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Tiivistelmä 

Norjan lapsuus-, hyvinvointi- ja vanhuustutkimuksen instituutti (NOVA) on 
laatinut tämä raportin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjois-
maisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimeksiannosta. Raportti sisäl-
tää 23 artikkelia lasten vaikuttamisesta eri areenoilla Pohjoismaissa sekä 
Grönlannin, Färsaarten ja Ahvenanmaan itsehallintoalueilla. Artikkeleissa 
kuvataan hyvin erilaisia lasten osallistumisen malleja, ja esimerkeillä halu-
taan tarjota lasten ja nuorten parissa työskenteleville sekä innoitusta että 
työvälineitä. Artikkelit osoittavat, että lasten osallistaminen on tärkeää, että 
vaikuttaa voi monin eri tavoin ja että osallistumistapa riippuu tarkoituksesta 
ja tavoitteista.  
 





1. Johdanto 

Norjan lapsuus-, hyvinvointi- ja vanhuustutkimuksen instituutti (NOVA) on 
laatinut tämän raportin Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen Pohjois-
maisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) toimeksiannosta. 
Raportti sisältää 23 artikkelia; neljä kustakin Pohjoismaasta ja yhden jokai-
selta itsehallintoalueelta (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). Artikkelit 
liittyvät projekteihin, joilla on pyritty edistämään lasten vaikuttamista. Ne 
tarjoavat konkreettisia esimerkkejä osallistumisesta lasten ja nuorten arki-
elämän tärkeillä alueilla: päiväkodissa ja koulussa, kulttuurissa ja vapaa-
ajanvietossa, kuntasuunnittelussa ja politiikassa. Mukana on myös artikke-
leita, joissa käsitellään lastensuojelukoneiston asiakkaina olleiden lasten ja 
nuorten vaikuttamista. 

Kaikki Pohjoismaat ja itsehallintoalueet ovat ratifioineet YK:n lapsen oi-
keuksien sopimuksen, ja niiden on sen nojalla annettava lapsille mahdolli-
suus osallistua. Viranomaisten on käytettävä yleissopimusta poliittisena ja 
käytännön ohjenuorana ja huolehdittava siitä, että lainsäädäntö ja ohjeet 
edistävät lasten ja nuorten vaikuttamista. Ratifiointi tarjoaa yhteiset kehyk-
set, mutta soveltamisen laajuudessa, velvoitteiden asteessa ja täytäntöön-
panossa muiden lakien kautta on kansallisia eroja. Jäsenmaat ovat sitoutu-
neet pelkästään tarjoamaan vaikuttamisen edellytykset. Vaikka lasten osal-
listumiseen kiinnitetään suurta huomiota retorisella ja ideologisella tasolla, 
mitkään lait eivät säätele lasten ja nuorten todellista vaikuttamista yhteis-
kunnassa. 

Lasten osallistamista voi perustella monin tavoin: se on oikeus, se on 
opettavaista kaikille osapuolille, se voi tuottaa tärkeää tietoa, se voi auttaa 
löytämään hyviä ratkaisuja ja sillä tavalla kunnioitetaan lapsen loukkaamat-
tomuutta. Se voi myös auttaa luomaan demokraattisten käytäntöjen normeja. 
Jotkut pitävät vaikuttamista oppimisena hyväksi ja tiedostavaksi kansalai-
seksi ja katsovat, että prosessi sinällään voi toimia yhdyslenkkinä nuorten ja 
yhteiskunnan sekä nuorten ja aikuisten välillä. Julkisessa keskustelussa ei 
enää kysytä, otetaanko lapset mukaan päätöksentekoon, vaan miten se voi-
daan tehdä niin, että osallistuminen olisi todellista ja mielekästä. 

Haimme sopivia projekteja ja artikkeleita etsimällä hakusanoilla kirjalli-
suutta kansallisista ja kansainvälisistä tieteellisistä tietokannoista. Haimme 
niitä myös eri maiden lapsiasiavaltuutettujen kontaktiverkoston kautta, va-
paaehtoisjärjestöjen kautta ja Internetin hakukoneilla. Lasten osallistumista 
käsittelevää kirjallisuutta oli vähän ja määrä vaihteli suuresti maittain. Yllät-
tävän harvoissa projekteissa oli otettu huomioon vähemmistöryhmiin kuulu-
vat lapset. Olemme voineet hyödyntää maiden lapsiasiavaltuutettujen tär-
keää osaamista koko prosessin ajan. Useimmat artikkelit on pyynnöstämme 
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kirjoittanut joku projektissa mukana ollut. Joissakin tapauksissa tekstin on 
kirjoittanut henkilö, joka ei ole itse osallistunut projektiin.  

Tämän raportin pohjana olevien hankkeiden avoimuus ja ohjailu on 
vaihdellut suuresti. Tekstit painottavat eri asioista, ja tulosten konkretisoin-
nissa ja kuvauksessa on eroja, samoin siinä, kuka niitä on kuvaillut. Halu-
amme artikkeleiden tarjoavan inspiraatiota ja työvälineitä muille aiheen 
parissa työskenteleville. Tekstit kuvaavat hyvin erilaisia lasten ja nuorten 
osallistumisen ja osallistamisen muotoja ja tapoja juurruttaa toimenpiteet. 

Esittelemme neljä esimerkkiä päiväkodista ja koulusta. Koulu ymmärre-
tään areenaksi, jolla lapset sekä saavat tietoa demokratiasta että voivat har-
joitella sitä käytännössä. Sama näkemys on siirtynyt vähitellen päiväkotei-
hin, ja pienet lapset osallistetaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun. Kun 
kyse on näin pienten lasten osallistumisesta, aikuisten asenteilla ja kyvyllä 
tulkita epäselvätkin merkit ja etenkin aikuisten elekielellä on ratkaiseva 
merkitys sille, mitä tosiasiassa voidaan saavuttaa.  

Esittelemme seitsemän esimerkkiä siitä, miten nuorille voidaan antaa 
mahdollisuus osallistua oman vapaa-aikansa muovaamiseen ja vaikuttaa 
oman lähiympäristönsä suunnitteluun. Kolme artikkelia käsittelee ensisijai-
sesti fyysistä ympäristöä ja sitä, miten lasten ja nuorten vaikuttaminen voi 
vahvistaa suunnittelu- ja päätösprosesseja. Lopuissa neljässä artikkelissa on 
kyse eritasoisesta vaikuttamisesta eli siitä, miten lapset ja nuoret osallistuvat 
erilaisten toimenpiteiden ja erilaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttami-
seen. Saamme useita esimerkkejä haasteista, joita lasten ja nuorten osallis-
taminen oman arkensa suunnitteluun ja järjestämiseen tarjoaa. Nuoret osal-
listuvat aktiivisesti myös alueellisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Tällainen organisointi kannustaa verkostoitumiseen ja mahdolliseen 
aktivismiin. 

Seitsemän artikkelia kertoo erilaisesta poliittisesta vaikuttamisesta. Ar-
tikkelit kattavat laajalti erilaisia poliittisen osallistumisen keinoja. Kolme 
artikkelia kuvailee laajoja vaikuttamisjärjestelmiä. Kirjoitukset antavat käsi-
tyksen siitä, miten nuoret kansalaiset osallistetaan kunnallisella ja valtakun-
nallisella tasolla ja miten kunnan hallintoon voidaan sisällyttää nuorisoläh-
töistä työtä. Kaksi artikkelia käsittelee nuorisovaltuustoja, ja kaksi artikkelia 
käsittelee sitä, miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa yksittäisten tapahtu-
mien kautta. Niissä kuvaillaan vaikuttamista aktivismin keinoin ja sitä, mi-
ten lapset ja nuoret voivat keskustella konferenssissa aikuisten viranomais-
ten kanssa hyvästä lapsuudesta. 

Joissakin hankkeissa lapsia ja nuoria lähinnä kuullaan, joissakin toisissa 
heidät on osallistettu kaikilla tasoilla. Vaikuttamisen laatu näyttää riippuvan 
enemmän sisällöstä kuin järjestäytymisestä, ja lasten vaikuttavuus näyttää 
riippuvan paljolti myös siitä, miten avoimesti toimintaa johtavat henkilöt 
suhtautuvat muutoksiin. On tärkeää varmistaa, että voidaan hyödyntää mui-
takin kuin perinteisiä kanavia. Sekä rakenteelliset muutokset että vaikutta-
misen virallistaminen saattavat olla tarpeen. Lasten ja nuorten vaikuttamista 
ei ole useimmiten otettu huomioon poliittisen areenan suunnittelussa. Kah-
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den eri kieltä puhuvan kulttuurin kohdatessa kummankin keskusteluosapuo-
len on otettava huomioon toinen. Lasten vaikuttamisen edistämiseksi on 
tärkeää huolehtia siitä, että keskustelua voidaan käydä lasten ehdoilla ja että 
he voivat itse vaikuttaa näihin ehtoihin. Näin vältetään tilanne, jossa nuorten 
vaikutusmahdollisuudet ovat riippuvaisia siitä, missä määrin aikuiset ovat 
halukkaita antamaan heille tilaa. Samalla on varmistettava oppimisen jatku-
vuus, sillä uusia lapsia ja nuoria tulee koko ajan. Kiinteät rakenteet ja hyvät 
mallit ovat alkusysäys tuloksille ja tällaisten projektien juurruttamiselle. 

Viisi artikkelia käsittelee lapsia, joilla on ainutlaatuisia kokemuksia. Tar-
koitamme tällä lapsia ja nuoria, jotka ovat olleet tekemisissä lastensuojelu-
koneiston kanssa ja joiden kokemukset siitä syystä poikkeavat useimpien 
muiden lasten kokemuksista. Tekstit osoittavat, miten tärkeää päätöksenteki-
jöiden on kuunnella heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten kokemuk-
sia, sillä he ovat haavoittuvia suhteessa niihin, jotka tekevät päätöksiä hei-
dän puolestaan. Lapsen on siis koettava, että häntä kuunnellaan ja että hänen 
mielipiteensä otetaan huomioon. Tämä koskee etenkin ympäristöjä, jotka 
saattavat tuntua lapsista keinotekoisilta, esimerkiksi lastenkoteja, joihin las-
tensuojeluviranomaiset ovat kenties sijoittaneet lapsen vastoin hänen tah-
toaan. Vaikka lapsiin suhtaudutaan vakavasti, heidän on silti mukauduttava 
tiettyihin järjestäytymisrakenteisiin ja suhteisiin. 

Näistä projekteista näkyy selvästi, että osallistuminen johtaa voimaantu-
miseen. Tämä tapahtuu siten, että muodostuu sosiaalinen verkosto, nuoret 
tulevat tietoisiksi omista oikeuksistaan ja kokemuksistaan ja voivat osaltaan 
auttaa muita. He tajuavat kokevansa yhdessä jotakin ainutlaatuista ja tär-
keää. Kaikista projekteista käy selkeästi ilmi, että tarvitaan oikeanlaisia 
edellytyksiä ja aikuisia tukipilareita. 

Varsinainen osallistuminen voi olla sekä tavoite että väline, ja osallistu-
misen kannalta ovat tärkeitä sekä sisältö, muoto että asian tärkeys. Järjestäy-
tymisen tavoite on määrittää, millainen osallistaminen on tarkoituksenmu-
kaisinta. Vaikuttamisen on oltava todellista tasosta riippumatta, jotta lapset 
ja nuoret kokisivat sen mielekkääksi. 

Vaikuttamisen tapa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mitä osallistuminen 
tarjoaa nuorimmille. Erittäin tärkeitä ovat lasten kanssa yhteistyötä tekevien 
asenteet ja ennen kaikkea tapa, jolla he osallistavat lapset. Kuvailluista pro-
jekteista käy myös selkeästi ilmi, että vaikuttamisprosessit vaativat turvalli-
sia ja selkeitä rajoja. Tavoitteet on rajattava ja työskentelytapojen on oltava 
ymmärrettäviä. 

Suurin este lasten ja nuorten osallistamiselle todelliseen päätöksentekoon 
on se, että vallanjakajat kyseenalaistavat lasten osaamisen ja kypsyyden. 
Tähän on monia syitä. He haluavat ehkä suojella lasta, ja lasten osallistami-
nen vie aikaa ja vaatii työtä. Lisäksi tällainen vallanjako johtaa väistämättä 
siihen, että ne joilla on valtaa, joutuvat jossakin määrin hellittämään siitä. 
Tämä vaatii lapselta paljon, ja aikuisen on ratkaistava, onko lapsi riittävän 
kypsä tehtävään. Kun vallan tasapaino on alun perin vino, vahvemman osa-
puolen on oltava herkkä ja vastaanottavainen ja hänen on paneuduttava teh-
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tävään tosissaan. On ongelmallista, että ikä ja kypsyys määrittävät aseman. 
Vaarana on, että mikäli nuoret ajattelevat eri tavalla kuin aikuiset, heillä ei 
katsota olevan sellaista osaamista, jota kannattaisi kuunnella, ja heidät torju-
taan. Jos tiedonsaanti on rajoitettua, lapsi saattaa saada paikkaansa pitämä-
töntä tietoa, eikä pysty sen vuoksi hahmottamaan seurauksia. 

Vaikuttamiseen kannustaminen on yksi tapa vahvistaa lapsen sosiaalista ja 
kulttuurista pääomaa. Todellinen osallistuminen parantaa päätösprosessien 
laatua ja sen myötä myös toimintaa ja tarjolla olevia mahdollisuuksia, niin että 
ne vastaavat paremmin nuorten tarpeita ja toiveita. Se auttaa myös suojele-
maan lapsia, lisää heidän valtuuksiaan ja parantaa heidän itsetuntoaan. 



2. Vaikuttaminen 

Lapsia koskeva keskustelu on muuttunut suuresti sen jälkeen, kun YK:n 
lapsen oikeuksien sopimus solmittiin. On keskusteltu inhimillistämisestä, 
yksilöllistämisestä, käyttäjälähtöisyydestä ja demokratisoitumisesta, ja lap-
set on ymmärretty eri aloilla yhä suuremmassa määrin ainutlaatuisia koke-
muksia omaaviksi aktiivisiksi ja päteviksi toimijoiksi ja tärkeäksi osaksi 
yhteiskuntaa. Näkemys lapsista on muuttunut; heitä ei enää pidetä objektei-
na ja passiivisina vastaanottajina, vaan pikemminkin subjekteina, joiden 
oikeuksia ja ajatuksia tulee kunnioittaa1.  

Osallistumista ja vaikuttamista käytetään myös yhä enemmän iskusanoi-
na eri puolilla maailmaa. Pohjoismaissa yhä useammat toimijat vaativat 
lasten ja nuorten ottamista mukaan tiedonantajina ja osapuolina sekä heidän 
omaa elämäänsä että yhteiskuntaa yleisemmin koskevissa asioissa2. Julki-
sessa keskustelussa ei enää kysytä, otetaanko lapset mukaan päätöksente-
koon, vaan miten se tehdään, niin että osallistuminen olisi todellista ja mie-
lekästä. Norjan viranomaiset nostavat esille neljä perustelua sille, että nuor-
ten on voitava vaikuttaa ja osallistua omaan lähiympäristöönsä. Lisäksi se 
on määritelty nuorten oikeudeksi3: 

Demokratiaperustelu: Asiat selkiytyvät ja niitä pohditaan perusteelli-
semmin osallistamalla nuoret prosessiin. Päätöksentekopohja paranee ja 
laajenee. Osallistuminen voi auttaa kehittämään nuorten demokraattisia 
valmiuksia ja kannustaa heitä myös poliittiseen osallistumiseen. 

Lähiympäristö- ja aluekehitysperustelu: Nuorilla voi olla tärkeä tehtävä 
lähiympäristönsä myönteisessä kehityksessä. Heillä on erilaisia kokemuksia 
ja erilaista osaamista omasta lähiympäristöstään, minkä ansiosta he saattavat 
keksiä toisenlaisia ratkaisuja kuin aikuiset. Vaikuttaminen voi myös vahvis-
taa nuorten tulevaa viihtymistä ja juurtumista, mikä saattaa vahvistaa paikal-
lisyhteisön houkuttavuutta.  

Kulttuuripoliittiset perustelut: Nuorten vaikuttaminen voi vahvistaa luo-
vuuden kirjoa. Eri ryhmien ja kulttuurimuotojen näkyvyys paranee, kun 
niiden kokemukset sisällytetään prosessiin. Tämän katsotaan vahvistavan 
kansalaisyhteiskuntaa ja yksilöiden sosiaalista pääomaa ja syventävän suku-
polvien ja eri yhteiskuntaryhmien välistä luottamusta.  

Sosiaalipoliittiset perustelut: Kansalaisten osallistaminen ja vastuullista-
minen voi lisätä sosiaalista sidosta ja itsetuntoa. Tämä saattaa tarjota mah-
dollisuuden vuorovaikutustaitojen hankkimiseen ja sitä kautta sosiaalisen 
syrjäytymisen ehkäisemiseen. 

                                                      
1 Glaser 2008 
2 Søftestad 2007: 115 
3 BLD 2009: 89-90 
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Lasten ja nuorten osallistamista voi siis perustella monin eri tavoin: kyse 
on lakisääteisestä oikeudesta, sillä tavalla saadaan hyvin tärkeää tietoa, kaikki 
osapuolet oppivat, se auttaa löytämään toimivia ratkaisuja ja kunnioittamaan 
lapsen koskemattomuutta. Se voi myös luoda demokraattisia käytäntöjä. Osal-
listamista voi ehkä pitää opastuksena siihen, miten ihmisistä tehdään hyviä ja 
tietoisia kansalaisia, ja prosessin voi nähdä toimivan sinällään yhdyslenkkinä 
nuorten ja yhteiskunnan sekä nuorten ja aikuisten välillä4. 

Todellinen vaikuttamisprosessi ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. On tär-
keää ymmärtää, ettei lapsia voi vetää mukaan päätöksentekoprosesseihin jo 
tehtyjen päätösten legitimoimiseksi. Joskus lapset eivät halua olla mukana, 
tai osallistuminen voi olla muuten hankalaa. Tämä voi nostaa esille eettisiä 
ja juridisia seikkoja.  

