteuttaminen vaatii ja pohtii, 
mitä hyötyä varjostamisesta voi olla. Varjostami-
nen kannattaa yhdistää luokan oman tai omien 
vaikuttamistavoitteiden edistämiseen!

KuTSuN LähETTämINEN

Luokka pohtii, keitä oppilaat haluavat kutsua 
varjostettavaksi ja mitä kautta kutsut poliitikoil-
le lähetetään. Luokka laatii listan kutsuttavista 
ja keskustelee, minkälainen on hyvä kutsukirje. 

Opettaja jakaa oppilaat pienryhmiin, joista 
osa laatii kirjeluonnosta ja osa selvittää kutsutta-
vien yhteystietoja. Tehtävät voidaan jakaa joko 

arpomalla tai kiinnostuksen mukaan. 
 Ryhmät esittelevät kutsukirjeluonnoksensa 

muille. Luokka valitsee luonnoksista yhden ja 
viimeistelee sen. Kutsuun tulee laittaa selke-
ästi näkyviin viimeinen vastauspäivä. Kutsun 
liitteeksi voidaan lisätä: ”Ohjeita varjostettavalle 
poliitikolle” (liite 4). Kutsuun lisätään myös 
opettajan yhteystiedot lisäkysymyksiä varten.  

Luokka käy läpi yhteystietolistat ja sopii, 
miten kutsujen lähetys hoidetaan (muutama 
oppilas, pienryhmät, joista jokaisella oma polii-
tikkonsa tai opettaja). Luokka voi avata oman 
sähköpostiosoitteen, jolloin kaikki vastaukset 
tulevat samaan paikkaan. Sähköpostin hoito 
voidaan antaa joidenkin oppilaiden vastuulle. 

Vältä lukko 

Varjostaminen tapahtuu osin illalla valtuuston ja 
lautakunnan kokousten aikaan, joten oppilaiden 
edellytetään osallistuvan harjoitukseen ainakin 
kerran koulupäivän ulkopuolella. Asiasta on 
kerrottava oppilaille ja mahdollisesti myös op-
pilaiden vanhemmille heti alussa. Samalla pitää 
varmistaa, että koulukyydit tai muut käytännön 
asiat järjestyvät.

Vaikka oppilaat päättävät itse, ketä haluavat 
varjostaa, heitä kannattaa rohkaista kutsumaan 
varjostettavaksi mahdollisimman erilaisia, eri 
puolueita edustavia poliitikkoja.

2. ETSIväN TYöN ALOITuS

Tämän ja edellisen oppitunnin väliin on hyvä 
jättää useampi viikko aikaa, jotta poliitikot ovat 
ehtineet vastata varjostuskutsuihin.

vALINTA

Oppilaat ja opettajat käyvät yhdessä läpi po-
litiikkojen vastaukset varjostuspyyntöihin. 
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mustehtävissä hän toimii? Onko hänellä 
selvää kantaa oppilaiden ajamaan asiaan?

•  Taustatietoa varjostettavan puolueesta
Millaisia arvoja puolue edustaa? Mitä asioita 
se ajaa? Missä asemassa se on valtakunnalli-
sesti ja paikallisesti? Millaisen kannatuksen 
puolue sai viime vaaleissa? Mistä asi-
oista se on kiinnostunut paikallistasolla? 
Puolueen kanta oppilaiden ajamaan asiaan?

•  Taustatiedot organisaatiosta, joissa varjostet-
tava toimii luottamustehtävissä
Jos varjostettava on esimerkiksi valtuustossa, 
hallituksessa tai lautakunnassa, oppilaat
voivat selvittää: Paljonko toimielimessä on 
jäseniä? Kuinka paikat ovat jakautuneet puo-
lueiden, miesten ja naisten, ikäryhmien,
asuinalueiden ja ammattiryhmien välille? 
Kuinka usein on kokouksia? Mistä asioista 
kokouksissa päätetään?

•  Taustatietoja mielipiteistä
Mitä lausuntoja varjostettava on antanut? 
Onko hän kirjoittanut lehtiartikkeleita, blo-
gia tms.? Mitä muuta tietoa yhteiskunnalli-
sesta toiminnasta löytyy?

3. vARJOSTETTAvIEN ESITTELY

Tiimit esittelevät omat varjostettavansa luokalle, 
valmistelevat tapaamista ja järjestävät ennakko-
palaverin varjostettavien kanssa.

ETSIväN TYöN TuLOKSET

Varjostustiimit esittelevät omat varjostettavansa 
toisille oppilaille. Perinteisen luokan edessä pi-
dettävän esitelmän sijaan kotitehtävän tulokset 
esitellään muodostamalla uudet ryhmät siten, 
että jokaiseen ryhmään tulee oppilaita eri varjos-
tustiimeistä (vain yksi per varjostustiimi). Kukin 
ryhmäläinen esittelee oman tiiminsä tutkimus-
työn tulokset muille. 

RISTIKuuLuSTELuKYSYmYKSET

Oppilaat palaavat omiin varjostustiimeihinsä, ja 
tiimi kirjaa 10 kysymystä, jotka se haluaa varjos-
tettavalta kysyä. Kysymysten keksimisessä käyte-
tään hyväksi kotitehtävän aikana saatuja tietoja 
ja omaa vaikuttamissuunnitelmaa. Kysymykset 
saavat olla kriittisiäkin. Oppilaat voivat pyytää 
varjostettavaa selventämään omaa kantaansa 
tiettyyn kysymykseen, mielipidekirjoitukseen 
tms. liittyen. 

