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KUKA PÄÄTTÄÄ 
SINUN 
TULEVAISUUTESI?



Johdannoksi

Kuva: Niina Rodionoff

Seuraavat eduskuntavaalit käydään 2.4.2023. 
Opetushallitus haluaa kannustaa kouluja huomioimaan 
vaalit ja nostamaan osallistumisen ja äänestämisen 
merkityksen demokratian toteutumisessa.

Seuraavat keskeisten toimijoiden tietoiskut on tuotettu 
koulujen opetuksen tueksi ja nuorten inspiroimiseksi 
erityisesti yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppiaineita ajatellen.

Kristina Kaihari, opetusneuvos, Opetushallitus



NUORET MUKAAN 
EDUSKUNTAVAALEIHIN

äänestysprosentti johtaa myös nuorten aliedustukseen 
päätöksenteon paikoilla.

Nuorten äänestysaktiivisuutta voidaan tukea muun muassa 
vaalien alla tapahtuvalla viestinnällä ja järjestöyhteistyöllä. 
Lisäksi on tärkeätä, että puolueet nimittävät ehdokkaiksi 
myös nuoria. Äänestysaktiivisuutta voidaan myös 
tukea pitkäjänteisemmin kouluissa tapahtuvalla 
demokratiakasvatuksella. Se on vaikuttavin tapa vaikuttaa 
nuorten äänestysaktiivisuuteen – vaikka tulokset näkyvät 
usein vasta vuosien viiveellä.

Oikeusministeriö pitää erittäin tärkeänä nuorten 
osallistumisen edistämistä sekä demokratia- 
ja ihmisoikeuskasvatuksen tukemista – nyt ja 
tulevaisuudessa.

Niklas Wilhelmsson, yksikön päällikkö, oikeusministeriö

Demokratia, oikeusvaltio sekä perus- ja 
ihmisoikeudet muodostavat yhdessä arvopohjan, 
jolle suomalainen yhteiskunta rakentuu. Suomessa 
demokratialla on vahvat perinteet ja korkea 
arvostus kansalaisten keskuudessa. Suomi 
sijoittuu myös demokratiavertailuissa maailman 
kärkimaiden joukkoon.

Suomen äänestysaktiivisuus sijoittuu kuitenkin vain 
Euroopan maiden keskikastiin. Äänestysaktiivisuus on 
Suomessa suhteessa muihin Pohjoismaihin huomattavasti 
alhaisempaa. Nuorten äänestysaktiivisuus on pitkään 
ollut muita ikäryhmiä selkeästi alhaisemmalla tasolla. 
Korkeakoulutetut nuoret äänestävät aktiivisimmin, 
pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneet vähiten. 
Etenkin nuorilla miehillä, joilla on matala koulutusaste, 
äänestysaktiivisuus on jäänyt alhaiseksi. Nuorten matala 



ON NUORTEN 
VUORO VAIKUTTAA

Eduskunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat 
merkittävästi nuorten elämään. Kansanedustajat 
päättävät esimerkiksi, millaista apua 
saa mielenterveyteen liittyen ja paljonko 
koulutukseen laitetaan rahaa. Eduskuntavaalit 
ovat myös tärkeä tie nuorelle vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin.

Vaaleissa voi vaikuttaa, vaikka ei olisikaan äänioikeutta. 
Vaikuttaa voi esimerkiksi keskustelemalla tärkeistä 
asioista ja vaaliehdokkaista somessa, järjestämällä 
vaalipaneelin koululla tai kysymällä ja haastamalla 
ehdokkaita vaaliteltoilla. Nuorten äänen pitää kuulua ja 

nuorille tärkeiden asioiden näkyä eduskunnassa. Siksi 
nuorten on tärkeää vaikuttaa vaaleissa.

Usein tuntuu, että politiikassa puhutaan vain todella 
vaikeista asioista, eikä omia mielipiteitä niistä uskalla 
sanoa ääneen. Kaikkea ei voi kuitenkaan tietää, eikä 
pidäkään. Vaikuttaakseen ei tarvitse tuntea politiikkaa tai 
hankalia lainsäädäntöprosesseja läpikotaisin. Tärkeintä 
on, että osallistuu omasta näkökulmastaan käsin.

Me nuoret olemme oman elämämme asiantuntijoita – ja 
se riittää.