Vaikuttaminen voi liittyä sekä prosessiin että tulokseen5. Osallistuja on 
tasavertainen osapuoli, jolla on oikeus ilmaista mielipiteensä, mutta se ei 
yleensä takaa itsenäistä päätöksentekovaltaa. Vaikuttaminen merkitsee 
avointa vuoropuhelua, jossa päätökset tehdään yhdessä6. Lapsilla ja nuorilla 
on mahdollisuus osallistua oman elämänsä, yhteiskunnan ja politiikan muo-
vaamiseen omista lähtökohdistaan ja omalla tavallaan. Käytäntö voi kuiten-
kin vaihdella suuresti. Esimerkiksi osallistuminen ja kuuleminen ovat eri 
asioita. Jotkut pitävät kuulemista osallistumisen luokkana, kun taas toiset 
pitävät sitä aivan omana luokkanaan7. Käytännössä näitä kahta termiä on 
kuitenkin usein käytetty toistensa synonyymina. Mutta vaikka osallistuisikin 
esittämällä omia näkemyksiään, sen ja päätöksentekoon osallistumisen välil-
lä on ero. Tämä onkin kaikkein merkittävin ero8. 

2.1 Mallit 

Tämän raportin pohjana olevien hankkeiden avoimuus ja ohjailu on vaihdellut 
suuresti. Tekstit painottavat eri asioista, ja tulosten konkretisoinnissa ja ku-
vauksessa on eroja, samoin siinä, kuka niitä on kuvaillut. Tästä syystä emme 
voi tehdä suoria vertailuja siitä, miten lapset osallistuvat. Tekstit antavat lä-
hinnä käsityksen osallistumisen yleisyydestä. Tulemme näkemään, että hyvin 
erilaisissa tilanteissa olevia lapsia kuullaan eri tavoin ja että heidän osallista-
misensa tasot vaihtelevat. Tiettyjen yhteisten piirteiden ansiosta projektien 
kokoaminen yhteen on kuitenkin osallistumisen kannalta mielekästä. Olemme 
pyrkineet tähän hakemalla innoitusta Harry Shierin viiden portaan mallista9, 
jossa hän itse jakaa lasten osallistumisen viiteen eri tasoon.  
 
 

                                                      
4 Thomas 2007: 200 
5 Thomas 2007: 199 
6 Søbstad 2006 
7 Thomas 2007: 199 
8 Thomas 2007: 200 
9 Shier 2001 
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 Lapsia kuunnellaan 
 Lapsia autetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään 
 Lasten näkemykset otetaan huomioon  
 Lapset otetaan mukaan meneillään oleviin päätöksentekoprosesseihin 
 Lapset jakavat vallan ja vastuun päätöksenteossa.  
 
Kolme ensimmäistä tasoa ovat vähimmäisvaatimus, jotta artiklan 12 tarkoite 
toteutuisi: lapsia kuullaan, heitä autetaan ilmaisemaan näkemyksiään ja nä-
kemykset otetaan huomioon. Lapsia siis kuullaan ja heidän näkemyksensä 
otetaan huomioon harkittaessa päätöksiä. Heitä ei kuitenkaan tarvitse osal-
listaa. Osallistaminen edellyttää sitä, että lapset otetaan mukaan meneillään 
oleviin päätöksentekoprosesseihin (tai neuvotteluihin) ja – kuten Shierin 
ylimmällä viidennellä tasolla – he jakavat vallan ja vastuun päätöksenteossa. 

Useimmat raportissa kuvaillut projektit täyttävät kolmen ensimmäisen ta-
son kriteerit. Joissakin lapset ovat korkeammilla tasoilla, mutta tasoille si-
joittamisen kriteerit vaihtelevat suuresti. Joskus lapset ja nuoret selvästi 
jakavat vallan ja vastuun, joskus taas on tulkintakysymys, kuinka korkealle 
tasolle projektit voidaan sijoittaa. Shiersin hierarkkinen malli ei myöskään 
riitä kuvaamaan hankkeiden mutkikkuutta. Tasot eivät välttämättä rakennu 
toistensa varaan, eikä korkein taso välttämättä ole viimeinen mahdollinen. 
Lasten oma halu osallistua ja heidän todelliset vaikutusmahdollisuutensa 
riippuvat tietysti hankkeiden tavoitteesta ja osallistumisen tarkoituksesta. 

Shierin malliin perustuva työskentely on paljastanut, että se on käyttö-
kelpoinen lähinnä päätöksentekoprosesseissa (decision making processes). 
Tämä koskee useita kuvattuja hankkeita. Näemme myös esimerkkejä vaikut-
tamisesta, joihin tätä mallia ei voi soveltaa erityisen hyvin.  

Vallan ja vastuun jakaminen sijoitetaan mallissa korkeimmalle tasolle, 
mutta on tärkeää ymmärtää, että osallistuminen vastuuta edellyttävään pää-
töksentekoon voi tuntua myös rasitteelta10. On myös tärkeää painottaa osal-
listumisen muitakin puolia kuin myötämääräämistä. Lasten osallistumisella 
on myös sosiaalistava vaikutus, mikä saattaa olla yhtä tärkeää kuin mahdol-
lisuus osallistua päätöksentekoon11. Verkostojen, uusien suhteiden, keskus-
telujen ja toisilta oppimisen sosiaalinen merkitys voi olla yksilölle yhtä tär-
keä kuin asian poliittinen puoli, jonka lähtökohtana on olemassa olevan 
osaamisen tai asemien haastaminen ja asioiden muuttaminen12. Myös vai-
kuttaminen arkielämään on tärkeää. Tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että 
osallistuu kaikkeen päätöksentekoon, vaan että pystyy vaikuttamaan omaan 
tilanteeseensa.  

                                                     

Tason kannalta on tärkeintä osallistumisen varsinainen sisältö. Tärkeitä 
osatekijöitä ovat tällöin muun muassa asenteet, ei-verbaalinen viestintä, 
informaatiolaji ja mallin joustava soveltaminen iän ja asian mukaan. Vaikka 
päällysrakenteet ovatkin olemassa, tärkeimmät edellytykset ovat silti yksilö-

 
10 Thomas 2007: 205 
11 Liden 2003: 100 
12 Thomas 2007: 206 
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tasolla. Lasten oikeudet muodostavat vaikuttamisen varsinaisen perustan, 
mutta eri toimenpiteiden ja projektien tavoitteiden määrittely on mutkik-
kaampaa, ja se liittyy usein johonkin muuhun kuin lasten oikeuksiin13. Tämä 
leimaa myös erityyppistä osallistumista. 

Raportissa kuvaillaan kaikkiaan 23 projektia. Kustakin Pohjoismaasta on 
mukana neljä projektia ja jokaiselta itsehallintoalueelta yksi. Olemme päät-
täneet jakaa projektit neljään pääryhmään: päiväkoti ja koulu, kulttuuri, va-
paa-aika ja lähiympäristö, poliittinen osallistuminen sekä lasten ainutlaatui-
set kokemukset.  

                                                      
13 Kjørholt 1997: 55 



3. Päiväkoti ja koulu 

Koululla on nykyään vastuu demokratiakasvatuksesta, ja sen tulee kehittää 
lasten demokraattisia asenteita ja tutustuttaa heidät päätöksentekomenette-
lyyn, poliittisiin prosesseihin ja yhteistyöhön14. Koulu ymmärretään aree-
naksi, jolla lapset saavat tietoa demokratiasta ja jossa heillä on mahdollisuus 
harjoitella sitä käytännössä. Sama käsitys on siirtynyt vähitellen päiväkotei-
hin, ja pienet lapset ovat saaneet oikeuden osallistua aktiivisesti päiväkodin 
toiminnan suunnitteluun. Vaikuttaminen päiväkodissa tarkoittaa lasten jon-
kinlaista osallistumista, mutta se heijastelee paljolti aikuisten asenteita ja 
toimintatapoja suhteessa lapsiin15. Sekä koulussa että päiväkodissa on monia 
vastakkaisia intressejä, jotka sekä osallistavat että sulkevat ulkopuolelle. 
Käsityksemme lasten kapasiteetista vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten 
kohtelemme heitä ja miten suunnittelemme pedagogista toimintaa. 

3.1 Ruotsi: Oppilasdemokratian vahvistaminen 
oppilasneuvostoverkostossa Trialog-menetelmän avulla 

Ove Strand, prosessijohtaja, Trialog, Smedjebacken 

3.1.1 Me välitämme – entä te? 

Otsikon hieman provosoiva kysymys kuvastaa yhtä ENID-hankkeen (Taa-
lainmaan oppilasneuvostoverkosto) perusajatusta. Liian monet ruotsalaiset 
koulut perustavat velvollisuudentuntoisesti oppilasneuvoston, jossa lapset ja 
nuoret joutuvat vaikeaselkoisiin ja vaikeasti hahmotettaviin tilanteisiin vailla 
edellytyksiä ja työkaluja hedelmälliseen osallistumiseen. Tietoisten valinto-
jen ja strategioiden avulla sekä painottamalla vahvasti aikuisten osallistu-
mista ENID on antanut oppilasneuvostoverkoston kouluille tietoa ja tahtoa 
kantaa vastuunsa demokratian kehittämisestä. 

Toteutus 

Oppilasneuvostoverkosto käynnistettiin vuonna 2008, jolloin mukana oli 
seitsemän koulun vuosikurssit 6/7–9. Kaikki koulut eivät olleet projektin 
alkaessa samassa demokratiakehityksen vaiheessa. Pari koulua ilmoitti, että 
niillä oli toimiva oppilasneuvosto, mutta useimmat sanoivat ”No jaa, ehkä 
meitä pitää vähän tuupata, että pääsemme vauhtiin”. Tämä koski myös 
epävirallista vaikuttamista eli luokkahuoneen asioita. Projekti jakautui kah-

                                                      
14 Mikkelsen og Fjeldstad 2003: 21-24 
15 Sjøvik 2007: 97 
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teen osaan: Ensimmäinen osa muodostui kolmesta konferenssista, joiden 
otsikot olivat ”Johdanto – nykytilanteen arviointi”, ”Ovatko oppilaat osal-
listujia vai perässä hiihtäjiä?” ja ”Visio – koulu jolla on demokraattista 
osaamista”. Näiden pohjalta käynnistettiin projektin kakkosvaihe luku-
vuonna 2008–2009. Vahva verkosto (noin 45 henkeä) oli laatinut yhteisen 
visioasiakirjan kaikissa seitsemässä koulussa järjestettäviä verkostotapaami-
sia varten. 

Voimaannuttamista! 

Verkostotapaamiset ovat olleet oppilaiden omia. Järjestävän koulun ENID-
ryhmän oppilaat (3–5 oppilasta) ovat ennen tapaamista osallistaneet kou-
lun koko oppilasneuvoston toimihenkilöiksi, isänniksi ja viihdyttäjiksi. 
Oppilaiden itsensä mukaan oppilaat osallistuivat tähän projektin keskei-
seen osaan maksimaalisesti. Osallistuminen on jättänyt jälkensä myös vä-
häisempiä tehtäviä hoitaneisiin oppilaisiin. ”Tunnen itseni tänään suurek-
si!” (6-luokkalainen tyttö, joka otti eteisessä vastaan tulijoita, muun muas-
sa opettajia ja rehtoreita). ENID-oppilaat ovat vastanneet ohjelmasta, 
ehdottaneet itse osioita, jotka sopivat päivän yhteisesti sovittuun teemaan 
ja sovittaneet ne prosessin johtajan osioihin. 

Opetustyylit 

Mainitsen esimerkin siitä, miten osallistuvat oppilaat kasvoivat prosessissa 
ja toisaalta vaikuttivat osallistumisellaan aikuisiin, niin opettajiin kuin rehto-
reihinkin. Esimerkki on opetustyylejä käsittelevä verkostotapaaminen. Ku-
ten jo mainitsin, monilla oppilasneuvostoilla ei ollut kovin syvällisiä koke-
muksia todellisesta vaikuttamisesta – useimmiten se rajoittui muodolliseen 
vaikuttamiseen – ja oppilasneuvosto toimi ”velvollisuudesta”. Opetustyylei-
hin liittyvät luennot ja harjoitukset tuottivat jotakin uutta. Koulutuksesta ja 
harjoituksista oli yhdessä tullut herätyskello, oikea ahaa-elämys. Uinuva 
osallistuminen muuttui uuden tiedon avulla vahvaksi ja luovaksi.  

Kaiken kuulemansa jälkeen oppilaiden ensimmäinen askel oli keskustella 
eri koulujen oppilaista kootuissa ryhmissä ilman aikuisia. Tällainen on ai-
kaisemmin koettu myönteiseksi, sillä erilaiset kokemukset – ”me olemme 
tehneet näin”, ”tuollaisesta me emme ole ikinä kuulleetkaan – kerro miten 
te teette!” – oli antanut voimaa ja parantanut itseluottamusta.  
Tämän jälkeen oppilaat ja aikuiset keskustelivat yhdessä. Nämä hetket olivat 
kaikkein jännittävimpiä. Näimme toisaalta, millaisen vaikutuksen nuorten 
osallistuminen ja vasta hankittu osaaminen tekivät hämmästyneisiin aikui-
siin, toisaalta, miten oppilaiden vaikutusmahdollisuudet paranivat, kun he 
kuulivat ”muiden” oppilaiden puhuvan rehtorinsa edessä. Verkostotoimin-
nan parhaat puolet pääsivät tässä oikeuksiinsa.  

Tulos – se joka on sisällytetty toimintasuunnitelmaan ja se joka elää osal-
listujien toiminnassa – on siis seurausta verkostomuotoisesta koulutuksesta 
ja siitä, ”toiset” eli aikuiset ovat myös osallistuneet samoin ehdoin kuin nuo-
ret. Vastaanottavainen ympäristö on muutoksen edellytys. 
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Kehityskeskustelu 

Kehityskeskustelu-nimisen verkostotapaamisen aikana kärjistetty alkuharjoi-
tus paljasti oppilaiden syvän tyytymättömyyden tähän oppilaiden tärkeään 
vaikuttamisen alueeseen. Toinen harjoitus osoitti, että oppilaat pitivät keskus-
telua ”vierasotteluna”. Kaikki osapuolet myös arvioivat, miten keskusteluaika 
oli jakautunut kehityskeskustelussa, ja sen mukaan opettaja ja vanhemmat 
käyttivät selkeästi suurimman osan ajasta. Kaiken kaikkiaan työpaja osoitti, 
että ajatus kehityskeskustelusta ”minun hetkenäni” oli tuttu ainoastaan parille 
oppilaalle parista kymmenestä. Oppilaiden yksimielisyys muutoksen tarpeesta 
johti aiemmin mainitun mallin mukaisten keskustelujen jälkeen siihen, että 
oppilaita vastedes kehotetaan ja harjoitetaan johtamaan omaa kehityskeskuste-
luaan, eli pyritään oppilasvetoiseen kehityskeskusteluun.  

Kumpikin osa on saanut, ennen kaikkea oppilaiden heränneen kiinnos-
tuksen ja yksimielisyyden ansiosta, runsaasti tilaa toimintasuunnitelmassa. 

3.1.2 Strategiat – menestystekijät 

Maksimaalista osallistumista 

Verkostoaloitteen tehnyt koulu nimettiin johdanto-osassa ”mallikouluksi”. 
Tämän koulun oppilaat ovat eri tilanteissa vastanneet ohjelmakohdista ja 
toimineet esikuvina ja esimerkkeinä muille keskusteluissa ja pohdiskeluissa. 
Näin kaikki oppilaat ovat saaneet tukea ottaakseen vastaan verkoston muka-
naan tuoman vastuun. ”On ollut tosi hienoa kuulla ja nähdä, miten muut 
oppilaat tekevät ja tuntea, että osaa itsekin.” 

Pattitilanteiden välttämiseksi projektin johto päätti antaa hankkeeseen 
osallistuville vaikuttamis- ja demokratiakoulutusta, jossa hyödynnetään eri-
tyistä menetelmää; se tarjosi muun muassa kaikille mukana oleville ana-
lysointivälineen – ”osallistumisportaat” – jokaisen päätöksentekoprosessin 
kriittiseen tarkasteluun. Oppilaat ovat näin saaneet välineet pohdiskella pro-
sessia vaikuttamisen näkökulmasta. Myös järjestelmällisesti toteutetut ar-
vioinnit ovat taanneet hankkeen laadun. 

Ei vain nuoria 

Yksi ENIDin tärkeimmistä strategioista oli vaatimus rehtoreiden ja henkilös-
tön edustajien mukanaolosta verkostossa. Pelkästään oppilaiden edustajista 
koostuvan oppilasneuvostoverkoston mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa 
olisi ollut vähäinen tai olematon. 

Rinnakkainen punainen lanka 

ENIDin toimintasuunnitelmaan ”Koulu jolla on demokraattista osaamista” 
on koottu asiat, joita ENID pitää tärkeimpinä oppilaiden kouluvaikuttami-
sessa, ja se voi toimia yleisasiakirjana yksittäisten koulujen demokratiatyös-
sä. Vauhdittajana ja kompassina toimii visioasiakirja.  

Sekä toimintasuunnitelma että visioasiakirja olivat oppilaille aluksi mel-
ko vieraita käsitteitä. Arvioiden mukaan he näkevät nyt kouluun liittyvien 
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eri asioiden keskinäiset suhteet ja pitävät ENIDin toimintasuunnitelmaa 
tärkeänä apuvälineenä oppilasneuvostojen työssä. ”Hyvä toimintasuunnitel-
ma. Se auttaa meitä rakentamaan hyvän oppilasneuvosto-organisaation, 
joka parantaa oppilasdemokratiaa.” 

3.1.3 Tulokset 

Sekä osallistujat että projektin johto pitävät siis ENIDia onnistuneena.  
Prosessi on tarjonnut vuorovaikutusta ja ohjannut osallistujat sopimaan 

yhdessä tärkeistä asioista, lähinnä sen ansiosta, että eri osapuolet ovat olleet 
mukana samoilla luennoilla ja samoissa harjoituksissa. Oppilaiden osallis-
tuminen on myös vahvistanut aikuisten uskoa siihen, että vaikutusmahdolli-
suuksien parantuminen kasvattaa automaattisesti vastuuntuntoa. 

Verkostossa mukana olevat ovat päättäneet jatkaa projektien päätyttyäkin 
ja kertoneet pitävänsä toimintasuunnitelmaa elävänä välineenä myös tule-
vaisuudessa. Yksittäiset koulut kertovat oppilaiden osallistumisen saaneen 
aivan uuden ulottuvuuden. Todettakoon vielä lopuksi, että asianomaisten 
koulujen oppilaat eivät ole yksin, vaan he tietävät ja tuntevat, että heillä on 
aikuisia kumppaneita, jotka ovat valmiit tarjoamaan tukea ja esittämään sekä 
vastaväitteitä että antamaan myönteistä vastakaikua – aikuisia, jotka eivät 
ohita tai mitätöi heitä. Aikuisia jotka takaavat jatkuvuuden. Vastaus ensim-
mäisen otsikon kysymykseen on ilman epäilyn häivää ”kyllä”. 