ENNAKKOpALAvERI

Luokka kutsuu varjostettavat poliitikot pala-
veriin opettajan ja luokan edustajien kanssa. 
Tavoitteena on nopeuttaa asioista sopimista ja 
luoda kokonaiskuva, miten varjostus tapahtuu.

Luokka valitsee edustajansa tapaamiseen. Se 
laatii myös listan asioista, joista palaverissa pitää 
keskustella ja sopia. 

Palaverissa opettaja ja luokan edustajat esit-
televät menetelmän ja sen tavoitteet poliitikoil-
le. Osallistujat sopivat aikatauluista ja muista 
käytännön kysymyksistä. Varjostettavan poliiti-
kon tehtävänä on valita tilaisuus tai tilaisuudet, 
joihin hän pyytää oppilaat mukaansa. Tilaisuu-
det voivat olla lautakuntien, valtuustoryhmän, 
kunnanhallituksen tai -valtuuston kokouksia. 
Varjostettavaa pyydetään vastaamaan käytännös-
sä oppilaiden mukana oloon liittyvistä luvista ja 
sopimuksista.

Koska eri kokoukset ovat eri päivinä, varjos-
tustiimit varjostavat poliitikkoja eri aikoihin. 
Kaikki varjostukset tulee kuitenkin tapahtua 
parin viikon sisällä, jotta oppimisprosessissa ede-
tään tasatahtia. 

TApAAmINEN JA KOKOuS

Varjostajat ja varjostettava tapaavat. Yhteisen 
keskustelun runko annetaan etukäteen sekä 
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laatimaan sen. 
On oleellista, että oppilaat valitsevat varjos-

tettavat kiinnostuksensa mukaan. Tällöin kaikki 
halukkaat varjostettavat tulevat kohdelluksi 
tasapuolisesti.

SuuRENNuSLASI

Paraskaan salapoliisi ei onnistu varjostustehtä-
vässä selvittämättä ensin taustoja. Tiedonhaku-
harjoitus opettaa etsimään tietoa eri lähteistä, 
tutustuttaa kotikunnan verkkosivuihin ja 
poliittiseen kenttään sekä kannustaa arvioimaan 

lähteitä kriittisin silmin. 
Taustatiedon kerääminen aloitetaan oppi-

tunnilla opettajan ohjauksessa. Se jatkuu omalla 
ajalla tiimityöskentelynä. Oppilaat tarvitsevat 
tietokoneen ja verkkoyhteyden. Lähteinä tiimit 
käyttävät esimerkiksi kunnan verkkosivuja, kun-
nanvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien 
uusimpia pöytäkirjoja, varjostettavan kotisivuja, 
blogia ja puolueen verkkosivuja. 

Varjostustiimin tehtävänä on selvittää:
•  Varjostettavan perustiedot

Kuka hän on? Mitä hän tekee arkityökseen? 
Mitä puoluetta hän edustaa? Missä luotta-
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Teema: media vaikuttamisen välineenä, median rooli demokratiassa.

Tiedot: media vaikuttamisen välineenä.

Taidot: Kriittinen media-analyysi, sisällön tuottaminen mediaan.

välineet: Tietokone ja verkkoyhteys, seurantatehtävässä sovitut mediat.

Aika: Yksi oppitunti, kotitehtävä ja mahdollinen vierailutunti.

MeDia

Media on läsnä lähes joka hetki nuoren arjessa. 
Median parissa opiskellaan ja vietetään vapaa-
aikaa. Sen avulla hoidetaan asioita ja nautitaan 
viihteestä. Mediasta saadaan tietoa. Tiedon 
käsittely edellyttää nuorelta medialukutaitoa, 
kykyä tarkastella sanoja ja kuvia kriittisesti. 

Mediaan voi myös luoda sisältöä muiden kat-
sottavaksi ja edistää omien viestien etenemistä. 
Media on tärkeä väline kansalaisten viestinnäl-
listen oikeuksien toteutumiselle. Median avulla 
tuodaan julkiseen keskusteluun asioita, muo-
kataan mielipiteitä ja vaikutetaan siihen, mitä 
asioita nostetaan poliittiseen päätöksentekoon. 
Vaikuttaminen edellyttää aina mediataitoja.

”Median tehtävänä demokratiassa on infor-
moida kansalaisia heitä koskevista asioista niin 
monipuolisesti ja avoimesti kuin mahdollista ja 
rakentaa parhaan saatavissa olevan tiedon poh-
jalle perustuvaa julkista kansalaiskeskustelua. 
Demokratia toteutuu parhaiten, kun kansalaiset 
voivat tehdä valintansa kaiken saatavilla olevan 
tiedon pohjalta ja kun kaikilla kansalaisilla on 

yhtäläiset mahdollisuudet oman mielipiteensä 
muodostamiseen ja sen pohjalta tapahtuvaan 
päätöksentekoon. Median tehtävänä ei voi olla 
valmiin mielipiteen muodostaminen kansalais-
ten puolesta, vaan kriittisten välineiden tarjoa-
minen oman mielipiteen- ja tahdonmuodostuk-
sen pohjaksi” (Nieminen et al., 2005).