Ella Siltanen, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto

Lue lisää eduskuntavaaleista:
HTTPS://LUKIO.FI/EDUSKUNTAVAALIT

kuva: Jami Ivanoff

HTTPS://LUKIO.FI/EDUSKUNTAVAALIT


MITÄ PITÄISI TEHDÄ, 
JOTTA NUORET 
ÄÄNESTÄISIVÄT?

Suomalaiset nuoret ovat valitettavan epäaktiivisia vaaliuurnilla 
kävijöitä. Nuoret kertovat äänestämättä jättämisen syiksi 
esimerkiksi sopivan ehdokkaan sekä riittävän tiedon puutteen. 
Vuonna 2022 18–24-vuotiaista äänestäjistä kävi aluevaaleissa 
uurnilla 27,1 % ja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 55 %. 
Ahkerimmista uurnilla kävijöistä jäädään kauas taakse: 
aluevaaleissa 70-vuotiaista äänesti 63,7 % ja eduskuntavaaleissa 
71-vuotiaista 82,5 %.

Nuoria ei voida tästä moittia. Vaalit ovat kamppailua vallasta eli kilpailua 
äänistä. Miksi puolueet keskittyisivät houkuttelemaan nuoria äänestäjiä, kun 
todennäköisemmin uurnille menevät eläkeläiset?

Meille onkin syntynyt viheliäinen kierre: Puolueet asettavat nuoria vähän 
ehdolle, nuoret eivät äänestä eikä nuoria ehdokkaita äänestetä. Nuoria ei siten 
tule valituksi päättäjiksi, eikä nuoria kiinnostavia tai heidän arkeensa liittyviä 
teemoja käsitellä päättävissä pöydissä. Julkisessa keskustelussa nuorten 
mielipiteet eivät nouse esiin, eivätkä nuoret koe pääsevänsä vaikuttamaan 
– varsinkaan alaikäisinä, vaikka lain mukaan heillä tulisi olla mahdollisuus 
vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.

Vaikka jokaisessa kodissa ei käsitelläkään yhteiskunnallisia teemoja, 
niiden käsittely kouluissa tasoittaa nuorten yhteiskunnallista osaamista 
ja lisää osallisuutta. Siksi erityisesti koulu lisää suomalaisten nuorten 
äänestysaktiivisuutta. Suomalaiset opettajat ovat todellisia demokratian 
esitaistelijoita: heidän tuellaan nuoret vakuuttuvat omien taitojensa ja tietojensa 
riittävyydestä vaikuttamisessa ja vaaleissa äänestämisessä.

Iida Laurila, nuorten osallisuuden asiantuntija, Suomen nuorisoalan 
kattojärjestö Allianssi

kuva: Salla Merikukka



Keväällä eduskuntavaalien yhteydessä 
äänestyslipuke pudotetaan äänestyslaatikkoon, 
vaalipäivänä lipputangoissa liehuu Suomen lippu 
ja äänestämisen jälkeen juodaan vaalikahvit – 
kuten on tehty ”aina”.

Samaan aikaan maisema, erityisesti mediamaisema, 
jossa vaaleja käydään, näyttää hyvin toisenlaiselta 
kuin vielä vaikkapa 20 vuotta sitten. Esimerkiksi 
television vaaliväittelyt ovat nykyisin vain yksi 
vaalitaistelun foorumi. Iso osa vaaleihin liittyvästä 
kampanjoinnista, väittelystä, analyyseista ja ilmiöistä 
löytyy nykyisin verkosta. Perinteisen massamedian 
aikakaudesta on siirrytty huomattavasti sirpaleisempaan 
informaatioympäristöön, jossa niin puheenaiheet ja 
- tyylit, tiedontuottajat kuin yleisötkin ovat aiempaa 
moninaisempia.

Tällä isolla muutoksella on sekä hyvät että huonot 
puolensa. Hyvää on esimerkiksi se, että tietystä 
aihepiiristä kiinnostuneiden ihmisten on aiempaa 
helpompi löytää toisensa ja saada äänensä kuuluviin. 
Myönteistä on sekin, että erilaisten ehdokkaiden 
mahdollisuudet saada itselleen sekä ajamilleen asioille 
näkyvyyttä ovat monipuolistuneet.