3.2 Islanti: Sæborgin päiväkoti: Esimerkki siitä, miten 
lapsi voi vaikuttaa omaan arkeensa 

Anna Gréta Guðmundsdóttir (päiväkotiryhmän ohjaaja), Auður Ævarsdóttir 
(päiväkodin apulaisjohtaja) ja Kristín Hildur Ólafsdóttir (projektin vetäjä)  
 
Sæborgin päiväkodissa painotetaan teemaprojekteja, ja meistä on tärkeää, 
että lapset voivat tutustua aiheisiinsa perin pohjin. Ajatus hankkeesta syntyi 
lastentarhanopettajien valmistellessa päiväkodin 15-vuotisjuhlaa. Mitä jos 
ehdottaisimmekin lapsille, että he voivat itse tutkia päiväkotia ja miettiä, 
mitä mieltä he siitä ovat? Projektin tavoitteena oli halu ymmärtää lasten 
näkökulmaa päiväkotiin, syventää heidän kykyään ymmärtää Sæborgia ja 
kannustaa lapsia näkemään päiväkotirakennus uudella tavalla. Hankkeessa 
oli mukana kolme- ja nelivuotiaita lapsia. 

Projektin alkajaisiksi lapset keskustelivat päiväkodissa pienissä ryhmissä. 
Mitä kaikkea Sæborgissa on? Lapsilla oli erilaisia ideoita aina esineiden 
luettelemisesta asioihin, joita siellä tehdään; esimerkiksi värittäminen, maa-
laaminen ja lepo. Kuulosti hauskalta, kun yksi lapsi sanoi, että Sæborgissa 
voidellaan, mutta lapset olivat juuri alkaneet harjoitella välipalavoileipiensä 
voitelemista. 
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Lapsia pyydettiin muun muassa piirtämään kuvia Sæborgista. Piirroksista 
tietysti näkyi, että lasten piirustustaidot vaihtelivat, mutta kaikilla lapsilla oli 
ideoita siitä, millainen heidän Sæborginsa tulisi olla, kun heiltä kyseltiin 
tarkemmin heidän piirustuksistaan. Yksi tyttö (iältään 3 vuotta 7 kuukautta) 
sanoi piirustuksestaan: 

”Tämä on Sæborg. Se on laiva-Sæborg ja se purjehtii merellä. Siinä on portaita. Vaa-
rallisia portaita ja niitä pitkin pääsee ullakolle. Tosi paljon portaita. Se on oikeastaan 
täällä alhaalla näiden portaiden vieressä. Siinä on ikkuna ja ovi. Tässä on luukku. 
Katso, minun Sæborgini on valmis!”  

 
Kun Sæborgista oli puhuttu ja se oli piirretty, oli aika kokea se. Kiersimme 
kävellen ympäri Sæborgia pienissä ryhmissä. Kurkistimme paikkoihin, joita 
lapset eivät yleensä näe kovin usein, esimerkiksi henkilökunnan aamiaissa-
liin, kokoushuoneeseen ja pesutupaan. Kannustimme lapsia katselemaan 
päiväkotia uudella tavalla. Heistä oli hauskaa olla lastentarhanopettajien 
aamiaissalissa, jossa he saivat hieman vettä kahvikupissa: ”Minun kahvini 
on kiehuvan kuumaa ja siinä on kärpänen!” Keittiö oli kaikkein jännittävin 
paikka, ja heidät otettiin siellä lämpimästi vastaan. Heidän piti pestä kädet ja 
suojata hiuksensa hiusverkolla saadakseen luvan tulla keittiöön. Kaikki työ-
välineet herättivät melkoista huomiota. 

Myös käynti päiväkodin johtajan Soffían luona oli hyvin jännittävä. Yksi 
lapsista puhui Soffíasta, joka on kahvilassaan, ja toinen sanoi, että Soffía 
tulostaa, kirjoittaa ja käy vessassa. Lasten kierrellessä taloa ja tutkiessa sitä 
heidän ideansa ja kysymyksensä tallennettiin ja niitä käytettiin hyväksi kehi-
tettäessä keskustelua ja päätettäessä, mitä projektissa seuraavaksi tehtäisiin. 

Minkä takia keittiössä on toinen pesuallas? Miksi pakastimessa on jäätä? Minkä tääl-
lä on sähköt? Miksi täällä on taskulamppu? Miksi hanasta tulee vettä? Käytkö sinä 
pissalla täällä vessassa? Pissaatko sinua istualtasi? Tulostatko sinä vai mitä?  

 
Kun lapset olivat tutkineet eri alueet, kysyimme heiltä, mitä he tiesivät 
Sæborgista. Nyt he mainitsivat huomattavasti useampia paikkoja talosta 
kuin ennen ja tunsivat talon paljon paremmin. ”Minä tiedän kaiken Sæbor-
gista! Torista ja saleista. Ja keittiöstäkin. Ja siitä pienestä huoneesta, joka 
on Anna-kokilla.” Huomasimme lasten keskustelusta, että ne lapset, jotka 
syövät päiväkodin keskustassa – Torilla – kokevat eri asioita kuin ne, jotka 
ruokailevat omissa saleissaan. He esimerkiksi näkivät, kun joku nouti ruoan 
keittiöstä ja kun ihmisiä kulki ohi. Päätimme sen vuoksi, että kaikki lapset 
saisivat ruokailla Torilla. 

Nyt olimme nähneet ja puhuneet paljon Sæborgista. Halusimme näyttää 
lapsille arkkitehdin laatiman piirustuksen päiväkodista. Lapset ymmärsivät 
piirustuksen nopeasti – varsinkin kun osoitimme kohdan, josta tullaan sisälle 
taloon. Lapset kiinnittivät huomiota myös neljään ympyrään, jotka olivat 
Torin ympärillä, mutta he eivät oikein ymmärtäneet niiden merkitystä piirus-
tuksessa. Niinpä lapset lähtivät omasta salistaan Torille tutkimaan asiaa. 
Pian yksi lapsista keksi, että ympyrät merkitsivät Torin ympärillä olevaa 
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eljää pylvästä. He juoksivat Torin ympäri ja laskivat pylväät, jotka sopivat 
täsmälleen piirustukseen ympyröihin. Siinä vaiheessa halusimme tarkastella 
hieman lähemmin, mikä Sæborgissa oli lasten mielestä todella kiinnostavaa 
ja jännittävää. 

Mietittyämme asiaa perusteellisesti päätimme kokeilla erityisesti lapsille 
suunnitellun digikameran käyttöä. Lapset kiertelivät päiväkodissa, yksi ker-
rallaan ja ottivat kuvia paikoista, jotka olivat heidän mielestään kiinnostavia 
ja me kirjoitimme samalla heidän ideansa ja ajatuksensa muistiin. Meistä oli 
hauska nähdä, miten lasten valitsemat kohteet usein heijastelivat heidän 
kiinnostustaan. Yksi tyttö (3 vuotta 8 kuukautta) otti kuvan kolmikulmaises-
ta peilistä, joka on Torilla. Hänen mielipaikkansa oli ollut Tori siitä lähtien 
kun hän aloitti päiväkodissa. Niinpä ei ollutkaan yllättävää, että hän päätti 
ottaa kuvan juuri sieltä. 

Lastentarhanopettaja: Mistä sinä otit kuvan? Thea: Torilta. Peilistä. Lastentarhan-
opettaja: Miksi otit kuvan juuri peilistä? Thea: Sen takia että se on minusta hieno. 
Lastentarhanopettaja: Mitä sinä näet peilissä? Thea: Itseni. Monta Theaa. Tosi monta. 
Lukemattomia.  

 
Eräs poika (4 vuotta, 1 kk) valitsi keittiön, josta hän oli aivan lumoutunut. 
Hän käveli nopeasti suoraan keittiöön kamera kädessään ja sanoi hyvin päät-
täväisesti, että hän halusi ottaa kuvan pesualtaasta ja vesihanasta. 

Lastentarhanopettaja: Ari, mistä sinä haluat ottaa kuvan? Ari: Keittiön vesihanasta. 
Lastentarhanopettaja: Minkä takia haluat ottaa kuvan vesihanasta? Ari: Sen takia että 
se on niin hauska.  

 
Lapset ottivat kuvia monista eri paikoista, ja heidän kuvansa ja ideansa ri-
pustettiin seinälle, niin että he saattoivat näyttää ne vanhemmilleen ja jutella 
niistä muiden lasten kanssa. Jatkoimme työtä kuvien parissa ja päätimme, 
että lapset saisivat piirtää kohdan, josta olivat ottaneet kuvan.  

Sæborgin 15-vuotisjuhla oli ovella ja keskustelu kääntyi siihen. Pu-
huimme pienissä ryhmissä siitä, mitä juhlassa pitäisi tehdä. 

Syödään hummerikeittoa ja poroa! Ja kakkua. Päiväkoti ei pysty hengittämään. Ei, ei 
se syönyt kakkuaan. Kutsutaan Sæborg juhlaan. Syödään kakkua. Vaaleanpunaista 
kakkua. Ruskeaa kakkua. Valtavan isoa. Paljon kakkua. Ja täytekakkuja. Ja vaalean-
punaisia täytekakkuja. Ja oransseja täytekakkuja.  

 
Kuten näkyy, lasten ideat liittyivät paljolti ruokaan.  

Heillä oli uskomattomia ideoita, emmekä pystyneet toteuttamaan kaikkia. 
Oppiaksemme tuntemaan lasten ajatukset hieman paremmin pyysimme lap-
set piirtämään juhlan sellaisena kuin he sen kuvittelivat. He toimivat pareit-
tain, ja mukana oli lastentarhanopettaja, joka kirjoitti muistiin heidän idean-
sa. Kuvista tuli kauniita ja ne pursusivat aivan uskomattomia juhlia. Mukana 
oli myös jonkin verran satujen maailmaa, sillä valtavat kynttilät saattoivat 
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tarvittaessa muuttua vankilan kaltereiksi, juhlassa oli mukana hevosia, kirk-
koja, korppeja ja kaikenlaista muuta.  

Lasten ideat vaikuttivat mitä suurimmassa määrin juhlaan. Yhden lapsen 
piirustusta käytettiin kutsukorttina ja keittiö valmisti päivän kunniaksi mau-
kasta hummerikeittoa. Vaikka kakku ei ollutkaan vaaleanpunainen, se oli 
todella hieno ja toteutettu lasten ideoiden pohjalta. Lapset osallistuivat juh-
laan taideteoksineen, he kantoivat uuden lipun ulos talosta uuteen lipputan-
koon, jonka päiväkoti oli saanut lahjaksi. Lapset lauloivat Sæborgille onnit-
telulaulun ja laulun, joka oli sävelletty erityisesti juhlaamme varten.  

Päiväkodin 15-vuotisjuhlallisuuksiin päättynyt projekti oli saavuttanut 
tavoitteensa. Lapset näkivät päiväkotinsa eri tavalla kuin ennen, he juttelivat 
paljon yhdessä ja lastentarhanopettajat oppivat tuntemaan paremmin lasten 
näkökulman ja ideat. Oli myös hauska seurata lasten uskomattomia juh-
laideoita, joiden ansiosta he osallistuivat enemmän ja olivat mukana muo-
vaamassa juhlaa omien näkemystensä pohjalta. Päiväkodin juhla oli valta-
van onnistunut. Lapset olivat ylpeitä juhlasta, sillä heillä oli ollut tärkeä 
tehtävä sen valmisteluissa ja suunnittelussa. 

3.3 Tanska: Demokraattiset arvot Hyletin päiväkodissa  

Erik Nielsen, varhaiskasvattaja, päiväkoti Hylet 

3.3.1 Lapset ja demokratia eli demokratiakasvatus 

Urheilupäiväkoti Hylet perustettiin vuonna 1972 hieman erilaiseksi päivä-
kodiksi, jossa oli tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota myötämääräämiseen 
ja demokratiaan. Lapset otettiinkin mukaan päätöksentekoon alusta asti sel-
laisissa päätöksissä, jotka he pystyvät itse hahmottamaan ja ymmärtämään. 

Demokratia on yksi Hyletin perusarvoista 

Olemme pitäneet alusta asti ja pidämme edelleen täysin välttämättömänä 
sitä, että lapsidemokratia on todellista demokratiaa ja että lapset voivat olla 
mukana päättämässä asioista niissä puitteissa, joita he meidän varhaiskasvat-
tajien/vanhempien mielestä pystyvät hahmottamaan. Emme silti kuvitelleet, 
että he voisivat olla päättämässä kaikesta maan ja taivaan välillä. 

Me olemme edelleen aikuisia, joilla on kokemusta ja tietoa yhteiskunnan 
rakenteista. 

Yksi esimerkki: Kun menemme talvella ulos leikkimään urheiluleikkejä, 
lapset eivät voi itse päättää, pukeutuvatko he lämpimästi vai eivät. Siitä pää-
tämme me aikuiset, joilla on kokemusta kylmästä säästä ja talvesta. He voi-
vat kuitenkin olla päättämässä siitä, mitä urheiluleikkejä tai yhteisiä leikkejä 
leikimme ja mihin leikkipuistoon menemme. Joskus asia päätetään yksinker-
taisella äänestyksellä, mutta useimmiten siten, että lapset perustelevat, miksi 
he haluavat tehdä tietyllä tavalla. Perusteluna voi olla esimerkiksi se, että 
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emme ole pitkään aikaan olleet kyseisessä paikassa tai että sopimaamme 
leikkiä voi leikkiä parhaiten juuri siellä. 

Jos asiasta äänestetään nostamalla käsi ylös, joidenkin ehdotus tietysti 
voittaa ja toisten häviää. Siinä tapauksessa sovimme lasten kanssa, että me-
nemme toiseen paikkaan seuraavalla kerralla ilman äänestystä. 

He voivat siis osallistua päätöksentekoon joissakin asioissa, mutta joskus 
taas me aikuiset teemme päätökset. 

Lapset eivät voi esimerkiksi päättää, lähtevätkö retkelle mukaan vai ei. 
Heidän on lähdettävä mukaan. Se sisältyy päiväkodin yleiseen pedagogiik-
kaan, josta olemme sopineet lasten vanhempien kanssa. Näemme päiväkodin 
yhteisönä, jossa meillä on yhteisiä kokemuksia ja jossa on asioita, jotka on 
kerta kaikkiaan pakko tehdä.  

Toinen esimerkki on ruoka. Päiväkodissa syödään joka päivä täysi ateria. 
Lapset voivat olla mukana päättämässä, mitä syömme. He voivat tehdä eh-
dotuksia lasten omissa kokouksissa. Tämä on kuitenkin tehtävä niiden pää-
tösten puitteissa, jotka henkilökunta ja vanhemmat ovat tehneet terveellises-
tä ja monipuolisesta ruokailusta. Lapset eivät siis voi päättää, että syömme 
jäätelöä ja kakkua. Mutta hyvä tomaattikeitto ja karrisilli käyvät. 

Koko ajan on haettava tasapainoa sen välillä, mihin lapset voivat vaikut-
taa ja mistä he eivät voi päättää, mikä puolestaan riippuu heidän iästään, 
kokemuksistaan ja kehitystasostaan. 

Kaikkein tärkeintä on suhtautua lapsiin vakavasti ja kuunnella, mitä heil-
lä on sanottavanaan. Ja kuunnella myös sitä, mitä he eivät sano. Liikkues-
samme kaupungilla lapsilla on vakituinen kävelykaveri, jonka kanssa he 
kulkevat aina käsi kädessä, ja aikuiset päättävät, kuka tämä kaveri on. Meillä 
on myös kiinteät ruokailuryhmät ja vakiopaikat. Mikään ei kuitenkaan ole 
niin vakiota etteikö sitä voisi muuttaa. Jos lapset siis haluavat olla yhdessä 
muiden kuin vakituisten kavereidensa kanssa, he tulevat käymään toisten 
luona ja pitelevät kädestä jotakuta muuta. Jos se ei jostakin syystä käy, ai-
kuisten pitää pystyä perustelemaan kunnolla, miksi ei. Ei ei ole ei. Se on 
”siksi että ei”. 

Lastenkokoukset 

Noin kerran viikossa pidämme lastenkokouksen. Pidämme lastenkokouk-
siamme lasten tason demokraattisena foorumina, jolla lapset voivat antaa 
toisilleen ja aikuisille kehuja ja moitteita sekä tehdä päiväkodin arkeen liit-
tyviä ehdotuksia. Lastenkokous on lasten tasolla ”päätösvaltainen”. Ko-
kouksen kulku on seuraavanlainen: Vanhimmilla lapsilla on vastuu tuolien 
asettelusta hevosenkengän muotoon ja osallistujamäärän laskemisesta. He 
huolehtivat siitä, että jokaiselle lapselle on tuoli. 

Yksi lapsi ja yksi aikuinen toimivat yhdessä kokouksen puheenjohtajina 
ja kirjoittavat asialistan hevosenkengän avoimessa päässä olevalle taululle. 
Kokous aloitetaan ja päätetään laululla. Asialistalla on neljä kiinteää kohtaa: 
kehut, moitteet, voimistelu/urheilu/leikkiminen/liikkuminen ja lasten kohta. 
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Lapset istuutuvat ja valitsevat yhden lapsen pöytäkirjantarkastajaksi sekä 
yhden aikuisen pöytäkirjanpitäjäksi, joka kirjoittaa pöytäkirjan. Nämä kaksi 
toimivat seuraavan kokouksen puheenjohtajina. 

