
Nuorisovaalit 2022
- miten kouluissa harjoitellaan 

äänestämistä?

Iida Laurila, nuorten osallisuuden asiantuntija



Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 
on valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja 
vaikuttajajärjestö. Olemme poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, 
ja jäseninämme on yli 140 valtakunnallista 
nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo. Haluamme, että 
nuorilla on kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada 
tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin 
laajemminkin yhteiskunnassa. Tämän vuoksi koordinoimme nuorten 
Politiikkaviikkoa sekä Nuorisovaaleja. 



Nuorisovaalit on valtakunnallinen äänestystapahtuma 
peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

● Nuorisovaaleissa nuoret tutustuvat vaaleihin, 
puolueisiin ja ehdokkaisiin sekä saavat konkreettisen 
kokemuksen äänestämisestä. Tämä edistää nuorten 
äänestysaktiivisuutta pitkällä aikavälillä. 

● Nuorisovaalit järjestetään valtakunnallisten vaalien 
yhteydessä, seuraavaksi siis eduskuntavaaleissa 2023. 
Vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin 
varsinaisissakin vaaleissa.

● Tarkoitus on tehdä äänestystapa tutuksi ja luoda siitä 
mukava muisto. 

Nuorisovaalit



.

○ Kuntavaalien 2021 yhteydessä Nuorisovaaleissa 
annettiin yhteensä 26 687 ääntä ja nuorten vaalit 
järjestettiin 150 kunnassa. Valtakunnalliseen 
ääntenlaskuun osallistui 315 peruskoulua, lukiota, 
ammatillista oppilaitosta ja nuorisovaltuustoa.

○ Eduskuntavaalien 2019  Nuorisovaaleihin osallistui 
877 perus- ja toisen asteen oppilaitosta 
kahdessatoista vaalipiirissä. Ahvenanmaa ei ollut 
mukana äänestyksessä. Valtakunnalliseen 
ääntenlaskuun ääniä ilmoitettiin yhteensä 62 935, 
joista hylättyjä oli 3 628. 

Nuorisovaalit lukuina



● Nuorten vaalikone on nuorisoalan yhteinen vaalikone, joka kokoaa yhteen nuoria 
koskettavia kysymyksiä ja teemoja. Olemme koordinoineet nuorten vaalikonetta jo 
vuosikymmenten ajan. Se on myös yksi maailman ensimmäisistä vaalikoneista.

● Nuorten vaalikoneella on pitkät perinteet, sillä se oli Ylen vaalikoneen ohella toinen 

maailman ensimmäisistä nykyisenkaltaisista vaalikoneista. 

● Ensimmäistä kertaa vaalikone julkaistiin vuonna 1996 Harava-nimellä. Kevään 2019 

vaaleissa 100 000 nuorta äänestäjää etsi itselleen sopivaa ehdokasta ja puoluetta 

nuorten vaalikoneella. 

Nuorten vaalikone osana Nuorisovaaleja

https://yle.fi/uutiset/3-9115786


- Eduskuntavaaleissa nuorten vaalikoneeseen vastasi yhteensä 1096 ehdokasta, 
mikä oli noin 44,4 % kaikista ehdokkaista. Vaaleissa 2019 valituista 
kansanedustajista 93 vastasi vaalikoneeseen. 

- Eduskuntavaaleissa kävijämäärät nousivat voimakkaasti koko ennakkoäänestyksen 
ajan aina vaalipäivään asti. Vaalipäivään mennessä vaalikoneen oli avannut noin 90 
500 käyttäjää, joista 58 000 alkoi vastaamaan kysymyksiin ja 34 500 teki koneen 
loppuun asti vastaten kaikkiin kysymyksiin. 

Nuorten vaalikone osana Nuorten vaaleja



- Ilmoittautuminen sulkeutuu 10.2. 
- Vaaliaika on 6-17.3. 
- Vaalien valtakunnalliset tulokset 

julkaistaan tiistaina 21.3. 
mediayhteistyökumppannin kanssa. 

Nuorten vaalien ajankohta



Allianssin Demokratiauutisia on uutiskirje, joka on suunniteltu 
erityisesti peruskoulujen ja toisen asteen opettajille, sekä 
oppilaitosten nuorisotyöntekijöille.

● Uutiskirje tarjoaa kootusti tietoa nuorille suunnatuista 
demokratiakasvatuksen työkaluista, kuten Nuorisovaaleista, 
Nuorten vaalikoneesta ja Politiikkaviikosta. 

● Uutiskirjeeseen voidaan ottaa myös yhteistyökumppanien 
demokratiakasvatukseen liittyviä sisältöjä. 

● Uutiskirje ilmestyy tarpeen mukaan noin 5-10 kertaa 
vuodessa.

Uutiskirjeen voi tilata tästä linkistä.

Uusi Allianssin Demokratiauutisia -uutiskirje! 

https://allianssiry.creamailer.fi/subscribe/MFV1PCgrwFWRR


@allianssiry

Iida Laurila
nuorten osallisuuden asiantuntija 
iida.laurila@nuorisoala.fi
044 7870 880

Ollaan yhteydessä!
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