Kehityksen kääntöpuolena mediaympäristömme ja sitä 
kautta demokratian haavoittuvuus ovat lisääntyneet: 
sosiaalisessa mediassa ehdokkaat ja vaalikeskustelu 
kilpailevat eri yleisöjen huomiosta yhdessä erilaisten 
trollien, hämmentäjien ja muiden verkkohäirikköjen 
kanssa. Nykyisten some-alustojen logiikka suosii sekä 
häikäilemätöntä kärjistämistä että asioiden esittämistä 
mustavalkoisina joko–tai-kysymyksinä: joko olet 
puolellamme tai olet meitä vastaan.

VARO TROLLIA – 
Valppaus on valttia vaalien alla

Mikä siis avuksi mediaviidakossa vaeltavalle äänestäjälle? 
Mistä tietää, mikä on totta, mikä ei, mistä tunnistaa ei-
toivotut vaikuttamisyritykset ja miten suodattaa olennainen 
kaikkialla vellovasta informaatiotulvasta? Yksi keino 
on laajentaa ajattelua perinteisistä mediataidoista kohti 
digitaalista informaatiolukutaitoa, johon kuuluu myös 
esimerkiksi ymmärrys algoritmien toiminnasta, datatalouden 
perusteista, yksityisyyden suojaamisesta sekä disinformaation 
tunnistamisesta. Digitaalinen informaatiolukutaito auttaa 
nuorta valpastumaan vaikuttamisen virrassa ja tunnistamaan 
sen seasta totuuden.

Veera Heinonen, johtaja, Demokratia ja osallisuus, Sitra

kuva: Miikka Pirinen



1.  |  MITÄ EROA ON PUOLUEELLA JA    
 EDUSKUNTARYHMÄLLÄ?

2:14 min www.youtube.com/
watch?v=cXLkWAQxD-I 

2.  |  MIKÄ ON VALIOKUNTA?

1:45 min www.youtube.com/
watch?v=1jaiQLuqHeY

3.  |  MITEN LAKI SYNTYY?

1:44 min www.youtube.com/
watch?v=oz0CstpCqNk

4.  |  MITEN EDUSKUNTA OSALLISTUU

 EU:N PÄÄTÖKSENTEKOON?

2:03 min www.youtube.com/
watch?v=PJ8fSl7RJWw

5.  |  MITEN HALLITUS

 MUODOSTETAAN?

2:16 min www.youtube.com/
watch?v=SzexuiH3Xlc

TIEDÄTKÖ, MITEN 
EDUSKUNTA TOIMII?

Eduskuntavaalit-tietopaketteja pääsee selaamaan tästä 
linkistä: 
www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/
aineistot/yhteiskunta/eduskuntavaalit-tietopaketti/Sivut/
default.aspx

Eduskuntavaalit lähestyvät, ja nyt on hyvä aika 
perehtyä tarkemmin eduskunnan toimintaan. Alle 
on kerätty eduskuntaan liittyviä kysymyksiä ja 
vastauksia sisältävää materiaalia.

Kysymyksiä voi käydä läpi yhdessä oppilaiden kanssa 
tai antaa tehtävät suoraan oppilaille. Materiaali 
koostuu eduskunnan toimintaa esittelevistä videoista 
ja Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimasta 
Eduskuntavaalit-tietopaketista. Tietopaketti esittelee 
esimerkiksi vaalilainsäädäntöä, vaalien keskeisiä 
periaatteita ja vaalien tulokseen liittyviä asioita.

Kysymykset ja materiaalit sopivat erityisesti yläkouluun ja 
toiselle asteelle.
Eduskunnan verkkosivuilta löytyy lisäksi muitakin 
Eduskunnan kirjaston laatimia yhteiskunnan 
toimintaan liittyviä tietopaketteja, kuten esimerkiksi 
kansalaisvaikuttamisen tietopaketti ja erilaisia 
historiatietopaketteja. Yhteiskunnan toimintaan liittyvät 
tietopaketit auttavat hahmottamaan esimerkiksi sitä

• millainen Suomi on valtiona 
• miten hallitus muodostetaan
• miten kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon 

yhteiskunnassa.

Tietopaketit sopivat hyvin lähdemateriaaliksi 
erityisesti yläkoulun ja toisen asteen oppilaille sekä 
taustamateriaaliksi opettajille.

Mikko Tujula, demokratiakasvatuksen  asiantuntija, 
Eduskunta
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