Kokouksen alkajaisiksi edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastaja  
– lapsi – ”lukee” pöytäkirjan, jonka hän tarkasti edellisessä kokouksessa. 
Kohdassa ”moitteet” joku lapsista voi esimerkiksi valittaa, että jotkut ovat 
napanneet palikoita toisten legoalustoista tai että pojat ovat jättäneet ves-
san ringin ylös. Tai että jotkut kiusaavat. Nämä asiat tietysti käsitellään 
kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan. Lapset tekevät ehdotuksia siitä, 
miten ongelmat voidaan ratkaista. Seuraavassa kokouksessa käymme läpi 
pöytäkirjan ja keskustelemme siitä, onko jotakin muutosta tapahtunut. 
Joitakin ehkä kehutaan siitä, että heidän kanssaan on mukava leikkiä. Tai 
että ruoka on ollut hyvää. Aikuiset voivat esittää tällöin kommentteja las-
ten tueksi. Lasten kohdassa lapset voivat tehdä ehdotuksia retkistä, ruoas-
ta, lelupäivistä yms. Tässä kohdassa heitä kehotetaan myös kertomaan, 
ovatko he olleet vaikkapa lomalla, saaneet pikkuveljen tai onko isoäiti 
hakenut heidät tarhasta. Tehtyjä ehdotuksia käsitellään kokouksessa ja 
niistä tehdään päätös. Päätösten seuraaminen ja toteuttaminen on aikuisten 
vastuulla. 

Aikuiset auttavat lapsia ottamaan asioita esille. Jos lapsi jutteluhetken ai-
kana ehdottaa vaikkapa retkeä tai tiettyä ruokalajia, sanomme hänelle, että 
hän voi ottaa asian esille lastenkokouksessa. Muistutamme lasta ennen ko-
kousta siltä varalta, että hän olisi unohtanut asian. 

Joskus vanhemmat auttavat lapsiaan sanomalla päiväkodin aikuisille, että 
heidän lapsellaan on ongelma tai ehdotus lastenkokoukseen, ja että häntä 
pitäisi muistuttaa siitä. Joitakin asioita taas ehdotetaan päiväkodissa, jolloin 
aikuiset muistuttavat lasta niistä tai ehdottavat, että he puhuisivat asiasta 
lastenkokouksessa. 

On aivan selvää, että vanhimmat lapset puhuvat eniten ja tekevät eniten 
ehdotuksia. He pystyvät hahmottamaan, milloin asiat pitää ottaa esille. Mut-
ta myös nuorimmat puhuvat, ei ehkä aina oikealla hetkellä, mutta vanhem-
pien lasten on opittava sopeutumaan siihen. Ovathan he itsekin tehneet pie-
nempänä samalla tavalla. 

Lastenkokousten tarkoitus 

Jotkut lapset oppivat käyttämään puheenvuoroja kokouksessa ja ottamaan 
kantaa omiin ja muiden näkemyksiin. Lapsen sanavarasto vahvistuu, kun 
puhumme asioista. Lasta tuetaan tunteiden ja ajatusten ilmaisemisessa. Esi-
merkiksi joskus jossakin lapsiryhmässä on ongelmia, jotka saavat lapset 
pahalle mielelle, ja tällaiset ongelmat voidaan ottaa esille lastenkokouksessa 
ja ratkaista yhdessä. Istumme aivan lähekkäin ja pitelemme lasta, joka kokee 
kärsineensä vääryyttä ja autamme häntä pukemaan asian sanoiksi. 

Puhumme hyvästä ja huonosta käytöksestä, siitä miten muita tulee koh-
della ja miten pääsee mukaan leikkeihin. Tuemme lapsia, kun he käskevät 
toisen lopettaa esimerkiksi fyysisen tai verbaalisen kiusaamisen. 
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Koko lastenkokous rakentuu demokraattiselle prosessille, jossa lapset 
saavat kokemuksia äänestämisestä ja demokratiasta. Lapset käyttävät lasten-
kokouksen aiheita ratkaistakseen kiistoja omin päin. Opetamme lapsille, että 
demokratia on käyttökelpoista. 

On tärkeää, että lasten kanssa työskentelevät aikuiset kuuntelevat tarkkaan, 
mitä lapset sanovat ja mitä he ehdottavat ja että he myös vastaavat lapsille. Me 
henkilökunnassa tiedämme, että lapset pitävät lastenkokouksista. He ilmaise-
vat sen sekä meille että erityisesti vanhemmilleen, jotka puolestaan kertovat 
meille, miten ihastuksissaan lapset ovat. Jotkut lapset ovat alkaneet pitää las-
tenkokouksia myös kotona. Pöytäkirjat pidetään näkyvillä, niin että vanhem-
mat voivat lukea tai vilkaista niitä, ja he tapaavatkin tehdä niin. 

Vanhempien lasten innostus tarttuu nuorempiin. Hehän ihailevat isom-
piaan ja yrittävät matkia heitä. Isommat lapset ovat kuitenkin roolimalleja 
muuallakin kuin lastenkokouksissa. He ovat sitä kaikessa, mitä päiväkodissa 
tapahtuu. Se on kuitenkin asia, jota aivan tietoisesti työstämme lapsissa. 
Opetamme heitä ottamaan vastuuta toisistaan ja etenkin nuoremmistaan ja 
uusista tulokkaista. Toisena esimerkkinä mainittakoon ”oma kaveri”. Kun 
uusi pieni lapsi aloittaa päiväkodissa, hän saa yhden vanhemmista lapsista 
omaksi kaverikseen vuodeksi. Sen lisäksi että he kulkevat käsi kädessä, 
vanhemmalla lapsella on myös yleisvastuu siitä, että nuorempi viihtyy päi-
väkodissa. Tämä on hyvin tärkeää vanhemmalle lapselle, joka kasvaa huo-
mattavasti vastuunsa myötä. Samalla nuorempi lapsi ihailee isompaa ystä-
väänsä ja oppii häneltä. 

Metroesimerkki 

Yritämme antaa lapsille myös käsityksen siitä, miten päiväkodin ulkopuoli-
nen ”iso demokratia” toimii. Esimerkiksi kun Kööpenhaminan metro (jonka 
junissa ei ole kuljettajia) otettiin käyttöön, metromatkoista tuli nopeasti suo-
sittuja lasten keskuudessa. He halusivat istua ensimmäisessä vaunussa ja 
”ohjata” – mutta heillä ei ollut rattia eikä kojelautaa. Henkilökunta kirjoitti 
lasten puolesta metroyhtiölle ja kysyi, olisiko metrovaunuihin mahdollista 
sijoittaa leikkikojelauta, ja saimme saman tien myönteisen vastauksen yh-
tiön tiedottajalta. Lapset ja yhtiön piirtäjä suunnittelivat yhdessä kojelaudan, 
jonka saimme omaan päiväkotiimme ja jollainen lähetettiin myös muihin 
metrolinjan varrella oleviin päiväkoteihin. Olemme pyrkineet projektin avul-
la osoittamaan lapsille, miten demokratia voi toimia – eli että jos haluaa 
muuttaa jotakin, asialle on tehtävä jotakin. 

Demokratia-arviointi 

Tarkastellessamme näitä vuosia, joiden aikana olemme harjoittaneet demo-
kratiaa ja pitäneet lastenkokouksia, huomaamme vaikuttaneemme lapsiin 
myönteisesti. Jatkamme edelleen usein yhteydenpitoa lapsiin ja heidän van-
hempiinsa lasten lähdettyä päiväkodista. Lapsilta ja etenkin heidän van-
hemmiltaan saamamme palaute on hyvin yksiselitteistä.  
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Lapset käyttävät demokratiaa koulussa ja vapaa-ajan harrastuksissaan. 
He ovat oppineet käyttämään puheenvuoroja isoissa kokouksissa, he ovat 
oppineet ottamaan asioita esille kokouksissa ja he ovat oppineet, että mikäli 
he haluavat muutoksia, heidän on itsensä osallistuttava muutosten toteutta-
miseen. Olemme siitä syystä jokseenkin vakuuttuneita siitä, että tapamme 
työskennellä demokratian parissa on vaikuttanut lapsiin myönteisesti. Lapset 
ovat voineet oikeasti hyödyntää myöhemmin koulussa ja vapaa-aikana sitä 
pientä demokratian siementä, jonka olemme kylväneet heihin yhdessä van-
hempien kanssa. 

3.4 Islanti: 2–16-vuotiaiden lasten osallistaminen 
Mosfellesbæn uuden kouluohjelman kehittämiseen ja 
toteuttamiseen 

Gunnhildur María Sæmundsdóttir, Mosfællesbæn koulun koulukonsultti 

3.4.1 Lasten äänet 

Mosfellsbærin kunnan kouluja hallinnoiva koululautakunta päätti uudistaa 
kunnan kouluohjelmaa. Työ on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan syk-
syllä 2009. Päätös kouluohjelman uudistamisesta tehtiin 16. toukokuuta 
2009 pidetyssä koulukokouksessa, johon kaikki kiinnostuneet kuntalaiset 
olivat tervetulleita. Kokouksen tarkoituksena oli kerätä kuntalaisten mielipi-
teitä siitä, millainen on heidän mielestään hyvä koulu. YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus ilmaista näkemyksensä ja heillä 
tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja omiin edellytyk-
siinsä. Tämän oikeuden turvaamiseksi käynnistettiin koulukokousta edeltä-
vinä viikkoina projekti, jonka nimi oli Raddir barna – Lasten äänet. Projek-
tin tarkoituksena oli rohkaista 2–16-vuotiaita päiväkotilapsia ja peruskoulu-
laisia ilmaisemaan omia mielipiteitään ja käsityksiään siitä, millainen 
koulun tulee heidän mielestään olla. Projektissa hyödynnettiin niin sanottua 
mosaiikkimenetelmää. Se koostuu seuraavista kuudesta askeleesta16: 

Tunnustetaan, että lapsilla on satoja erilaisia kieliä, ja sen vuoksi turvau-
dutaan erilaisiin menettelytapoihin, jotta saataisiin selville heidän mielipi-
teensä ja käsityksensä koulunkäynnistä. On tärkeää löytää työskentelymene-
telmät, jotka soveltuvat kullekin yksilölle. Monet menetelmistä ovat useiden 
eri menetelmien yhdistelmiä.  

Lapset nähdään aktiivisina vaikuttajina kehityksessä. He pystyvät itse 
parhaiten ilmaisemaan omaa elämäänsä koskevaa tietoja ja omia kokemuk-
siaan. Lasten taitojen tunnustaminen panee aikuiset miettimään, miten rajoi-

                                                      
16 (Viite: Toimijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen koulun sisustukseen, arkkitehtuuriin ja 

kouluohjelmaan. (Þátttaka og áhrif hagsmunaaðila á hönnun skólabygginga og skólastefnu.) Mos-
fellsbærin RannUngia varten laadittu raportti, syyskuu 2008. 
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tetusti he itse ymmärtävät lasten elämää. Lasten kuuntelemista korostetaan, 
sen sijaan että heidän näkemyksiään pidettäisiin itsestään selvinä tosiasioina.  

Varhaiskasvattajat ja vanhemmat kuuntelevat toistensa näkemyksiä ja 
mielipiteitä. 

Menetelmä on joustava ja se on kehitetty niin, että sitä voi käyttää erilai-
sissa tilanteissa ja erilaisissa kouluissa.  

Lähtökohtana ovat lasten kokemukset eivätkä tutut teoriat.  
Menetelmää on voitava hyödyntää sekä arvioinnin välineenä että joka-

päiväisessä koulutyössä. 
2–9-vuotiaiden Raddir barna -projektissa käytettiin erityisesti kolmea 

työskentelymenetelmää lasten näkemysten ja mielipiteiden kuulemiseksi. 
Ensinnäkin tarkkailtiin lasten käyttäytymistä, leikkejä ja leluvalintoja, minkä 
pohjalta arvioitiin lasten mieltymyksiä. Toiseksi lasten kanssa ryhdyttiin 
käymään määrätietoista keskustelua. Lapset muun muassa jaettiin pienryh-
miin, joissa he saattoivat kertoa mielipiteitään koulusta. Keskustelussa pai-
notettiin tärkeitä asioita, esimerkiksi sitä, miksi käydään koulua, mikä on 
kaikkein kiinnostavinta koulussa, mikä on tärkeää ja mitä he haluavat oppia 
ja osata sekä miten he viihtyvät koulussa. Kolmantena työskentelymenetel-
mänä käytettiin digikameraa, jonka avulla yritettiin selvittää, mikä kiinnosti 
lapsia kaikkein eniten. Myös tässä menetelmässä lapset jaettiin ryhmiin ja he 
saivat itse ottaa kuvia asioista, joista pitivät eniten tai jotka kiinnostivat heitä 
eniten. Kohteena saattoivat olla yhtä lailla paikat, ystävät kuin esineet ja 
asiatkin. Voi huoletta sanoa, että kamera on uusi kieli, jota lapset pystyvät 
itse käyttämään ilmaistakseen sanoitta omia ajatuksiaan ja käsityksiään. 
Digikameralla on hyvin helppo ottaa paljon kuvia.  

Tässä ikäryhmässä saatiin erilaisia käsityksiä siitä, millainen on lasten 
mielestä hyvä koulu ja mikä on koulutyössä tärkeintä. Saattoi kuitenkin 
nähdä, että ystävät ja kaverit ovat punainen lanka ja että heidän kanssaan 
leikkiminen on suunnattoman tärkeää. 

On varsin selvää, että leikki on lapsille hyvin tärkeää, niin ulkona kuin 
sisälläkin. Lasten ottamat kuvat olivat hyvä osoitus tästä. Useimmat kuvat 
olivat leikkipaikalta, etenkin sieltä, missä muut lapset leikkivät. Jotkut kuvat 
olivat lepotiloista, jotka myös ovat lapsille hyvin rakkaita. 

10–12-vuotiaita lapsia pyydettiin osallistumaan koulukokoukseen erityi-
senä oppilasryhmänä. Sitä ennen heidän kanssaan oli kuitenkin pidetty kou-
lussa keskusteluryhmiä. Kokouksessa oli mukana 22 oppilasta, ja he kaikki 
vaikuttivat iloisilta saadessaan mahdollisuuden ilmaista omia käsityksiään. 
Yksi oppilas sanoi, että ”hän ei ollut tiennyt, että oppilailla oli lupa sanoa 
oma mielipiteensä koulusta mutta oli mahtavaa saada siihen lupa”. Tämän 
ryhmän kanssa pohdittiin samantapaisia asioita kuin nuorempien kanssa, eli 
kysyttiin, mitä lapset haluavat oppia ja mitä he haluavat osata isona. Oppi-
lailta kyseltiin myös heidän viihtymisestään ja voinnistaan koulussa. ”Mil-
laista lapsella pitäisi olla koulussa”. Nämä oppilaat halusivat oppia enem-
män eri luonnontieteellisistä aineista kuten tähtitieteestä, luonnonhistoriasta 
ja biologiasta. He halusivat myös oleskella enemmän ulkona, tutkia luontoa 
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ja ennen kaikkea oppia selviytymään luonnossa. Heillä oli myös hyvin sel-
keät mielipiteet lasten viihtymisestä ja voinnista koulussa – oppilaiden pitää 
tuntea olonsa hyväksi ja kiusaaminen pitää kieltää. He haluavat itse valita 
kielet, joita opiskellaan. He haluavat osallistua opetukseen, olla ”opettajia” 
ja tehdä enemmän ryhmätöitä. 

Vanhimmat lapset, 13–16-vuotiaat koululaiset, kutsuttiin koulukokouk-
seen tasavertaisina muiden kuntalaisten kanssa, ja heitä kehotettiin erityises-
ti osallistumaan keskusteluun siitä, millainen on hyvä koulu. Olimme järjes-
täneet koulussa kokouksen alla ryhmäkeskusteluja oppilaiden kanssa ja poh-
tineet, millainen hyvän koulun tulisi olla. Tarkoituksena oli herättää 
keskustelua ja kannustaa nuoria osallistumaan aktiivisesti varsinaiseen ko-
koukseen. Valitettavasti tästä ikäryhmästä kovin moni ei osallistunut koulu-
kokoukseen. Haluamme kuitenkin edelleen kuulla heidän mielipiteitään ja 
käsityksiään. Tälle ikäryhmälle suunnitellaankin nyt omaa koulukokousta. 
Ajatuksena on, että Mosfellsbærin nuoret käyttävät syksyllä yhden koulu-
päivän tällaiseen kokoukseen, ja toivomme oppilaiden osallistuvan kokouk-
sen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Projektin tavoitteena on kuunnella lasten mielipiteitä ja käsityksiä va-
kuuttuneena siitä, että lapset pystyvät itse ilmaisemaan mielipiteensä koulus-
ta ja kouluopetuksesta. Uskomme, että heillä on vakavasti otettavia mielipi-
teitä ja että heillä on tärkeää tietoa, jonka he pystyvät itse ilmaisemaan kaik-
kein parhaiten. 

Monien tutkimusten mukaan nuorillakin lapsilla on taito ja valmiudet il-
maista mielipiteitä ja näkemyksiä heitä itseään koskevissa asioissa. YK:n 
lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on perustavaa laatua oleva 
oikeus tulla kuulluksi, ja siinä on tunnustettu heidän oikeutensa vaikuttaa 
oman elämänsä muovaamiseen. Tämä tunnustus on demokratisoinut koulu-
työtä, jossa lasten oma ääni kuuluu. Heidän mielipiteitään ja vaikuttamis-
valmiuksiaan tulee kunnioittaa. (Lähde: Sjónarmið barna og lýðræði í 
leikskólastarfi – Lasten mielipiteet ja demokratia päiväkodissa). 

Kuten sanottu, on hyvin tärkeää, että lasten omat ajatukset ja mielipiteet 
heijastuvat uudessa kouluohjelmassa. Aikuisten on suhtauduttava avoimesti, 
otettava haaste vastaan ja kuunneltava lasten ääniä – meidän on uskottava, 
että heidän äänensä on tärkeä osa koulumme kehittämistä ja parantamista. 

Olisi tietysti helpompaa kuunnella vain aikuisia ja ottaa huomioon pel-
kästään heidän käsityksensä hyvästä koulusta. Lasten äänten kuunteleminen 
on sekä haaste että riski. Heidän äänilleen on kerta kaikkiaan annettava tilaa 
koulutyön suunnittelussa, mikä puolestaan merkitsee sitä, että aikuisten on 
muutettava omia työskentelymenetelmiään ja ajattelutapojaan päivittäisessä 
suunnittelutyössä. On siis uskallettava hypätä uima-altaan syvään päähän ja 
arvioitava uudelleen omia työskentelytapoja ja ajatuksia siitä, miten asiat 
saadaan sujumaan parhaiten – eikä se ole välttämättä kovin helppoa. 

Nyt työn alla oleva uusi kouluohjelma heijastelee seuraavia näkemyksiä 
ja mielipiteitä, joita 2–13-vuotiaat lapset ovat ilmaisseet: 
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 On tärkeää, että koulutyössä on aikaa ja tilaa kavereiden kanssa 
leikkimiselle. 