Tässä osiossa mediaa tarkastellaan ennen 
kaikkea vaikuttamisen välineenä.  Tarkastelu 
kytketään nuorten vaikuttamissuunnitelmiin. 
Samalla keskustellaan median roolista demokra-
tiassa.

O p p i t u n t i

mITEN KäYTäT mEdIAA? 

Luokka keskustelee yhdessä mediankäyttöta-
voistaan: Mitä medioita seuraat? Kuinka usein ja 
milloin käytät niitä? Minkälaisia asioita seuraat? 
Luotko mediaan omaa sisältöä? Millaista?
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oppilaiden että poliitikon tiedoksi. Ryhmä työs-
kentelee yhdessä parhaaksi katsomallaan tavalla 
ilman ulkopuolista ohjausta.

Aluksi kaikki esittelevät itsensä lyhyesti. 
Poliitikko esittelee oman työnsä ja luottamus-
tehtävänsä. Nuoret esittelevät valmistelemansa 
kysymykset sekä aloitteen tai tavoitteen, johon 
haluavat vaikuttaa.

Poliitikko esittelee nuorille asiat, joista haluaa 
kuulla heidän mielipiteensä. Poliitikko ja nuoret 
käyvät yhdessä läpi tulevan kokouksen esityslis-
tan.

Varjostustiimi seuraa varjostettavan valitse-
maa kokousta ja kiinnittää erityishuomiota var-
jostettavansa toimintaan. Tiimi varaa mukaan 
muistiinpanovälineet, jotta epäselviksi jääneet 
asiat ja mahdolliset kommentit voi kirjoittaa 
ylös.

Tiimi ja varjostettava tapaavat kokouksen jäl-
keen ja käyvät loppukeskustelun: Jäikö nuorille 
avoimia kysymyksiä kokouksesta? Mitä mieltä 
he siitä olivat? Onko tämä nuorten mielestä 
hyvä tapa päättää kuntalaisten yhteisistä asiois-
ta? Lopuksi kiitetään ja hyvästellään.

4. vARJOSTuKSEN pALAuTE

Viimeisellä tunnilla varjostustiimit keskustelevat 
varjostuksen onnistumisesta ja sen aikana nous-
seista ajatuksista. Samalla he kuulevat muiden 
kokemuksista. Oppilaat pohtivat yhdessä, min-
kä viestin he kuntapäättäjille haluavat kokemuk-
sen jälkeen lähettää. 

mITä JäI  mIELEEN

Varjostustiimit keskustelevat ja vastaavat seuraa-
viin kysymyksiin:

Mitä mieltä olit varjostettavan poliitikkonne 
toiminnasta? Voisitko kuvitella äänestäväsi häntä 
vaaleissa? Miksi tai miksi ei? Miten varjostettava 

suhtautui tiiminne tavoitteisiin?
Mitkä käsiteltävistä asioista olivat mieles-

tänne kiinnostavia? Mitkä päätöksistä, joihin 
työskentelyn aikana törmäsitte, vaikuttavat 
elämäänne?

Miten voit jatkossa osallistua päätöksente-
koon? Minkä viestin haluaisit lähettää kunta-
päättäjille?

Tiimit ryhmittyvät uudestaan siten, että 
jokaisessa uudessa pienryhmässä on vain yksi 
henkilö kustakin tiimistä. Oppilaat kertovat 
toisilleen kokemuksistaan (Kuinka tapaaminen 
sujui? Mistä sen aikana keskusteltiin? Millaista 
oli osallistua kokoukseen?) ja oman ryhmänsä 
palautekeskustelusta. Tämän jälkeen ryhmät 
kokoavat yhteen varjostustiimien viestit kunta-
päättäjille.  

Oppilaat palaavat vielä omiin varjostustii-
meihinsä. Tiimi kirjoittaa varjostamalleen polii-
tikolle kiitoskirjeen, johon liitetään koko luokan 
viestit kuntapäättäjille.

Vinkki

Valtikka.fi-sivusto julkaisee mieluusti oppilaiden 
tuottamaa, politiikan varjostamista koskevaa 
materiaalia. Nuori voi kirjoittaa blogia, tehdä 
uutisjutun tapaamisesta tai kokouksesta tai 
raportoida asiasta oman vaikuttamissuunnitel-
mansa näkökulmasta. 

Innokkaat kirjoittajat voivat ottaa yhteyttä 
Valtikan toimitukseen (mailto:toimitus@valtik-
ka.fi) ja sopia tarkemmin salasanoista ja julkai-
suajankohdista.

Kiinnostuitko varjostamisesta? Haluaisitko 
päästä vierailulle eduskuntaan ja seurata kan-
sanedustajan työtä? Valtikka järjestää joka syksy 
Valtikka GOES Eduskunta -tapahtuman ja kut-
suu keskustelupalstan aktiivisia nuoria mukaan 
Helsinkiin. Seuraa Valtikkaa ja osallistu – voit 
päästä varjostamaan kansanedustajaa! http://
www.valtikka.fi.
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Suomessa sananvapaus on turvattu 
perustuslaissa:
”12§. Sananvapaus ja julkisuus. Jokaisella on 
sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus 
ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipi-
teitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta 
estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapau-
den käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan 
säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemi-
seksi välttämättömiä rajoituksia.
viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta 
ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erik-
seen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto 
julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.”