 Luonnontieteellisiä aineita kuten biologiaa, luonnonhistoriaa ja 
tähtitiedettä tulisi painottaa enemmän. 

 Opetuksessa tulisi olla vähemmän teoriaa ja enemmän käytäntöä ja 
ulkona olemista. 

 Oppilaat haluavat haasteita ja vaativia tehtäviä ja he haluavat oppia 
selviytymään paremmin omin päin, etenkin luonnossa. 

 Oppilaat haluavat useampia valinnaisia kieliä. 
 Oppilaiden tulisi osallistua aktiivisemmin opetukseen ja toimia itsekin 

opettajana eikä vain ottaa passiivisesti vastaan opetusta. 
 Oppilaat haluavat tehdä enemmän ryhmätyötä kavereidensa kanssa. 

Lapset ovat sosiaalisia yksilöitä kuten aikuisetkin. Koulutyön tulisi 
perustua enemmän lasten sosiaalisiin valmiuksiin ja pitää 
lähtökohtana heidän vahvuuksiaan. 

 Lapsilla on oikeus vaatia, että koulussa viihdytään ja että kiusaamista 
ei suvaita.  

 
Toivottavasti aikuiset ovat valmiit ottamaan vastaan haasteen ja kuuntelemaan 
lasten näkemyksiä. Toivottavasti he ovat myös vakuuttuneita siitä, että lasten 
äänet ovat tärkeitä, mikäli koulua halutaan kehittää entistä paremmaksi. 

Lasten mielipiteiden kuunteleminen tehostaa koulutyötä ja ilahduttaa ja 
innostaa lapsia. Tämä ei tarkoita sitä, että lapset eivät yleensä olisi kiinnos-
tuneita – päinvastoin; uteliaisuus ja elämänilo ovat lapsille luontaisia. On 
yhteiskunnan etujen mukaista kannustaa kaikkien luovuutta ja uusia ajattelu-
tapoja, etenkin kun kehitys ja edistys on kaikilla alueilla niin nopeaa. Enää 
ei uskota top-down-tyyliin. Olemme nykyään yhtä mieltä siitä, että hyviä 
tuloksia saadaan aikaan kaikkien aktiivisella osallistumisella, työmenetelmiä 
muuntelemalla ja ennen kaikkea yhteistyöllä. 

3.5 Keskustelu: Päiväkoti ja koulu 

Artikkelit heijastelevat sitä, miten tärkeää on kannustaa lapsia osallistumaan 
iästä riippumatta. Oppilasdemokratiaa edistävä Trialog-menetelmä on väli-
ne, jolla luodaan verkostoitumisrakenteita. Vaikuttamisen sosiaalinen merki-
tys tulee siinä selkeästi näkyviin, samoin informaation tärkeys. Osallistumi-
sen aste riippuu välineen käyttötavasta.  

Kuvatut kaksi päiväkotia ovat hyviä esimerkkejä siitä, että omaan arki-
elämään vaikuttamisella on paljon annettavaa pienillekin lapsille, samoin 
lasten kanssa yhteistyötä tekeville aikuisille. Sæborgin päiväkoti tarjoaa 
esimerkkejä spontaanista vaikuttamisesta ja osallistumisesta. Niistä ilmenee, 
että päiväkoti voi tarjota lapsille mahdollisuuden osallistumiseen ilman isoja 
ja rajuja muutoksia. Hyletin päiväkodissa osallistumisrakenteet ovat kiin-
teämpiä ja aikuisilla on selkeä suunnitelma. Lastenkokousten rutiinit ovat 
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peräisin perinteisistä demokraattisista kokouksista. Aikuiset tarjoavat puit-
teet ja lapset sopeutuvat niihin, mutta samalla lapsille tarjoutuu mahdolli-
suus vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Näin pienten lasten osallistumisessa 
ovat kaikesta huolimatta ratkaisevan tärkeitä aikuisten asenteet ja kyky ha-
vaita sekin, mitä ei ilmaista selkeästi, ja ennen kaikkea heidän elekielensä.  

Mosfællesbæn kunnan koulukokousprojekti on myös esimerkki siitä, että 
aikuiset ovat määrittäneet osallistumisen puitteet ja muodot. Siitä ilmenee, 
että juuri tällainen muoto soveltuu mitä parhaiten pienemmille lapsille, kun 
taas nuoret haluavat jotakin muuta. Tämä on sopusoinnussa tutkimuksen 
kanssa, jonka mukaan nykynuoret pitävät usein parempana muita kuin perin-
teisiä vaikuttamiskanavia17. Tässäkin tapauksessa on luotu osallistumista 
varten rakenteet, mutta niiden anti lapsille riippuu niiden sisäpuolisista pro-
sesseista ja siitä, mitä tosiasiassa voidaan saavuttaa.  
 
 

                                                      
17 Ødegård 2009 



 



4. Kulttuuri, vapaa-aika ja 
lähiympäristö 

Lasten osaamista ja näkökulmia otetaan aivan liian vähän huomioon kuntien 
suunnitelmissa ja päätöksenteossa18. Nyt alkaa yleistyä käsitys siitä, että 
tähän on tultava muutos. Esitämme tässä luvussa seitsemän esimerkkiä siitä, 
miten nuorille voidaan antaa mahdollisuus osallistua oman vapaa-aikansa 
muovaamiseen ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä suunnitteluun. Kolme 
artikkelia käsittelee ensisijaisesti fyysistä ympäristöä ja sitä, miten lasten ja 
nuorten vaikuttaminen voi vahvistaa suunnittelua ja päätösprosesseja. 
Saamme lukea, miten norjalainen MIABE-menetelmä soveltuu lasten ja 
nuorten tietoisuuden lisäämiseen lähiympäristön fyysisestä olemuksesta ja 
heidän osallistamiseensa yksittäisiin, rajoitettuihin ympäristönparannus-
hankkeisiin. Suomalaisessa hankkeessa kuvataan SoftGis-menetelmää ja 
valotetaan mallia, joka edistää vaikuttamista lähiympäristön suunnitteluun. 
Viimeisenä esiteltävä islantilainen hanke käsittelee koulurakennusta, jonka 
suunnittelussa lapset saivat olla mukana. 

Lopuissa neljässä artikkelissa on kyse eri tason vaikuttamisesta eli siitä, 
miten lapset ja nuoret osallistuvat erilaisten toimenpiteiden ja aktiviteettien 
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Olemme valinneet Islannista esimerkin, 
joka tuo esiin nuorten suuren luovuuden konsertin järjestämisessä. Ruotsin 
ja Färsaarten esimerkit kertovat, miten nuoret voivat itse vaikuttaa vapaa-
ajan kerhon/nuorisotalon toimintaan. Ahvenanmaan artikkelissa kuvaillaan 
vaikuttamista, joka liittyy verkostoitumiseen ja avaa samalla mahdollisuu-
den aktivismiin. 

Monet esimerkit liittyvät siihen, millaisia haasteita lasten ja nuorten osal-
listaminen oman arkensa suunnitteluun ja järjestämiseen tarjoaa. 

4.1 Norja: Kuinka MIABE-menetelmällä edistetään lasten 
ja nuorten vaikuttamista heidän lähiympäristössään 

Kari Bjørka Hodneland, MIABE-projektin vetäjä 

4.1.1 Pienet, rumat paikat 

Pienet rumat paikat -niminen pilottiprojekti oli Oslon kunnan ja Form & 
Arkitektur -yrityksen yhteishanke. Mukana oli runsaat 250 pääasiassa  
10–12-vuotiasta koululaista ja heidän opettajiaan viidestä Oslon keskustan 

                                                      
18 Gjertsen 2000: 5-18 
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lähellä sijaitsevasta koulusta. Projekti oli osa kunnan panostusta kaupungin 
turvallisuuteen ja se sisältyi vuosien 1996–1998 kaupunginosasuunnitel-
maan. Hanke kesti lähes puolitoista kouluvuotta, ja sen päätteeksi järjestet-
tiin näyttely kaupungintalon galleriassa. Pilottiprojektia jatkettiin eri muo-
doissa kolmen vuoden ajan, myös osana eurooppalaista vaikuttamisprojek-
tia. Projektin päämääränä oli hyödyntää julkista tilaa käytännön oppimis- 
ja opetusyhteyksissä. Oppilaiden tuli yhdessä kunnan virastojen kanssa 
osallistua koulun lähiympäristön julkisen tilan kunnossapitoon ja kohen-
tamiseen, niin että paikoista tulisi turvallisia ja viihtyisiä kaikkien kysei-
sessä ympäristössä liikkuvien iloksi. 

Menetelmä 

Toteutuskeinoksi valittiin itse kehitetty MIABE-menetelmä, jonka tarkoi-
tuksena on lisätä tietoisuutta rakennetusta ympäristöstä (Model for Increased 
Awareness of the Built Environment). Mallia käytettiin alun perin paikka-
analyyseissa, mutta se on osoittautunut hyväksi myös lasten ja nuorten niin 
sanotuissa vaikuttamisprojekteissa. 

MIABE on oppimis- ja opetusmalli, joka liittyy läheisesti peruskoulun 
kansalliseen opetussuunnitelmaan. Se koostuu erilaisista toimintaan kannus-
tavista osioista. Ryhmässä joku voi esimerkiksi haluta valokuvata, toinen 
piirtää karttoja, kolmas kirjoittaa raportteja ja kaikki saattavat haluta raken-
taa pienoismalleja. Sen vuoksi on vaikea sanoa, ketkä oppilaat olivat aktiivi-
simpia; tavoitteena oli, että mahdollisimman monet löytäisivät toiminta-
muodon, jossa he ovat hyviä. Tutkimus (Hodneland 2007) on osoittanut, että 
jotkut osiot ovat vaikuttamisen toteutumisen kannalta muita tärkeämpiä. 
Tämä koskee erityisesti sanavaraston laajentamista, johon palaan jäljempänä 
olevassa luvussa. MIABE ei tavoittele ”oikeita” vastauksia vaan pyrkii kan-
nustamaan kriittistä ajattelua ja keskustelua julkisen tilan yksityiskohtien 
parissa tehdyn työn tuottaman tiedon pohjalta. Malli perustuu ryhmätyöhön. 

MIABE käytännössä: pienet rumat paikat 

MIABE edellyttää, että sekä opettajat että oppilaat käyvät kurssin ennen var-
sinaisen vaikuttamissprojektin alkua. Hankkeen suunnittelija/koordinaattori 
(jolla on arkkitehtuuritausta) on vastuussa kurssien sisällöstä, ja hän on muka-
na myös kussakin luokassa useita kertoja projektikauden aikana. 

Oppilaille kerrotaan paikan (koulun lähiympäristön) historiasta, uudet 
käsitteet kuten kaupunkitila, katukalusteet yms. selitetään ja oppilaat tekevät 
muistiinpanoja lokikirjoihinsa. Ryhmät valitsevat itse työkohteekseen jonkin 
pienen ruman paikan. Pieni ruma paikka voi olla esimerkiksi kadunpätkä tai 
osa isompaa paikkaa. Tärkeintä on, että paikalle on ainakin jossakin määrin 
tehtävissä jotakin. Oppilaiden on ensin suoritettava rekisteröintiprosessi, 
jotta saataisiin yleiskuva siitä, millaiset toimenpiteet ovat välttämättö-
miä/toivottavia koulun lähiympäristön julkisen tilan kohentamiseksi ja kun-
nossapitämiseksi. Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että he oppivat 
”katsomaan” aktiivisemmin eli hankkimaan lisää tietoa; käyttämään kaikkia 
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aistejaan, katsomaan, nuuhkimaan ja kuuntelemaan, koskettelemaan eri ma-
teriaaleja, piirtämään karttoja alueestaan, valokuvaamaan, laatimaan luon-
noksia ja tekemään muistiinpanoja. Ryhmät tekevät yhteenvedon rekiste-
röimistään asioista, ja sen jälkeen keskustellaan, mikä on rumaa, mitä he 
haluavat pitää ennallaan, mitä he pystyvät muuttamaan itse ja minkä tekemi-
seen heidän on pyydettävä apua kunnalta. Kaikki mielipiteet on perusteltava. 
Tässä vaiheessa hyödynnetään erityisesti MIABEn sitä osiota, joka koskee 
julkiseen tilaan ja julkishallintoon liittyvän rajoitetun sanaston omaksumista 
sekä osioita, jotka koskevat uusia muotoiluehdotuksia ja kirjeiden kirjoitta-
mista kunnan virastoille. Oppilaat oppivat nopeasti käyttämään sellaisia 
käsitteitä kuin kunnan virastot, julkisivut ja katukalusteet keskustellessaan 
keskenään tai kirjoittaessaan kunnan eri toimielimille tai arkkitehdeille, 
muotoilijoille jne. Oppilaat laativat kyselykaavakkeita saadakseen selville, 
mitä mieltä lähiympäristön ihmiset ovat ryhmän tärkeinä pitämistä aiheista; 
”pitäisikö kunnan sinun mielestäsi järjestää tänne istumapaikkoja ja katos, 
niin ettei kastu sateella?” Vastuu oppilaiden perusteltujen muutosehdotusten 
toteuttamisesta oli kunnan viranomaisilla, mutta oppilaat pystyivät itse te-
kemään monia parannuksia, esimerkiksi poistamaan luvattomia julisteita  
julkisen tilan seiniltä. 

Yhdessä luokassa kaikki ryhmät päättivät ryhtyä suunnittelemaan uusia ka-
tukalusteita. Ryhmät suunnittelivat erilaisia kohteita kuten roskakoreja, penk-
kejä sekä bussi- ja raitiovaunupysäkkien katoksia. Voisivatko roskakorit olla 
tummanvihreitä sylintereitä? Kuvan keltaisen kaniinin herkkuruokaa ovat 
suklaalevyjen kääreet, ja se oli yksi monista roskakoriehdotuksista. Luokka 
kirjoitti yhdessä kunnalle: ”Oslon kunnan tekniselle virastolle. 3c–4c-luokka 
on tutkinut lähiympäristöä ja löytänyt joitakin pieniä rumia paikkoja. Olemme 
myös suunnitelleet uusia penkkejä, kylttejä, roskakoreja ja bussikatoksia ja 
tarvitsemme kunnan apua tämän kehittämiseen. Arvostamme teidän apuan-
ne!!!” Eräässä toisessa luokassa, jossa hyvin monien oppilaiden äidinkieli oli 
muu kuin norja, opettaja ja oppilaat sopivat, että kaikkea pieniin rumiin paik-
koihin liittyvää työtä hyödynnettäisiin norjan kielen kirjoitustaidon parantami-
seen. Ryhmät kirjoittivat lehteen mielipidekirjoituksia, tekivät kyselykaavak-
keita ja kirjoittivat useita kirjeitä kunnan eri virastoihin. Pieniä rumia paikkoja 
käsittelevän näyttelyn avajaisissa kaksi poikaa piti puheen, jossa he kertoivat 
raporttien kirjoittamisen olleen ”välillä vähän tylsää”. 

Erään pilottiprojektiin osallistuneen luokan oppilaat olivat vasta  
8-vuotiaita. Viestintä kunnan kanssa oli heille liian vaikeaa, mutta he tekivät 
joistakin rumista paikoista viihtyisämpiä istuttamalla sinne tulppaaninsipu-
leita. 

Oliko tämä vaikuttamista? Huomaamme lasten ja nuorten kanssa toi-
miessamme, että käsitteitä myötämäärääminen, vaikuttaminen, osallistumi-
nen, aktiivinen vaikuttaminen jne. käytetään sekaisin. Oma käsitteistöni on 
syntynyt pohdiskellessani omia MIABE-pohjaisia projektejani, mutta siihen 
on vaikuttanut myös suunnitteluteoria. Lähtökohtani on lyhyesti sanottuna 
se, että vaikuttamisessa kaikki osallistuvat toimintaan, että käydään vuoro-
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puhelua eri ammatteja edustavien aikuisten kanssa ja että vaikuttamisproses-
sin tulee johtaa johonkin todelliseen, kuten aiemmin on kuvailtu. 

Vaikuttamisprojekti, jossa päämäärään pyritään MIABE-menetelmällä, 
toteutetaan elimellisenä osana varsinaista opetusta pitkän ajan kuluessa 
(mielellään yhden kouluvuoden ajan), ei päivä- tai viikkopohjalta. Projekti 
ei siis ”syö” aikaa varsinaiselta opetukselta, vaan toimii oppiaineiden välisen 
pitkäjänteisen projektityön lähtökohtana. Jotta vaikuttaminen olisi muutakin 
kuin mukanaoloa jossakin projektissa – jonkinlaisten vaikuttamisen vähim-
mäisvaatimusten täyttämiseksi – lasten on opittava, mitä projekti ja sen vai-
kuttamisaspekti merkitsevät. Sen vuoksi areenaksi on valittu koulu. 

Miksi sitten käyttää julkista tilaa oppimisareenana? Julkinen tila on kaik-
kien käyttämä tila, kaikki ”omistavat” sen ja kaikilla on mahdollisuus vai-
kuttaa sen ulkonäköön. Julkisen tilan yksityiskohdat kuuluvat sitä paitsi 
lapsen elämänpiiriin. Lapset ovat käyttäneet penkkejä ja suihkulähteitä ja 
roskakoreja jo kauan ennen kouluun menoa. 

MIABE-menetelmän käytöllä on kaksi päätarkoitusta; lasten ja nuorten 
tietoisuuden lisääminen rakennetusta ympäristöstä ja kaikille lapsille tarjottu 
johdatus demokratiaan sisältyvän vaikuttamisen käytännön kokemuksiin 
edes yhden kerran heidän kouluaikanaan. Koska peruskoulu on pakollinen 
kaikille lapsille ja nuorille, se tavoittaa periaatteessa kaikki, vaikka oppilai-
den yksilöllisessä osallistumisasteessa onkin tietysti suuria eroja. Toinen 
tavoite on, että MIABE-projektin toteuttaminen ei vaadi yhteiskunnallisia 
muutoksia, ja kolmas on, että vaikuttamisprosessin tulee hyödyttää sekä 
yksilöä että yhteisöä. Uskon, että vain sillä tavalla pystymme kehittämään 
yhteiskunnallista osallistumista kaikissa lapsissa ja nuorissa, niin että se 
säilyy myös vaikuttamisprojektin päätyttyä. Näyttää siltä, että mallin käyttö 
antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa, mutta hyväkään malli ei takaa sitä, 
että kaikki sitä käyttävät lapset ja nuoret toimivat yhtä aktiivisesti (Hodne-
land 2007). 

Tulokset/päätelmät 

Projektia pidettiin onnistuneena. Se sai runsaasti huomiota mediassa, ja ku-
ten jo mainitsin, Oslon kaupungintalon galleriassa pidettiin projektia esitte-
levä näyttely ja se kutsuttiin myös mukaan eurooppalaiseen hankkeeseen. 
Projektilla saatiin aikaan näkyviä parannuksia, ja aikarajasta ja budjetista 
pidettiin kiinni, joten siinä mielessä se oli kunnallinen menestystarina. 
Hankkeen kanssa tekemisissä olleet aikuiset suhtautuivat vakavasti lasten 
panokseen ja työhön, ja oppilaat olivat erittäin innoissaan työstään, olipa se 
sitten kukkasipuleiden istuttamista tai kirjeiden kirjoittamista kunnan viras-
toihin. ”Mehän olimme töissä”, yksi lapsista sanoi jälkeenpäin. Silti virhei-
täkin tehtiin. Esimerkiksi opettajat valitsi koulun hallinto (”top down”), 
emmekä osanneet painottaa tarpeeksi sitä, että asiat vievät aikaa. ”Miksi 
minun pitää tuhlata aikaani tähän, kun mitään ei tapahdu?” eräs oppilas kir-
joitti lokikirjaansa. Oliko joillakin harha-askeleilla käytännön seurauksia? Ei 
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ollut – kaikki onnistuttiin korjaamaan tai selittämään matkan varrella, mutta 
”korjausprosessit” veivät aikaa. 

Arviointi suoritettiin laatimalla peruskoulua varten ideavihkonen (Hod-
neland ja Christoffersen 1998). Kuten tässä artikkelissa on kuvattu, lasten 
ääntä kuunneltiin monilla eri alueilla, mutta ei esimerkiksi haastattelemalla 
tai keskustelemalla heidän kanssaan siitä, mitä mieltä he olivat osallistumi-
sesta näin laajaan vaikuttamisprojektiin. On tärkeää korostaa, että ”Pienet 
rumat paikat” ei ollut tutkimusprojekti vaan käytännön vaikuttamisprojekti, 
jonka Oslon kunta käynnisti aivan tietyssä tarkoituksessa. Lapset ja nuoret 
olivat hankkeen päähenkilöitä. Heidän äänensä ei kuitenkaan kuulu riittävän 
hyvin saatavilla olevasta dokumentaatiosta. Asian korjaamiseksi joitakin 
mukana olleita lapsia on haastateltu jälkikäteen (Hodneland 2007). Kaikkien 
mielestä oli motivoivaa, että heihin suhtauduttiin vakavasti ja että he voivat 
itse valita paikan ja tehdä jotakin, missä he ovat hyviä. Malin totesi, että on 
koettava, että ”jotakin tapahtuu” voidakseen uskoa vaikutusmahdollisuuk-
siinsa, siihen että on ollut mukana päättämässä.  

Projektin poliittinen ja hallinnollinen juurruttaminen vaati kuukausien 
työn. MIABE-menetelmän käyttäminen ”Pienten rumien paikkojen” kaltai-
sissa vaikuttamisprojekteissa edellyttää, että hallinto vastaa yhteydenottoihin 
ja toimii niiden pohjalta, kuten Oslon kunnassa tapahtuikin. Entä sitten 
MIABEn myöhempi käyttö? Mallia alkavat nyt käyttää yhtenä työvälineenä 
10–15-vuotiaat koululaiset. Kyse on vaikuttamisesta koulun ulko- ja sisäti-
loihin Oslon kunnan koulurakentamisesta vastaavan Undervisningsbygg 
KF:n kanssa. 

4.2 Ruotsi: Esimerkki nuorten vaikuttamisesta omassa 
kerhossaan 

Lena Lück, Jönköpingin kunnan vapaa-aikakoordinaattori 

Jönköpingin nuorisotaloissa päättävät nuoret 

Jönköpingin kunta on pitänyt jo kauan itsestään selvänä, että lasten ja nuor-
ten on voitava vaikuttaa ympäristöihin, joissa he viettävät suuren osan ajas-
taan. Kunta on nähnyt vaivaa laatiakseen lapsi- ja nuorisopoliittisen toimin-
taohjelman ja organisoidakseen sen pohjalta lasten ja nuorten vaikuttami-
seen liittyvää työtä kunnassa. Vapaa-ajan lautakunta on muun muassa 
antanut vapaa-aikavirastolle tehtäväksi lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuk-
sia nuorisotaloissa kokeilemalla malleja, joissa nuoret osallistuvat aktiivises-
ti nuorisotalonsa tilojen ja toiminnan budjetointiin, suunnitteluun ja muo-
vaamiseen. 

Kunnassa on yhdeksän nuorisotaloa, joista kolmessa nuoret vaikuttavat 
vahvasti toimintaan. Kaikilla kolmella nuorisotalolla on oma toimintamal-
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linsa. Mallin valinta riippuu toiminnan laadusta ja siitä, mikä ohjaajien mie-
lestä soveltuu parhaiten juuri heidän nuorilleen.  

Huskvarnassa sijaitsevassa Ankaret-nuorisotalossa pidetään suurko- 
kouksia, joissa kaikilla on puhemahdollisuus. Kokouksia järjestetään kerran 
kuussa, ja kaikki talolaiset ovat mukana. Ehdotukset on jätettävä vähintään 
viikko ennen kokousta. Mikäli ehdotuksen kustannukset ovat yli 5 000 
kruunua (noin 510 euroa), ehdotusta on käsiteltävä vielä toisessa suurko-
kouksessa. Kun ehdotus on hyväksytty äänestyksessä, ehdotuksen tekijät 
saavat vastuun sen toteuttamisesta. He saavat tarvittaessa apua ohjaajilta. 

16-vuotias Rani on aktiivinen Ankaretissa, ja hänen mielestään suurko-
kouskäytäntö on hyvä: 

”Kun ehdotukset on esitetty, voi käydä kahvilla ja miettiä niitä… Alussa oli joskus  
vähän hankalaa, kun ihmiset äänestivät kiusallaan kumoon toistensa ehdotuksia”. 
17-vuotias Elias on myös aktiivinen. Hän lisää: ”Sitten ihmiset tajusivat, että jos he 
äänestävät kumoon muiden ehdotuksia, heidän omatkin ehdotuksensa äänestetään 
kumoon”.  

 
Nuoret voivat tehdä hyvinkin erilaisia Ankaretin toimintaan liittyviä ehdo-
tuksia, mutta he eivät ole vastuussa koko budjetista: ”Voimme käyttää tietyn 
osan talon määrärahoista. Siis omiin ehdotuksiimme. Mutta sitten kun ne 
rahat on käytetty, se on siinä, eikä meillä ole rahaa muuhun”, Rani selittää. 

Dalvikin nuorisotalossa puolestaan on ohjausryhmä, jossa on seitsemän 
nuorta. He ovat 13–17-vuotiaita. He edustavat nuorisotalossa käyviä nuoria 
ja tapaavat kerran kuukaudessa, jolloin he ovat mukana päättämässä muun 
muassa loma-ajan toiminnasta, matkoista, hankinnoista ja avoimesta toimin-
nasta.  

”On paljon hauskempaa, kun saa olla mukana päättämässä”, sanoo  
15-vuotias Robert, joka on Dalvikin nuorisotalon ohjausryhmässä. Hän 
luettelee asioita, jotka on toteutettu ohjausryhmän aloitteesta: Tukholman-
matka, Kööpenhaminan-matka, jalkapallomatka Kalmariin. Useita yöpy-
mismatkoja ja kalastusretki. 

Myös Dalvikin nuorisotalossa nuorilla on vastuu tietystä budjetin osasta. 
He saavat käyttöönsä 20 000 kruunua (noin 2 000 euroa) erilaisten asioiden 
tekemiseen. Vaikeinta on joskus keksiä sellaisia aktiviteetteja, jotka sopivat 
kaikille. Myös ehdotusten saaminen nuorisotaloa aktiivisesti käyttäviltä 
nuorilta voi olla vaikeaa. Ellei käyttäjiltä saada ehdotuksia, joku ohjausryh-
mäläisistä joutuu ehdottamaan jotakin. 

Öxnehagassa sijaitsevassa Forumin nuorisotalossa nuorison vaikuttamis-
ta pyritään edistämään epävirallisemmin. Forum on iso nuorisotalo, jossa 
käy tavallisena iltana jopa 80 nuorta. Näin isolle ja vaihtuvalle ryhmälle voi 
olla vaikea järjestää suurkokouksia. Sen sijaan tapaamisia on usein ja spon-
taanisti ja kaikkia kehotetaan esittämään ideoita ja osallistumaan niiden to-
teutukseen. Kokoontumispaikkana toimii keittiö. Tämä voi tuntua yksinker-
taiselta, mutta henkilökunta on valinnut tämän strategian aivan tietoisesti. 
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Joustavuus on tarpeen, ja on löydettävä sellainen menetelmä, joka sopii juuri 
tälle nuorisotalolle, juuri sillä hetkellä. 

Forumin nuoret ovat muun muassa oma-aloitteisesti maalanneet ja sisus-
taneet oleskeluhuoneen isommille nuorille oman pienen budjetin turvin. 
Kaikkein hauskin nuorison oma idea oli viime keväänä järjestetty Öxnehaga 
Live -festivaali, joka vaati myös melko paljon työtä sekä nuorilta että aikui-
silta. 

”Kutsuimme mukaan esiintyjiä, ja ruokasali toimi festivaalitilana. Teim-
me melkein kaiken itse”, 19-vuotias Said kertoo. Hän on Forumin kanta-
asiakas ja on käynyt siellä viidenneltä luokalta lähtien. Hänestä siellä on 
mukavampaa nyt, kun nuorilla on enemmän sananvaltaa. ”Aikaisemmin me 
emme tehneet mitään. Nyt me teemme erilaisia juttuja”. 

Öxnehaga Live -festivaalia varten nuoret ottivat itse yhteyttä esiintyjiin 
ja osallistuivat äänentoisto- ja palkkiobudjetin tekoon. He joutuivat metsäs-
tämään sponsoreita ja järjestelemään pukuhuoneita, ja kaikki työtehtävät 
olivat yhtä tärkeitä, olipa kyse sitten esiintyjien soittojärjestyksen suunnitte-
lusta tai vaatenaulakon vahtimisesta. Kaikkia tarvittiin.  

Nuoret ovat myös pitäneet Forumia auki tiettyinä iltoina itse, mutta ko-
keilu osoittautui vaikeaksi. Said kertoo: 

”Porukkaa on paljon, eivätkä he kunnioita meitä samalla lailla kuin ai-
kuisia. He ajattelevat, että täällähän on minun kaverini töissä tänä iltana, 
joten voin tehdä mitä huvittaa.” Siinä asiassa on siis otettu askel takaisin 
päin, mutta kokeilu uusitaan heti kun löytyy nuoria, jotka haluavat pomottaa 
muita jonakin iltana.  

Syksyllä on tarkoitus lisätä nuorten taloudellista vaikuttamismahdolli-
suutta esimerkiksi perustamalla ohjausryhmä, joka saa vastuulleen tietyn 
osan budjetista. Asiasta on jo puhuttu, ja nuoret suhtautuvat siihen myöntei-
sesti. 

Jönköpingin kunnan demokratiakoordinaattori on järjestänyt useita kou-
lutuspäiviä nuoriso-ohjaajille ja muille nuorten parissa työskenteleville, jotta 
he voisivat keskustella kokemuksistaan ja saada käytännön työvälineitä 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi19. Koordinaattori on 
itsekin toiminut nuoriso-ohjaajana, joten hän tuntee nuorisotalojen todelli-
suuden ja tietää, miten paljon niiden henkilökunnalta vaaditaan. On yksi asia 
sanoa, että haluaa edistää nuorten vaikuttamista ja kokonaan toinen asia 
toteuttaa sitä käytännössä.  

”Jotkut nuoriso-ohjaajat ajattelevat: Mitäs minä sitten teen, eihän minua 
enää tarvita”, hän sanoo tarkoittaen sitä, että aikuisen roolista saattaa syntyä 
epävarmuutta tilanteissa, joissa ohjakset ovat nuorilla. ”Ohjaaja on silti yhä 
vähintään yhtä tärkeä, vaikka hänen roolinsa on muuttunut. Hänestä on tullut 
valmentaja.” 

                                                      
19 Kokoustekniikan, suunnittelun ja vuoropuhelun menetelmiä on kirjassa Vi spelar roll (Meillä 

on väliä). Siinä on myös harkitsemisen arvoisia vinkkejä niille, jotka haluavat käytännössä edistää 
nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Kirja ja sen työskentelyaineisto on ladattavissa sivustosta 
www.jonkoping.se/fritid. 

http://www.jonkoping.se/fritid
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4.3 Suomi: Internet apuna kerättäessä asukkaiden 
kokemuksia lähiympäristöstä 

Marketta Kyttä, erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu 

4.3.1 PehmoGIS-metodi lasten osallistumisen tukena 

Kaiken ikäisten asukkaiden kokemukset ympäristöstä sekä arjen sujuvuus 
erilaisten asukkaiden näkökulmasta ovat keskeisiä kriteerejä hyvälle ympä-
ristösuunnittelulle. Lapsilla ja nuorilla on ulkoympäristön suurkuluttajina 
erityisen paljon sanottavaa ympäristön laadusta. 

Lasten osallistumista yhdyskuntasuunnitteluun on Suomessa pyritty edis-
tämään 1990-luvulta lähtien20. Kokemuksia on saatu monilta eri paikkakun-
nilta ja samalla on kehitetty erityyppisiä osallistumismenetelmiä ja arvioitu 
niitä kriittisesti. Kokeiltujen metodien lista on pitkä: tulevaisuusverstas, 
valokuvaus, CAD-suunnittelu, pienoismallisuunnittelu, tarrakartta jne. 
Useimmat metodit onnistuvat innostamaan lapsia ja toimivat hyvin ympäris-
tökasvatuksellisessa mielessä, mutta lasten äänen välittäminen suunnitteli-
joille ja muille viranomaisille ei ole onnistunut yhtä hyvin. Kysyntää on 
siten uusille, entistä tehokkaammille ja helppokäyttöisemmille menetelmille. 

PehmoGIS-metodien avulla asukkaiden kokemuksellista ja arkikäyttäy-
tymiseen liittyvää tietoa kerätään paikkatietopohjaisesti. Asukkaiden koke-
mukset saavat tällöin osoitteen, ne kiinnittyvät fyysiseen ympäristöön ja 
toteutettuihin suunnitteluratkaisuihin. Paikallistettu kokemustieto on suun-
nittelun kannalta verrattomasti arvokkaampaa kuin tavanomainen palautetie-
to asukkailta21. Internetissä toimivien pehmoGIS-menetelmien kautta on 
mahdollista kuulla suuria asukasryhmiä. Menetelmiä on käytetty jo 7 paik-
kakunnalla eri kohderyhmillä esimerkiksi tutkittaessa asukkaiden kokemaa 
elinympäristön laatua ja turvallisuutta sekä lasten ja nuorten suhdetta ympä-
ristöön. Jo lähes 4 000 suomalaista on osallistunut pehmoGIS-tutkimuksiin. 
Metodologia on herättänyt runsaasti myös kansainvälistä kiinnostusta22.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Horelli, L. (1998) Creating child-friendly environments: Case studies on children’s participa-

tion in three European countries. Childhood, 5, 225–239. 
Horelli, L. & Kyttä, M. & Kaaja, M. (1998) Lapset ympäristön ekoagentteina. Teknillisen kor-

keakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja nro 49. 
21 Kahila, M. & Kyttä, M. (2009) SoftGIS method as a bridge builder in collaborative urban plan-

ning. In Geertman, S. & Stillwell, J. (2009) eds. Planning Support Systems: Best Practices and New 
Methods. Springer. s. 389–412 

22 Ks. www.pehmogis.fi 

http://www.pehmogis.fi
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Kuva 1 Turun lasten ja nuorten pehmoGIS-sovellus (www.softgis.fi/turku).  

 
Lasten ja nuorten Turku -pehmoGIS-sovellus (kuva 1) on ala- ja yläkou-
luikäisille turkulaisille tarkoitettu nettisovellus. Se suunniteltiin juuri näitä 
kohderyhmiä houkuttelevaksi ja kiinnostavaksi. Sovelluksen avulla kerätään 
tietoa mm. paikoista, jotka ovat lapsille ja nuorille merkityksellisiä tekemi-
sen ja sosiaalisen kohtaamisen paikkoina. Lapset esimerkiksi piirtävät kou-
lumatkansa ja kertovat, miten turvalliseksi tai turvattomaksi he sen kokevat. 
He merkitsevät itselleen tärkeitä paikkoja raahaamalla kartalle ilmapalloja ja 
vastaavat kysymyksiin omasta hyvinvoinnistaan. Saamme tietää mm. missä 
ovat parhaat kohtaamispaikat, paikat kiipeilyyn, rauhassa olemiseen tai 
skeittaamiseen. 

Turun pehmoGIS-tutkimus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Turun ope-
tustoimen kanssa. Tutkimusapulaisemme vieraili yli viidelläkymmenellä 
koululla, joiden ATK-luokissa ala-asteen 5.-luokkalaiset ja yläasteen  
7.-luokkalaiset osallistuivat tutkimukseen, joka vei aikaa yhden oppitunnin. 
Tutkimuksessa oli mukana 1 837 lasta ja nuorta. Turun pehmoGIS-aineisto 
koostuu yli 12 000 lasten ja nuorten itse tekemästä kokemuksellisesta pai-
kannuksesta Turun eri osiin. 

Urbaanikin ympäristö voi olla lapsiystävällinen 

Tutkimuksemme pääkysymyksenä oli selvittää, missä määrin urbaani ympä-
ristö eri muodoissaan voi tukea lasten ja nuorten liikkuvaa arkea. Hanke 
edustaa ns. uutta ympäristöterveystutkimusta, jossa keskitytään ympäristön 
terveyttä edistäviin ja sairauksia ennaltaehkäiseviin piirteisiin. Aikaisemmis-
ta suomalaisista tutkimuksista poiketen23 näyttääkin siltä, että tiiviillä ur-
baanilla ympäristöllä voi olla merkittäviä lapsiystävällisyyden piirteitä eri-
tyisesti lasten arkiliikkumisen edistäjänä ja positiivisen tunnesuhteen luoja-

                                                      
23 Kyttä, M. (2008) Children in outdoor contexts. Affordances and independent mobility in the 

assessment of environmental child friendliness. Saarbrϋcken, Germany: VDM Verlag Dr. Mϋller. 

http://www.softgis.fi/turku
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na. Huolestuttavaa oli kuitenkin, että vaikka väljemmin rakennetuilla alueil-
la asuvat lapset nauttivat suurista periaatteellisista liikkumisen vapauksista, 
he eivät välttämättä löytäneet lähiympäristönsä toimintamahdollisuuksia. 
Tämä puolestaan saattaa liittyä yhä ohjelmoidumpaan vapaa-aikaan ja ur-
banisoituvampaan elämäntapaan. 