F
a
k
T
a

foorumit ja suorat palautekanavat). 
Seuraavista kysymyksistä on apua valintoja 

tehdessä: 
•  Millainen on median luonne? Millaista sisäl-

töä siellä julkaistaan? Mikä on kohderyhmä? 
Entä levinneisyys? 

•  Millä tavoin tavoite koskee median kohde-
ryhmää? Onko kohderyhmällä ennakkokäsi-
tys asiasta? Millaisen viestin haluat välittää 
ja miten haluat vaikuttaa kohderyhmään? 
Mikä on viestisi keskeisin sanoma? Miten 
herättää keskustelua aiheesta?

•  Onko sinulla kontakteja kyseiseen mediaan?  
Miten mediaa olisi parasta lähestyä?

•  Mikä on median kautta tavoiteltavan julki-
suuden merkitys asialle? Mistä näkökulmasta 
asia halutaan esille? Mitä mediajulkisuudella 
haetaan?

TOImITTAJAvIERAILu

Median tehokas ja tavoitteellinen käyttö edel-
lyttää toimivia kontakteja. Luokka voi kutsua 
vieraakseen paikallislehden tai -radion toimit-

tajan tai vierailla toimituksessa. Luokka keskus-
telee, minkälaisia uutisia tai juttuja toimittajan 
edustama media julkaisee? Minkälaiset julkaisu-
kriteerit tällä medialla on?

Toimittaja ja oppilaat voivat keskustella myös 
median roolista, journalismin pelisäännöistä ja 
nuoria koskevien yhteiskunnallisten aiheiden 
käsittelystä.

Miltä uutisointi nuorten mielestä näyttää? 
Onko se tasapuolista ja monipuolista?

Minkälaisen kuvan uutisointi antaa yhteis-
kunnasta? Entä politiikasta? Entä nuorista?

Minkälaiseksi arvioit median vaikutusvallan? 
Miten suuri vastuu medialla on asioiden käsit-
telyssä? 

mITä SANOTAAN, mITä EI  SANOTA

Oppilaat seuraavat kurssin ajan, miten tiettyä 
aihetta käsitellään mediassa. Aihe voi liittyä 
omaan vaikuttamissuunnitelmaan tai se voi olla 
mikä tahansa nuoria kiinnostava ajankohtainen 
ja yhteiskunnallinen aihe (kuten opintotuki). 

Luokka seuraa yhtä aihetta ja jakaa eri 
mediat pienryhmien kesken. Vaihtoehtoisesti 
pienryhmät seuraavat kukin omaa aihettaan ja 
jakavat seurattavat mediat oppilaille pienryh-
män sisällä.  

Luokka tai ryhmä määrittelee, kuka tai ketkä 
seuraavat uutis- ja ajankohtaismediaa (painettu 
ja sähköinen), kansalaisjournalismia ja sosiaalis-
ta mediaa.

Seurattavia asioita:
•  Mistä kirjoitetaan, kun aiheesta kirjoitetaan? 

Mistä ei kirjoiteta? 
•  Jääkö joku yksityiskohta tai näkökulma 

käsittelemättä? Kenen näkökulmasta asia 
esitellään?

•  Minkälaisessa sävyssä asia esitellään? Näkyy-
kö jutusta toimittajan tai julkaisijan kanta?

•  Käsitelläänkö aihetta laajemmassa konteks-
tissa?
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Vinkki

Luokka voi tutustua 15-vuotiaan englantilaisen 
Matthew Robsonin vuonna 2009 kirjoittamaan 
analyysiin, jossa Robson kertoo kaveripiirinsä 
mediankäyttötavoista. 

Eroavatko suomalaisten nuorten median-
käyttötavat mielestäsi Robsonin analyysistä? 
Miten media on muuttunut vuodesta 2009? 
Ovatko nuorten käyttötottumukset muuttu-
neet? Miten pitkälle voi tehdä yleistyksiä yhden 
ihmisen raportin perusteella? 

Robsonin analyysi löytyy Guardianin verkko-

sivuilta osoitteesta: http://www.guardian.co.uk/
business/2009/jul/13/teenage-media-habits-
morgan-stanley.

mITEN SANOA, mINKä hALuAN 

Luokka tai pienryhmä tarkastelee ensimmäisessä 
osiossa tehtyä vaikuttamissuunnitelmaa ja poh-
tii, miten hyödyntää mediaa.

Ryhmä valitsee vaikuttamistehtäväänsä so-
pivimmat mediat (valtakunnalliset ja paikalliset 
uutismediat, aikakauslehdet, sähköinen media, 
sosiaalinen media, erilaiset verkon vaikuttamis-
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kulttuuRi

Teema: Kantaaottaminen kulttuurin keinoin

Taidot: Taiteen lukeminen

välineet: musiikkisoitin, musiikkia tai kuvamateriaalia

Aika: Yksi tunti

Yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ei ole yhtä 
oikeaa tapaa. Punainen viiva paperissa muuttuu 
taideteokseksi, runoksi, pohjaksi performanssille 
tai välkkyväksi nauhaksi verkkokampanjaan. Se 
voi merkata alkua dokumentille, elokuvalle tai 
matkata mukaan proosaan ja musiikkiin.