PehmoGIS-tutkimuksen tulosten hyödyntäminen Turussa 

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin 11 eri viranomais-
tahon kanssa. Suunnittelutoimen lisäksi hankkeessa olivat mukana mm. 
terveys-, opetus-, sosiaali-, nuoriso- ja kulttuuritoimi. Hankkeesta toivottiin 
tietoja lasten ja nuorten ympäristön käytön ja kokemisen, koulumatkaliik-
kumisen ja vapaa-ajan liikkumisen sekä eri terveysmuuttujien alueittaisesta 
ja kouluittaisesta jakautumisesta. Hallintokuntien edustajat käyttävät tutki-
muksen tuloksia sekä erilaisten ennaltaehkäisevien toimien suuntaamisessa 
että suunnittelun apuvälineenä yleisemmin. Esimerkiksi nuorisotoimi oli 
erittäin kiinnostunut siitä, osuuko nuorisotalojen ympäristöön paljon paikan-
nuksia, ja jos ei, missä nuoret sitten liikkuvat. 

PehmoGIS-tutkimuksen tuloksia on jo hyödynnetty useassa Turussa 
käynnissä olevassa yhdyskuntasuunnitteluhankkeessa. Tutkimuksen tuloksia 
ovat käyttäneet esimerkiksi keskustan kehittämishanke, ulkoilureittien suun-
nitteluhanke, turvallisuushanke, koulun pihasuunnitteluprojekti sekä 
osayleiskaavan vaikutusarviointihanke. Tiivistimme tuloksista myös suosi-
tuksia lasten arkiliikkumisen edistämiseksi. Niiden joukossa oli ehdotus ei-
kaupallisten toimintamahdollisuuksien kehittämisestä Turun keskustaan 
sekä ilmastomuutoksen myötä leutonevien talvien huomioiminen liikunta-
paikkarakentamisessa. 

Metodin kehitystyö jatkuu Helsingissä 

Kokemustemme mukaan lapset ja nuoret ottivat pehmoGIS-metodin Turussa 
hyvin vastaan. Vaikka metodin kokeiluvaiheeseen liittyi monia teknisiä vai-
keuksia, lapset suhtautuivat tutkimukseen positiivisesti. Metodilla kerätty 
aineisto on laaja ja monilta osin ainutlaatuinen. 

Saatuja kokemuksia hyödyntäen pehmoGIS-metodia on kehitetty edel-
leen. Uutta lasten ja nuorten pehmoGIS-sovellusta käytetään v. 2009 aikana 
Helsingissä kuudessa eri kaupunginosassa (ks. kuva 2). Samalla hankitaan 
entistä syvempää ymmärrystä ympäristön suunnitteluratkaisujen ja lasten 
ympäristösuhteen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Tämäntyyppinen 
tieto on erityisen arvokasta aikana, jolloin yhdyskuntasuunnittelun haasteena 
on sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävien yhdyskuntien rakentaminen. 
Haasteen saavuttamisen koetinkivi on pienimpien asukkaiden, lasten ja 
nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus.  
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Kuva 2 Helsingin pehmoGIS-sovellus (www.softgis.fi/helsinkilapset). 

4.4 Islanti: Nuoret tukikonsertin järjestäjinä – Unicefin ja 
Reykjavíkin urheilu- ja vapaa-aikaviraston (ITR) 
yhteistyöhanke 

Bergsteinn Jónsson (projektin vetäjä) ja Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir 
(projektin vetäjä)  
 
 
 
 

4.4.1 Taustaa 

Islannin UNICEF on yksi UNICEFin kaikkiaan 36 kansallisesta komiteasta.  
Kansalliset komiteat levittävät tietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta, 

myyvät UNICEFin kortteja ja tuotteita, tiedottavat ja keräävät rahaa UNI-
CEFin toimintaan ja osallistuvat eri tavoin UNICEFin avustustyöhön maa-

http://www.softgis.fi/helsinkilapset
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ilman lasten hyväksi. Reykjavíkin liikunta- ja vapaa-aikavirasto ITR järjes-
tää muun muassa vapaa-ajan toimintaa reykjavikilaisille 6–25-vuotiaille 
lapsille ja nuorille (harrastustiloja, harrastuskerhoja, nuorisokerhoja ja nuo-
risotaloja). ITR pitää tärkeänä lasten ja nuorten demokratiaa, ja sillä on ollut 
jo vuosia erittäin aktiivisia nuorisovaltuustoja eri kaupunginosissa sekä yh-
teinen valtuusto kaikille Reykjavíkin nuorille. 

Reykjavíkin nuoristovaltuusto 

Idea projektiin syntyi, kun näiden kahden organisaation kaksi aikuista ohjaa-
jaa tapasivat keskustellakseen toimintasuunnitelmista ja yhteistyömahdolli-
suuksista. Sekä UNICEFilla että ITR:llä on jokseenkin pitkä kokemus nuori-
sotyöstä ja nuorisodemokratiasta, ja kummallakin on aktiivinen nuoristoval-
tuusto.  

Ensimmäinen askel oli kummankin järjestön nuorisovaltuuston yhteinen 
kokous. Projektissa oli mukana 19 nuorta, joiden ikä oli 13–18 vuotta. Ko-
kouksessa selvisi että kumpikin nuorisovaltuusto halusi toteuttaa projektin, 
jossa niillä olisi sekä vaikutusmahdollisuuksia että vastuuta. Nuorilla oli 
mielessään projekti, jonka aiheena olisi aktiivinen yhteiskunnallinen osallis-
tuminen ja jolla olisi rakentava sanoma. Aiheen valinta johtui muun muassa 
siitä, että mukanaolijat kokivat Islannin median käsittelevän nuorisoa etu-
päässä kielteisesti, ja he halusivat muuttaa tätä kuvaa. 

Ensimmäisessä kokouksessa ilmeni, että kumpikin nuorisovaltuusto oli 
suunnitellut järjestävänsä konsertin talven aikana. Keskusteltuaan aikansa 
nuoret totesivat, että yhteinen konsertti sopi hyvin yhteistyöprojektiksi ja 
että se oli hieno tapa osoittaa islantilaisille, että useimmat nuoret ovat myön-
teisiä ja rakentavia ihmisiä, jotka kykenevät tekemään arvokkaita asioita. 

Minä opin paljon tästä projektista. Sain hienoja kokemuksia siitä, millaista on tehdä 
yhteistyötä muiden kanssa ja olla tekemisissä monien eri tavoin ajattelevien ihmisten 
kanssa. Opin myös, että näin iso hanke vaatii paljon organisointia ja kärsivällisyyttä. 
Tajusin, että hyvä työmoraali, myönteinen suhtautuminen projektiin ja avoin mieli 
olivat hurjan tärkeitä. Ennen kaikkea opin, että Islannissa on vaikka kuinka paljon 
käsittämättömän lahjakkaita ja luovia nuoria ihmisiä, jotka ovat valmiit tekemään 
työtä hyvän tarkoituksen puolesta. Pidin siitä todella. (Helena 18 vuotta) 

Projekti 

Yhteisenä työpäivänä muodostettiin kolme ryhmää: PR-ryhmä, musiikki-
ryhmä sekä organisointi- ja talousryhmä. Nuoret valitsivat ryhmän, jossa 
halusivat olla mukana. Ryhmät loivat sitten yhdessä konsertin puitteet. 

PR-ryhmä laati mediasuunnitelman. Nuoret valitsivat neljä henkeä – kak-
si kummastakin valtuustosta – edustamaan nuoria mediassa. He saivat har-
joitella, miten lehdistön kanssa toimitaan ja miten suuri valta sanoilla voi 
olla. Ryhmä piti lehdistötilaisuuden, jossa oli mukana myös yksi yhtyeistä. 
Ryhmä antoi useita haastatteluja maan kolmelle suurimmalle lehdelle. Sekä 
televisio että radio haastattelivat heitä myös varsinaisen konsertin aikana. 
Islannin yleisradio myös lähetti konsertin suorana parhaaseen lähetysaikaan 
(klo 18.30–21.30). 
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Musiikkiryhmä sai mukavan tehtävän valita kohderyhmälle sopivat yh-
tyeet. Esiintyjiksi valittiin kuusi suosittua yhtyettä. Kaikki yhtyeet esiintyi-
vät ilmaiseksi. 

Tällaisen projektin toteuttaminen vaatii rahaa ja organisointia, ja talous-
ryhmä keskustelikin paljon mahdollisista sponsoreista. Islantilaiset rahoitus-
alan firmat olivat tuolloin hyvin innokkaita sponsoroimaan nuorille suunnat-
tuja tai nuorten järjestämiä tapahtumia, joissa firmojen logot olisivat näyttä-
västi esillä. Sponsoroinnista ja sen sopivuudesta konsertin sanomaan 
puhuttiin paljon ja pidettiin kokouksia. Lopulta nuoret päätyivät siihen, että 
konsertti olisi paras järjestää ilman sponsoreita, ilman karkkia, pizzaa ja 
limsaa, pelkästään musiikin, veden ja myönteisten ajatusten voimin. Näin 
sitten tehtiinkin. Konsertin teemana oli länsimaisten nuorten materialismi ja 
kulutus ja kehitysmaiden hätä. 

Opin paljon tästä projektista. On ihan sama, millainen asema sinulla on yhteiskunnas-
sa ja onko sinulla rahaa ja valtaa vai oletko köyhä opiskelija niin kuin minä – aina voi 
kuitenkin auttaa muita ihmisiä. (Sigga 16 vuotta)  

 
Kiinnittääkseen ikätoveriensa huomion konsertin teemaan projektissa muka-
na olevat 19 nuorta laativat powerpoint-esityksen, joka näytettiin yleisölle 
konsertin aikana. Siinä oli monia koskettavia kuvia, joissa länsimaiden kulu-
tusta verrattiin kehitysmaiden tarpeisiin. Esimerkiksi: Pitikö sinun odottaa 
päästäksesi vessaan? 40 % maailman väestöstä – 2,6 miljardia ihmistä – 
odottaa myös… tehkäämme asialle jotakin! 

UNICEFin nuorisovaltuusto tuotti myös yhteistyössä paikallisten suun-
nittelijoiden kanssa T-paitoja, joihin painettiin UNICEFin työtä ja ihanteita 
symboloivia kuvia. Niitä myytiin konsertissa UNICEFin hyväksi. 

Kerätäkseen rahaa ja korostaakseen turhan kulutuksen teemaa ITR:n nuo-
risovaltuusto pisti pystyyn tyhjän kioskin, josta saattoi ostaa ”ei mitään”; 
rahat lahjoitettiin UNICEFin työhön. Tyhjällä kioskilla haluttiin korostaa 
länsimaista kulutusta. Työryhmä halusi tehdä kioskista myös visuaalisen ja 
taiteellisen. Erilaisia elintarvikepakkauksia kuten pulloja ja tölkkejä maalat-
tiin valkoiseksi. Valkoinen väri symboloi muun muassa puhtautta, valoa, 
iloa, rehellisyyttä ja hyvyyttä. Kun kaikki elintarvikkeet olivat valkoisia, 
kioski näytti neutraalilta. Yleisö ei tavallisuudesta poiketen voinut ostaa 
kioskista kokista tai popcornia, koska hyllyt oli täytetty valkoisilla esineillä. 
Asiakkaat saattoivat sen sijaan ostaa ihmishengen pelastavan rokotuksen ja 
valkoisen pullon tai tölkin ja lahjoittaa rahat UNICEFin työhön. 

Tyhjän kioskin tekeminen oli älyttömän hauskaa. Tutkimme sisustus- ja taidelehtiä. 
Kioski oli tosi hienon näköinen, kun hyllyt olivat täynnä valkoisia esineitä. Meillä 
myyjilläkin oli valkoiset vaatteet. Tuntui pahalta ajatella, miten vähän meidän ikäisil-
lämme nuorilla on kehitysmaissa meihin verrattuna. Useimmilla islantilaisilla nuoril-
la on ihan liikaa tavaraa. Kaikkea tarpeetonta. Joskus tulee ostettua jotakin ihan vain 
sen takia, että joku kavereistakin on ostanut. Se on ihan älytöntä. (Sigga 16 vuotta)  
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Nuorisovaltuustot valitsivat konserttipaikaksi Reykjavíkin taidemuseon ja 
juontajiksi kaksi nuorta viihdyttäjää. Juontajat muistuttivat yleisölle konser-
tin sanomasta, ja yhtyeiden vaihtuessa esitettiin UNICEFin lyhytelokuvia. 
Koko konsertti lähettiin suorana Islannin yleisradiossa parhaaseen lähetysai-
kaan (klo 18.30–21.30) ja televisiouutiset haastatteli kahta PR-ryhmäläistä 
myös ”livenä”.  

Nuoret olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä projektiin ja omaan panok-
seensa, mutta heistä olisi ollut vielä parempi, jos yleisöä olisi ollut enem-
män: 

Olisimme ehkä voineet tehdä PR-homman paremmin. Tilan kokoon nähden yleisöä oli 
liian vähän ja meistä olisi ollut mukava nähdä siellä enemmän porukkaa. Olisimme eh-
kä voineet paneutua enemmän konsertin mainostamiseen ja koko PR-työ olisi ollut pa-
rempi aloittaa aikaisemmassa vaiheessa. Monet kuulivat konsertista vasta jälkikäteen, 
mutta olisivat luultavasti tulleet, jos olisivat tienneet siitä. (Helena 18 vuotta)  

 
Kahden nuorisovaltuuston välinen yhteistyö sujui uskomattoman hyvin. 
Nuoret olivat valtavan lahjakkaita ja luovia. Näin iso hanke vaatii paljon 
organisointia ja kärsivällisyyttä. Kaikki nuoret, kaksi aikuista ohjaajaa ja 
kumpikin järjestö käyttivät voimavarojaan ja aikaansa monen kuukauden 
ajan konsertin mahdollistamiseksi. Konsertin lähettäminen suorana ja tiedo-
tusvälineiden kiinnostus vastasivat nuorten alkuperäistä tavoitetta: He halu-
sivat todistaa, että nuorilla on monesti suuria ajatuksia ja että he pystyvät 
koordinoimaan ja toteuttamaan projektin, jolla on hyvät tarkoitusperät; ei-
kaupallisen tapahtuman, jolla on osuva ja tärkeä sanoma yhteiskunnalle.  

Sekä UNICEF että ITR haluavat toteuttaa uuden yhteistyöhankkeen,  
uuden konsertin. Kumpikin järjestö suunnitteli siitä vuotuista tapahtumaa. 
Sellainen hanke vaatii kuitenkin paljon aikaa, organisointia ja voimavaroja, 
ja koska Islannin taloustilanne on tätä nykyä hieman synkkä, suunnitelmat 
on valitettavasti pantu jäihin. 

Saimme projektin kuluessa tietoa, jonka pohjalta voimme arvioida, mitä 
projektin laajentaminen merkitsisi näille kahdelle järjestölle. Kypsyttelyvai-
heessa on tärkeää, että nuorisovaltuustot käyvät tiivistä vuoropuhelua kes-
kenään. On pakko pohtia kaikkia työtehtäviä ja selvittää, mitkä menetelmät 
toimivat ja mitä ne antavat nuorille. Toinen tärkeä asia on käyttäjien osallis-
taminen, se missä vaiheessa nuoret pääsevät osallistumaan suoraan. Meidän 
mielestämme nuorten pitäisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa – projek-
tin on oltava heidän omansa. Nuoret haluavat itse olla mukana päättämässä, 
millainen siitä tulee. Ja koska nuoret osallistuvat yhä suuremmassa määrin 
aktiivisesti toteutukseen, aikuisten on oltava koko ajan valppaina ja ajatelta-
va innovatiivisesti ja aivan uudella tavalla. 
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4.5 Färsaaret: Kokemuksia nuorten osallistumisesta 
Tvøroyrin nuorisotalossa 

Tórhild Højgaard, Färsaarten sosiaaliministeriön esittelijä 

4.5.1 Pakkhús 4 

Färsaarille on perustettu viime vuosina useita nuorisotaloja, joissa lapset ja 
nuoret voivat viettää yhdessä vapaa-aikaa. Isommat nuorisotalot ovat auki 
kaikkina arkipäivinä, mutta pienemmät vain muutamana päivänä viikossa. 
Kaikki kuitenkin tarjoavat lapsille ja nuorille erilaista toimintaa. 

Nuorisotalo Pakkhús 4 avattiin toukokuussa 2008. Se sijaitsee vasta kun-
nostetussa makasiinirakennuksessa Tvøroyrin saarella, joka on Suðuroyn 
eteläpuolella ja Färsaarten eteläisin saari. Pakkhús 4 on Tvøroyrin kunnan ja 
Hvalban kunnan välisen yhteistyön tulos. Tvøroyrin kunta vastaa nuorisota-
lon ylläpidosta ja saa rahallista tukea Hvalban kunnalta. 

Nuorisotalon tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille paikka, jossa he 
voivat tavata toisiaan, viihtyä, touhuta yhdessä ja saada mukavia elämyksiä. 

Pakkhús 4:ssä on kaksi osapäiväistä työntekijää; ohjaaja, joka on kou-
lutukseltaan käsityönopettaja ja työntekijä, joka on muusikko. Talo on  
auki kolmena päivänä viikossa, maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.  
4–7-luokkalaiset lapset voivat käyttää taloa klo 14–18 ja 8-luokkalaiset ja 
sitä isommat klo 19–23. 

Joskus talo on auki myös lauantaisin. Kaikki lapset ja nuoret ovat terve-
tulleita, eikä kävijöiltä edellytetä jäsenyyttä, vaikka taloa ylläpitävätkin vain 
mainitut kaksi kuntaa. 