Kaikkia kulttuurimuotoja on käytetty edistä-
mään aatteita tai yksittäisiä tavoitteita. Kulttuuri 
on vastustanut sotaa, edistänyt vaalikampanjoita 
ja nostanut esille yhteiskunnan epäkohtia – ra-
sismia, luokkaeroja, epätasa-arvoa.  

Tässä osiossa tarkastellaan kulttuuria vaikut-
tamisen välineenä. Tuntiehdotuksessa käytetään 
musiikkia ja kuvataidetta, mutta niiden sijasta 
voidaan tutustua esimerkiksi kirjallisuuteen, 
draamaan tai performanssitaiteeseen.

O p p i t u n t i
Luokka keskustelee yhdessä: Mikä kulttuurin tai 
taiteen muoto on sinulle läheisin? Mistä pidät ja 
miksi? 

Entä mikä ärsyttää? Mitä sanat kulttuuri ja 
taide sinulle merkitsevät? 

mITEN KuuNTELEN muSI IKKIA

Luokka järjestää kantaaottavan musiikin luku-
hetken, johon kerätään yhdessä kappaleita. Kap-
paleiden sanat jaetaan oppilaille ennen kuunte-
lua. Kappaleiden videoita katsotaan esimerkiksi 
YouTubesta (http://www.youtube.com).

Musiikkia kuunnellessa keskustellaan: Mikä 
on ajallinen ja paikallinen konteksti? Minkälai-
sessa yhteiskunnassa laulussa eletään? Millaisiin 
asioihin muusikko ottaa kantaa? Toimivatko 
viesti ja väline yhdessä? Mitä pidät kappaleesta? 

Minkälaista kuvamateriaalia ja symboliikkaa 
videossa käytetään? Mitä sillä yritetään viestiä? 
Tukeeko kuvallinen materiaali sanoja?

Oppilaat voivat halutessaan antaa kappaleille 
pisteitä. 

Suomenkielistä kantaaottavaa musiikkia 
löytyy esimerkiksi Pelle Miljoonalta (Olen työ-
tön), Eppu Normaalilta (Suomi-ilmiö), Chisulta 
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•  Minkälaista kuvamateriaalia aiheen yhtey-
dessä käytetään?

•  Miten nuoria käsitellään? Subjekteina vai 
objekteina?
Luokka tai pienryhmä voi perustaa blogin, 

jossa seurataan aihetta, nostetaan esille aiheeseen 
liittyviä mielenkiintoisia juttuja, ehkä kyseen-
alaistetaan tapaa, jolla aihetta käsitellään ja 
tuotetaan itse aiheeseen liittyvää aineistoa. 

JäLKIpuINTI

Pienryhmät esittelevät seurantansa tulokset 
luokalle. Luokka keskustelee: Vaikuttiko media 
aihetta koskevaan päätöksentekoon? Vaikuttiko 
tapa, jolla media aihetta käsitteli yleiseen mieli-
piteeseen? Entä oppilaiden mielipiteeseen? 

Miten eri mediat erosivat käsittelytavoiltaan? 
Missä aihetta käsiteltiin eniten? Missä sitä ei 
käsitelty? 

Oppilaat arvioivat medioiden tapaa ja aktiivi-
suutta käsitellä seurattuja asioita. He voivat laatia 
palautteen tietylle medialle tai toimittajalle.

Vinkki

Luokka voi pohtia median roolia demokratiassa 
tutustumalla vaalirahakohua koskevaan uuti-

• Julkisen sanan neuvosto (2011): Journalistin ohjeet. http://www.jsn.fi -> Journalistin ohjeet ja 
   lausumat.
• Sanomalehtien liitto. Vinkkejä ja virikeaineistoja sanomalehtien käytöstä koulutyössä. 
   http://www.sanomalehdet.fi -> Sanomalehti opetuksessa.
• Hannu Nieminen, Minna Aslama ja Mervi Pantti (2005): Media ja Demokratia Suomessa. 
   Kriittinen näkökulma. Oikeusministeriö. http://www.om.fi -> Julkaisut -> Julkaisusarjat -> 
   Oikeusministeriön julkaisuja -> Julkaisujen arkisto -> Oikeusministeriön julkaisuja 2005.
• Mediakasvatusseura. http://www.mediakasvatus.fi.

L I S Ä T I E T O J a

sointiin. Mikä on median rooli? Entä vaiku-
tusvalta? Mitä mieltä olet kohusta? Entä siihen 
liittyvästä uutisoinnista? Mikä on journalismin 
tarkoitus? Toimiiko media sinusta demokratiaa 
vahvistavasti?

Luokka voi pohtia sähköisen median ja kan-
salaisjournalismin mahdollisuuksia tutustumalla 
seuraavaan sivustoon: http://www.ushahidi.
com. Ushahidi perustettiin vuonna 2008 rapor-
toimaan Kenian väkivaltaisuuksista. 

Sen toiminta perustuu vapaaehtoiseen kansa-
laisjournalismiin. Sivustoa käytettiin esimerkiksi 
Haitin katastrofissa, kun paikallistettiin vapaa-
ehtoisten avulla vielä loukussa olevia eloonjää-
neitä. 

Suomalaiset 15–24-vuotiaat nuoret katsoivat 
vuonna 2010 televisiota keskimäärin 105 mi-
nuuttia vuorokaudessa. 15–19-vuotiaista nuo-
rista internetiä käyttää päivittäin 89 prosenttia, 
ja ajankäytössä internet on ajanut television 
ohi.  vuonna 2008 sanomalehtiä seurasi 63 
prosenttia 13–19-vuotiaista nuorista. 
vuoden 2008 nuorisorikollisuuskyselyssä 69 
prosenttia nuorista ilmoitti ladanneensa luvat-
tomasti tiedostoja viimeisen vuoden aikana.  
Yleisimmin ladattiin musiikkia ja elokuvia. 
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EuROOpAN uNIONI JA mAAILmA

Aatteet ja tavoitteet eivät tunne rajoja. Mikä 
ennen oli kansallista, on nyt globaalia. Tähän 
osioon on kerätty vinkkejä ja linkkejä Euroopan 
unionista ja globaalikasvatuksesta. 

YOuTh IN ACTION

EU:n nuoriso-ohjelma, Youth in Action, tarjoaa 
mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden eu-
rooppalaisten nuorten kanssa. Erityisesti nuo-
risoaloite ja demokratiahanke sopivat vaikutta-
misesta kiinnostuneille. Ohjelma on tarkoitettu 
15–28-vuotiaille, ja se perustuu nuorten oma-
ehtoiseen ja koulun ulkopuolella tapahtuvaan 
tekemiseen. Ohjelma ei tarjoa materiaalia 
oppitunneille. http://www.cimo.fi.

YOuR vOICE 

Sivuilla voi osallistua EU-aiheiseen verkkokes-
kusteluun, julkiseen kuulemiseen ja kommen-
toida blogeja. http://ec.europa.eu/yourvoice.

vETOOmuS

Sivustolla kerrotaan, kuka ja mistä asioista voi 
lähettää vetoomuksen Euroopan parlamentil-
le. Sivustolla voi myös lähettää vetoomuksen. 
http://www.europarl.europa.eu/ -> suomi -> 
Parlamentti -> Vetoomukset.

EuROpEdIRECT

Palvelun kautta voi esittää sähköpostitse tai 
puhelimitse kysymyksiä Euroopan unionista 
omalla kielellään. Soita 00 800 67 89 10 11 tai 
lähetä sähköpostia osoitteessa: http://europa.eu/
europedirect/index_fi.htm.

NuORISOpARLAmENTTI 

Euroopan nuorisoparlamentin toimintaan voi 
tutustua osoitteessa http://www.eypej.org/.

KEKS

Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -sivustolla 
on toiminnallisia globaalikasvatusmenetelmiä 
ja -materiaalia sekä vinkkejä rasisminvastaiseen 
toimintaan. Sivuilta löytyy esimerkiksi Gaia - 
Kansojen kokous -roolipeli ja lisätietoja Elävästä 
kirjastosta. http://www.keks.fi/.

SuOmEN YK-LI ITTO

Sivustolta löytyvät Maailmankansalaisen kyp-
syyskoe ja ohjeet Malli-YK -kokouksien järjes-
tämiseksi. YK-liitto tuottaa myös globaalien 
aiheiden ympärille keskittyviä aamunavauksia, 
tehtäviä ja aineistopaketteja. http://www.ykliit-
to.fi -> Kouluttaa.
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(Baden-Baden), Avaimelta (Avain featuring Iso H 
Elämä on tentti),  Stam1nalta (Hammasratas) ja 
Palefacelta (Helsinki – Shangri-La).

mATKA KuvAN SISääN

Luokka valitsee mieleisensä kuvan (taideteos, 
valokuva, juliste, kuvituskuva, kirjan kansi), jota 
analysoidaan yhdessä. Kuvan tulee olla jollain 
tavoin yhteiskunnallisesti kantaaottava, ainakin 
oppilaiden mielestä.

Luokka keskustelee yhdessä kuvasta ja vaih-
taa puheenvuoroja palloa toisilleen heittämällä. 
Mitä näet kuvassa? Minkälaisia tunteita kuva 

herättää? Onko se iloinen, surullinen, ärsyynty-
nyt, kepeä? 

Miltä kuvassa tuoksuu? Miltä sen sisällä tun-
tuu? Minkälaisessa maailmassa kuvassa eletään? 
Minkälaiset säännöt siellä vallitsevat? Mitä ku-
vassa oleva henkilö tai asia haluaa sanoa? Mihin 
kuva haluaa vaikuttaa? Miltä kuvaan kirjoitettu 
tarina kuulostaisi? 

Tarinan voi keksiä yhdessä saduttamalla. Pu-
heenvuoroja vaihdetaan palloa heittämällä. Yksi 
luokasta kirjaa, mitä muut sanovat. Lopuksi hän 
lukee tarinan ääneen. Sen jäkeen luokka pohtii, 
miksi kuvan tarina sai kyseisen muodon. Mikä 
antoi viitteitä tarinan muotoutumiselle? 

• Performanssitaidetta: The Vacuum Cleaner, http://www.thevacuumcleaner.co.uk/.
Suomalaista performanssitaidetta: Fredrika Biström, http://www.fbistrom.com/other%20art/
pages/collage.html. Juttu performanssista: Helsingin Sanomat (2010): Hullujen päivien asuun 
pukeutunut kerjäläinen olikin taiteilija (http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/
hullujen_paivien_asuun_pukeutunut_kerjalainen_olikin/.)

• Valokuvataidetta: Iiu Susiraja, http://www.iiususiraja.com.

L I S Ä T I E T O J a

demokratia|avain

49

• 

http://www.cimo.fi
http://ec.europa.eu/yourvoice
http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm
http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm
http://www.eypej.org/
http://www.keks.fi/
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310 Lukiokoulutus    631 475  118    
315 Ammatillinen koulutus   380 463  71   
320 Ammattikorkeakoulutoiminta  214 315  40   
325 Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö 169 938  32  
327 Muu vapaa sivistystyö   6 910   1   
335 Taiteen perusopetus   77 214   14 
345 Muu opetustoimi    12 526   2 
350 Kirjastotoimi    315 279  59    
355 Liikunta ja ulkoilu    564 158  105 
360 Nuorisotoimi    174 729  33 
370 Museo- ja näyttelytoiminta  109 208  20    
375 Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta  83 974   16  
385 Musiikkitoiminta    73 609   14 
390 Muu kulttuuritoiminta   132 294  25

400 Muut palvelut yhteensä   6 442 144  1 204    
410 Yhdyskuntasuunnittelu   356 157  67  
420 Rakennusvalvonta    76 960   14  
440 Ympäristön huolto   69 560   13
460 Liikenneväylät    960 058  179 
470 Puistot ja yleiset alueet   254 630  48
480 Palo- ja pelastustoimi   485 771  91 
515 Oikeudenhoito ja turvallisuus  27 725   5 
520 Lomituspalvelut    222 585  42
535 Toimitila- ja vuokrauspalvelut  1 872 819  350
545 Sisäiset palvelut    984 462  184 
555 Elinkeinoelämän edistäminen  224 777  42 
610 Vesihuolto     228 698  43 
620 Energiahuolto    97 525   18 
625 Jätehuolto     52 691   10  
630 Joukkoliikenne    338 906  63    
640 Satama     31 631   6  
660 Maa- ja metsätilat    40 208   8 
669 Muu liikeluonteinen toiminta  37 874   7
690 Muu toiminta    79 107   15 

        
700 Käyttötalous yhteensä   33 734 280  6 304  28 674 000
(lähde: tilastokeskus)

demokratia|avain

52

L I I T E  2

      Vanha talousarvio     Ehdotus
      1 000 €   €/as.   
110 Yleishallinto    1 416 102  265
     
200 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 18 570 162  3 470  
201 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto  306 007  57   
204 Lasten päiväkotihoito   1 591 711  297    
205 Lasten perhepäivähoito   475 424  89    
207 Muu lasten päivähoito   510 579  95    
208 Esiopetus (sosiaalitoimessa)  191 894  36    
212 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 591 973  111    
217 Muut lasten ja perheiden palvelut  365 191  68    
220 Vanhusten laitospalvelut   974 669  182    
225 Vammaishuollon laitospalvelut  195 071  36    
230 Vammaisten työllistämistoiminta  169 471  32    
235 Kotipalvelut    732 253  137    
240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 2 077 846  388    
245 Päihdehuolto    173 436  32    
253 Perusterveydenhuollon avohoito
(pl. hammashuolto)    2 056 970  384  
254 Perusterveydenhuollon hammashuolto 461 995  86 
256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1 251 824  234
260 Erikoissairaanhoito   5 111 094  955    
270 Ympäristöterveydenhuolto  90 574   17  
290 Muu sosiaali- ja terveystoimi  1 242 180  232
      
300 Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 7 305 872  1 365
301 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 101 285  19 
303 Esiopetus (opetustoimessa)  113 921  21    
305 Perusopetus    4 144 574  774 

Tehtävä: Laadi uusi kunnan menoja koskeva talousarvio siten, että menojen kokonaissumma on 
28 674 000. Luvut kannattaa pyöristää tuhannen tarkkuudella. Vinkki: Tarkastele, miten suuri osa 
menoista kohdistuu nuoriin ja lapsiin. Ympyröi. Asukaskohtaiset kuluerät konkretisoivat tehtävä-
kohtaisia kuluja. Selvitä, paljonko kuntasi käyttää rahaa nuorten koulutukseen (peruskoulu, lukio, 
ammatillinen oppilaitos).

KuNNAN TALOuSARvIO (mENOT)
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Politiikan varjostus on vuorovaikutteinen pro-
sessi. Parhaimmillaan se antaa uutta näkökul-
maa yhteiskunnalliseen toimintaan sekä varjos-
tajille että varjostettaville.

Lasten ja nuorten kuuleminen heitä koske-
vassa päätöksenteossa on Suomessa lakisääteinen 
oikeus ja velvollisuus. Nuorisolain 8§ kuuluu: 
”Nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallis-
tua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -po-
litiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi 
nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”  
Varjostusharjoitus voi olla yksi tapa toteuttaa 
osallistavaa kuulemista kunnallisessa päätöksen-
teossa.  

Varjostettavan poliitikon kannattaa valmis-
tautua varjostukseen valitsemalla ajankohtaisista 
asioista 2-4 sellaista kysymystä, jotka kosketta-
vat paikallisten nuorten elämää. Nuoret on syytä 
ottaa huomioon kokonaisvaltaisina kuntalaisina 
ja tuoda yhteiseen keskusteluun koulu-, nuori-
so- ja vapaa-aikatoimien lisäksi muita nuorten 
arkeen vaikuttavia asioita (esimerkiksi kaavoitus, 
liikenne, ympäristö, sosiaali- ja terveyspalvelut 
jne.). Etukäteen on hyvä pohtia, kuinka asiat 
voi esitellä nuorille helposti ymmärrettävällä 
kielellä, ja kuinka tuoda esiin asian käsittelyyn 
vaikuttavia argumentteja. Lisäksi varjostettava 
voi pohtia, millaisia aiheeseen tai sen käsittelyyn 

liittyviä kysymyksiä oppilaissa herää. Varjosta-
mistehtävässä olevat nuoret voivat olla hyvinkin 
ujoja ja hiljaisia, joten aikuisen vastuulle jää 
rennon tunnelman luominen ja keskustelun 
virittäminen yhteisten tapaamisten aikana. Nuo-
ret kaipaavat keskustelua eivät kalvosulkeisia tai 
pitkiä esitelmiä.

Nuoret tulevat seuraamaan ainakin yhtä 
kunnanvaltuuston, -hallituksen tai lautakun-
nan kokousta. Varjostettava poliitikko valitsee 
kokoukset, joihin hän kutsuu varjostajansa. Hän 
myös sopii asiasta kokousten puheenjohtajien 
kanssa ja hankkii tarvittavat luvat. 

Kokouksen seuraamista on hyvä pohjustaa 
nuorten kanssa kertomalla lyhyesti yleisistä 
kokouskäytännöistä ja käymällä läpi kokouksen 
esityslista.  Samalla nuorilta voi kysyä, miten he 
arvelevat käsittelyssä olevien asioiden vaikutta-
van omaan ja läheistensä arkeen. Mitä mieltä 
nuoret ovat käsittelyssä olevista asioista? Mitä he 
niistä päättäisivät? Miksi?

Varjostajat perehtyvät varjostettavan taustaan 
ja puolueeseen. Lisäksi he miettivät itseään kiin-
nostavia kysymyksiä tai asioita, joita haluavat 
pohtia yhdessä varjostettavan kanssa. Nuorilla 
voi lisäksi olla oma vaikuttamistavoitteensa, asia, 
jonka tilasta tai etenemisestä he haluavat keskus-
tella yhdessä poliitikon kanssa.

OhJEITA vARJOSTETTAvILLE pOLIITIKOILLE
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Esimerkki mielipidebingosta. 

mIELIpIdEBINgO

Kannatan lisäydinvoimaa! Kannatan sukupuoli-
neutraalia avioliittoa!

Kannatan draamaa uudeksi
oppiaineeksi peruskouluun! 

Kannatan työttömyystukien 
korottamista!

Kannatan äänestysikärajan 
laskua 16 vuoteen! 

Kannatan bensan 
verotuksen keventämistä!

Kannatan kasvisruokapäivää 
kaikille kerran viikossa! 

Kannatan kerjäämisen 
kieltämistä lailla!

Kannatan oppivelvollisuuden 
korottamista 18 vuoteen!

Peliohjeet:
Bingon osanottajat kiertelevät kyselemässä toistensa mielipiteitä. Kun pelaaja löytää henkilön, johon 
bingo-ruudun väittämä pätee, kirjoittaa hän henkilön nimen ruutuun. Voittaja on se, joka nopeim-
min saa koko ruudukon täyteen. Ruutuun ei saa laittaa omaa nimeä, eikä samaa nimeä saa olla pa-
perissa kahta kertaa. Kun ensimmäinen pelaaja saa lomakkeen täyteen, hän huutaa ”bingo”. Lopuksi 
väittämät luetaan ääneen, yksi kerrallaan. Pelaajat, jotka ovat samaa mieltä väittämän kanssa, nostavat 
kätensä ylös.
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Opettajan opas demokratiakasvatukseen 

Demokratia|avain tarjoaa valmiita oppitunteja ja toiminnallisia vink-

kejä yhteiskunnallisten asioiden opetukseen – avaimia demokratiaan. 

Se kannustaa keskustelemaan ja kokeilemaan, tutustumaan demokra-

tiaan pohtimalla ja tekemällä.

Opas jakautuu kymmeneen teemalukuun. luvut käsittelevät vaikutta-

mista niissä yhteisöissä – koulu, kunta ja kansalaisyhteiskunta – joihin 

oppilaat kuuluvat. Vaikuttamisen välineistä käsitellään äänestämistä, 

kuluttamista, aloitekanava.fi-sivustoa, mediaa ja kulttuuria. lisäksi tar-

kastellaan puolueita ja varjostetaan poliitikkoa. luvuista ensimmäinen 

on tärkein. Se luo pohjan muulle aineistolle ja käynnistää oppilaiden 

vaikuttamisprojektin. 

Opas on suunnattu peruskoulujen yhdeksänsiä ja toisen asteen 

oppilaitoksessa opiskelevia opettaville, erityisesti yhteiskunnallisten 

aineiden opettajille. 

demokratiaavain
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http://avain.valtikka.fi