Talossa käy sen aukioloaikoina keskimäärin 15–20 lasta ja saman verran 
nuoria. Sekä tytöt että pojat käyttävät taloa. Tosin nuorista käyttäjistä 
useimmat ovat poikia. Pojat tuntuvat olevan sosiaalisempia ja viihtyvän 
paremmin isossa ryhmässä. Nuoret tytöt tulevat useimmiten kahdestaan ja 
lähtevät pois, jos talossa on liikaa hälinää. 

Vaikuttaminen ja osallistuminen 

Pakkhús 4:ssä on sekä lasten että nuorten neuvosto. Kummankin neuvoston 
vaalit pidetään kerran vuodessa.  

Näiden kahden käyttäjäneuvoston on tarkoitus tarjota lapsille mahdolli-
suus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Neuvostojen tehtävänä on teh-
dä ehdotuksia ja päätöksiä siitä, millaisia aktiviteetteja talon tulee tarjota 
vakituisen toimintansa ohella. Tästä on samalla se etu, että lapset oppivat 
vaikuttamaan ja olemaan mukana päätöksenteossa.  

Tähänastisten kokemusten mukaan neuvostojen aktiivisuus vaatii run-
saasti tukea ja mukanaoloa aikuisilta. Aikuisten on koko ajan patisteltava 
neuvostoja pitämään kokouksia, järjestämään aktiviteetteja jne. Elleivät 
aikuiset osallistu aktiivisesti, neuvostojen työ lopahtaa nopeasti. Erityisesti 
nuorten neuvoston on vaikea tehdä itse aloitteita, ja vaikka aikuiset koko 
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ajan kehottavat sitä pitämään kokouksia ja järjestämään jonkinlaista toimin-
taa, mitään ei tapahdu.  

Sen vuoksi onkin todettava, että nuorten neuvosto ei toimi. Nuoret halua-
vat – omien sanojensa mukaan – mieluiten ”olla rauhassa” ja tyytyä siihen 
toimintaan, jota talo tarjoaa. Lasten neuvosto on helpompi saada tekemään 
aloitteita, vaikka siihenkin tarvitaan aikuisten patistelua. Lapset tuntuvat 
suhtautuvan innokkaammin siihen, että talossa tapahtuu jotakin uutta.  

Pakkhús 4:ssä pidetään lisäksi ”talokokous” kahden viikon välein. Sen 
tarkoituksena on ennen kaikkea tiedottaa talon käyttäjille suunnitelluista 
aktiviteeteista ja muusta sellaisesta. Koska käyttäjäneuvostot eivät toimi 
optimaalisesti, kaikki talon käyttäjät – niin lapset kuin nuoretkin – voivat 
tehdä talokokouksessa ehdotuksia siitä, millaisia aktiviteetteja talon tulisi 
järjestää. Aikuiset tiedustelevat kokouksessa yksittäisiltä käyttäjiltä heidän 
toiveitaan. Myös näissä tilanteissa talon käyttäjien on ollut vaikea päättää ja 
vastaus on usein ”en minä tiedä”. On aivan selvää, että lapset ja nuoret eivät 
ole tottuneet tekemään päätöksiä.  

Lapsia ja nuoria yritetäänkin saada tekemään ehdotuksia erilaisista akti-
viteeteista, ja heidän toiveensa pyritään toteuttamaan mahdollisimman pit-
källe. Ellei talon käyttäjiltä saada ehdotuksia, aikuiset tekevät niitä ja pää-
tökset tehdään yhdessä käyttäjien kanssa. Lasten ja nuorten on myös ollut 
vaikea ottaa vastuuta ja osallistua toiminnan järjestämiseen. Niinpä siitä 
vastaavatkin lähinnä aikuiset. 

Kun talossa järjestetään toimintaa, kaikkien paikallaolijoiden on osallis-
tuttava. Lapsilla ja nuorilla ei tunnu olevan mitään tätä vaatimusta vastaan – 
joskus vaikuttaa jopa siltä, että he arvostavat sitä. 

Aikuiset pyrkivät muutoin opastamaan ja kannustamaan lapsia ja nuoria 
mahdollisimman paljon. Lisäksi he jakavat omaa osaamistaan ja yrittävät 
saada lapset ja nuoretkin oppimaan toinen toisiltaan. Suurin ja raskain tehtä-
vä on totta puhuen talon käyttäjien motivoiminen. 

Aktiviteetit 

Pakkhús 4:llä on kiinteitä päivittäisiä aktiviteetteja. Musiikki on suosittua, ja 
lapset opettelevat soittamaan eri instrumentteja. Tämä on saavuttanut niin 
suuren suosion, että talossa on peräti kaksi omaa orkesteria. Talossa voi 
myös ommella, pelata playstationia ja tietokonepelejä, pöytätennistä, biljar-
dia yms. Lisäksi maanantaisin valmistetaan yhdessä smoothieita ja tiistaisin 
täytettyjä voileipiä. Torstaisin tehdään joskus myös iltaruoka.  

Muista nuorille suunnatuista aktiviteeteista mainittakoon talossa järjestetyt 
konsertit, luennot, teemaillat, meikki-ilta, elokuvailta ja erilaiset kilpailut. 
Talo on järjestänyt lapsille konsertteja, retkiä ja kilpailuja, huovutuskurssin, 
kuvataidekurssin ja kurssin puukonkahvojen valmistuksesta. Kaikki toiminta 
on ilmaista lukuun ottamatta konsertteja, jotka maksavat 20 kruunua.  

Suunnitelluista aktiviteeteista mainittakoon kollaasikurssi, teatteri- ja 
näytelmäkurssi sekä šakkikurssi. 

. 
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Kuten sanottu, lapsia on vaikea saada ottamaan vastuuta ja järjestämään 
toimintaa. Sen sijaan he ovat hyviä esiintymään. Viime kesänä talo järjesti 
juhannusjuhlan, jossa esiintyi kaksi orkesteria ja kaksi tanssiryhmää, ja loput 
laittoivat ruokaa aikuisten kanssa. 

Tulokset 

Pakkhús 4 on ympäristö, jollaista lapset ja nuoret ovat kaivanneet ja josta he 
pitävät. He voivat kokoontua taloon yhteisten harrastusten pariin ja viettää 
”tervettä” vapaa-aikaa sen sijaan että ”maleksisivat” kadulla, mikä oli aikai-
semmin tapana etenkin pojilla. 

On osoittautunut, että varsinkaan nuoret eivät hyödynnä täysimittaisesti 
talon tarjontaa eivätkä tartu vaikuttamisen ja myötämääräämisen mahdolli-
suuteen. Syy saattaa olla siinä, etteivät nuoret ole tottuneet vaikuttamaan ja 
päättämään ja että se on heille sen vuoksi vierasta. Odotamme, että talon 
nuoremmat käyttäjät – lapset – alkavat aikaa myöten pitää taloa omanaan ja 
että he alkavat myös yhä enemmän vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. 

Talon musiikkimenestys on johtanut siihen, että kaikki Pakkhús 4:n kävi-
jät yhdessä vaativat alueen lapsille ja nuorille parempia musiikkitiloja. 

4.6 Ahvenanmaa: Projekti nuorten vaikuttamisen ja 
omatoimisuuden vahvistamiseksi saaristossa  

Charlotte Angergård, BUS-projektin vetäjä  
 
 
 
 
  

4.6.1 BUS – Barnens & Ungdomarnas Skärgård – Lasten ja nuorten 
saaristo 

Lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla lapsilla on oikeus osallistua, vaikut-
taa ja tulla kuulluksi ja heidän mielipiteitään tulee kunnioittaa. Tämä oli 
punaisena lankana vuoden mittaisessa BUS-projektissa (Barnens och Ung-
domarnas Skärgård eli Lasten ja nuorten saaristo). BUS-projekti toteutettiin 
joissakin osissa Ruotsin ja Suomen saaristoa sekä kuudessa ahvenanmaalai-
sessa saaristokunnassa. Se kesti elokuusta 2006 syyskuuhun 2007 ja kohde-
ryhmänä olivat 13–19-vuotiaat nuoret. Ahvenanmaalla projektin aktiivisena 
osapuolena toimi nuorisojärjestö SKUNK, ja tämä artikkeli on kirjoitettu 
Ahvenanmaan näkökulmasta. 
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Nuorisojärjestö SKUNK 

SKUNK kuvaa itseään Ahvenanmaan saariston nuorten etujärjestöksi. Se 
valvoo toisaalta saaristolaisnuorten etuja ja pyrkii toisaalta luomaan saaris-
tossa asuville nuorille mahdollisuuksia vapaa-ajan harrastuksiin vahvista-
malla, kehittämällä ja järjestämällä erilaista toimintaa. Järjestö toimii  
7–25-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa, ja toiminnan periaatteena on, 
että ”nuoret johtavat nuoria”. SKUNKia johtaa hallitus, jonka jäsenistä 
suurin osa on 14–20-vuotiaita. Hallituksen tukena on vanhempi toiminnan-
johtaja, joka työskentelee SKUNKin kanssa keskimäärin 20 tuntia kuussa. 
Keväällä 2006 järjestö ajoi varojen hakemista EU:n Interreg IIA -ohjelmasta 
tarkoituksena mahdollistaa saaristolaislasten ja -nuorten BUS-hanke. 

Saaristolaisnuorten elinehdot 

BUS-projektin idean lähtökohtana olivat eri puolilla saaristoa asuvien nuor-
ten elinehdot. Luonnon läheisyys tarjoaa ainutlaatuisen kasvuympäristön ja 
monia myönteisiä mahdollisuuksia, mutta maantieteellinen sijainti saattaa 
olla rajoitus. Sellaiset tekijät kuin puutteelliset yhteydet ja alhainen väkiluku 
voivat rajoittaa esimerkiksi vapaa-ajansektorin kehitysmahdollisuuksia. 

Projektin omistajat SKUNK, SIKO ja Region Åboland halusivat ison, ra-
jat ylittävän projektin avulla tuoda esiin, millaisia mahdollisuuksia Itämeren 
saaristossa on ja lisätä samalla nuorten vaikutusmahdollisuuksia, vahvistaa 
nuorten yritteliäisyyttä ja rakentaa eri saaristojen välisiä verkostoja. Nuorten 
aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa lähiym-
päristöön oli yksi projektin päätavoitteista. Tämä toteutettiin erilaisten toi-
mintamuotojen avulla muun muassa järjestämällä kolme nuorisotapaamista, 
festivaali, paikallista oppilasneuvostokoulutusta koululaisille ja opettajille 
sekä erilaisia paikallisia nuorisotapaamisia ja aktiviteetteja. Näistä tapahtu-
missa tehtiin radio-ohjelmia, dokumenttiohjelmia, kuvakoosteita ja mielipi-
demittauksia, jotka heijastelivat eri tavoin saaristolaisnuorten ajatuksia saa-
ristoelämästä nyt ja tulevaisuudessa. 

Projektin aikana julkaistiin myös neljä BUS-lehteä, joissa oli nuorten kir-
joittamia artikkeleita ja reportaaseja BUS-aktiviteeteista ja saaristolaiselä-
mästä. Lehti lähetettiin jokaiseen Ahvenanmaan saariston kotitalouteen sekä 
tiedotusvälineille, yhdistyksille ja päätöksentekijöille. Vastaanotto oli myön-
teinen, ja saaristolaisnuoret saivat näin äänensä kuuluviin ja pystyivät lisää-
mään ymmärrystä ja tietämystä saariston nuorten elinehdoista. 

Nuoret päätöksentekijöinä 

Projektin vetäjien tukena hankkeen toteutuksessa oli johtoryhmä, jossa nuo-
ret olivat enemmistönä. Se oli tietoinen päätös, ja projektin omistajat päätti-
vät jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, että ohjausryhmän jäsenistä vähintään 
puolet olisi nuoria, jotta nuorten vaikuttaminen päätöksentekoon voitaisiin 
varmistaa. SKUNK on perinteisesti hyödyntänyt nuorten osaamista ja ko-
kemuksia, ja se päätti nimittää ohjausryhmän varsinaisiksi jäseniksi kaksi 
aikaisempaa hallituksensa jäsentä, jotka olivat 19-ja 20-vuotiaita. Kummal-
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lakin oli kokemusta suunnittelusta, osallistumisesta ja johtamisesta esimer-
kiksi työpaja-, leiri- ja vaihtotoiminnassa. Heidän aiempi kokemuksensa 
SKUNKin hallituksen työstä oli lisäksi antanut heille tärkeää järjestötietout-
ta, josta oli hyötyä ohjausryhmän työssä. 

SKUNKin edustajia ohjausryhmässä tuki vuorostaan järjestön toiminnan-
johtaja, joka oli myös ohjausryhmän varajäsen. Tämä antoi nuorille ohjaus-
ryhmän jäsenille mahdollisuuden saada tukea ja valmennusta johtoryhmän 
työssä. Ratkaisu oli toimiva SKUNKin kannalta. BUS-vuoden aikana opit-
tiin nuorten päätöksentekofoorumeista myös se, että on tärkeää käyttää aikaa 
kokouksen suunnitteluun, jotta löydettäisiin menetelmät kaikkien osallista-
miseksi keskusteluihin ja päätöksentekoon. Ryhmä on periaatteessa aina 
joukko ihmisiä, joista toiset puhuvat vähän, toiset paljon ja jotka vievät 
erisuuruisen tilan. Uuden ihmisen voi olla vaikea esittää mielipiteitään, ja 
siinä tapauksessa on hyvä, jos eri menetelmillä voidaan varmistaa, että kaik-
ki saavat puheaikaa. Ohjausryhmän puheenjohtajan tehtävänä oli johtaa 
kokousta pedagogisesti ja varmistaa, että kaikki ymmärsivät tehdyt päätök-
set ja että eri mielipiteet pääsivät esille. 

Nuoret kohderyhmänä ja toimijoina 

Nuoret olivat BUSissa sekä kohderyhmä että toimijoita. Nuoret eivät siis 
pelkästään osallistuneet aikuisten järjestämään toimintaan, vaan olivat mu-
kana myös toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. BUS-projektissa oli 
tärkeää, että nuoret olivat mukana toimijoina, sillä usein aikuiset järjestävät 
lapsille ja nuorille toimintaa omien ajatustensa pohjalta ja sen perusteella, 
että he luulevat tietävänsä, mitä lapset ja nuoret haluavat tehdä ja mistä he 
pitävät. BUSin eri aktiviteettien lähtökohta olikin hyödyntää nuorten ideoita, 
osaamista ja yritteliäisyyttä. Projektivuoden aikana kuitenkin todettiin, että 
monilla nuorilla ei ollut kokemusta siitä, että heihin suhtaudutaan vakavasti 
ja että heidän mielipiteillään on vaikutusta. Tämä oli tärkeä tieto projektin 
vetäjille, joiden työhön kuului nuorten kannustaminen ja innostaminen ak-
tiivisuuteen sekä tilan antaminen omien mielipiteiden muodostamiseen ja 
ilmaisemiseen. Projektin vetäjien suhtautumisella oli suuri merkitys, kun 
työskenneltiin nuorten kanssa, joilla oli niin erilaisia kokemuksia. 

Toteutetun toiminnan ja aktiviteettien määrälliset tavoitteet olivat korkeal-
la, ja samalla projektin johtotähtenä oli nuorten osallistuminen. Projekti kesti 
vuoden, ja välillä jouduttiin tasapainoilemaan nopeiden päätösten ja demo-
kraattisen, nuoret osallistavan päätöksenteon välimaastossa. Kyse oli kuiten-
kin paljolti siitä, että vetäjät olivat selkeästi ilmoittaneet, mitkä ovat toiminnan 
kehykset, mistä asioista päätetään ja kenellä on vastuu. Päätöksentekoon joh-
tava prosessi ja tie olivat tärkeitä, sillä vain niin kaikki voivat tuntea olevansa 
osallisia, ottaa vastuuta ja haluta vaikuttaa toimintaan. BUS-vuosi antoi tältä 
osin kokemuksia sekä onnistumisista että epäonnistumisista. 
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Oman vapaa-ajan muovaaminen 

Projektivuoden aikana pidettiin kolme BUS-tapaamista, yksi kullakin alueel-
la, ja kaikkien alueiden nuoret osallistuivat järjestelyihin ja toimintaan. Läh-
tökohtana oli kolme teemaa: saaristolaisidentiteetti, media ja yritteliäisyys. 
Ajatuksena oli, että tapaamiset kiinnostaisivat sekä niitä nuoria, jotka olivat 
erityisen kiinnostuneita asiasta että niitä nuoria, jotka osallistuivat lähinnä 
seuran vuoksi. Teema muodosti kunkin tapaamisen puitteet, ja alueen nuoret 
ja projektin vetäjät keskustelivat tapaamisensa sisällöstä ja muodosta. BUS-
tapaamisia voi pitää esimerkkinä siitä, miten nuoret voivat muovata omaa 
vapaa-aikaansa. Nuorten aktiivisuus vaihteli heidän kokemustensa ja osaa-
misensa mukaan. He vetivät muun muassa työpajoja, järjestivät ryhmäyty-
misharjoituksia ja iltaohjelmaa ja päättivät ruoasta. Projektin päätteeksi jär-
jestettiin festivaali, jota alettiin suunnitella jo ensimmäisessä BUS-
tapaamisessa. Festivaaliohjelmassa oli musiikkia, työpajoja ja sosiaalisia 
tapahtumia projektivuoden aikana hahmottuneen suunnitelman mukaisesti. 

Tapaamisten ja festivaalin kokemukset osoittavat, että nuoria osallistava 
ja viihdyttävä tapahtuma onnistuu paremmin, mikäli nuoret osallistuvat ta-
pahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektin vetäjien tehtävänä on 
toimia resurssihenkilönä pikemminkin kuin tarjoilla valmista toimintaa. 
Opastus ja luottamus nuorten kykyyn ottaa johtajan vastuu oli myös tärkeä 
tapahtuman onnistumisen kannalta. 

Osallistuminen ja vaikuttaminen omaan arkeen 

Ahvenanmaan saaristossa on viisi yläasteen koulua, ja niillä kaikilla on op-
pilasneuvosto. BUS-projektiin sisältyi yhteistyö koulujen kanssa ja oppilas-
neuvostotoiminnan tukeminen. Tämä toteutui muun muassa paikallisten 
oppilasneuvostokoulutusten sekä oppilasneuvostojen ja ohjaavien opettajien 
välisten tapaamisten kautta. Ohjaavat opettajat kokivat monesti olevansa 
yksinäisiä omassa roolissaan ja heillä oli tarve vaihtaa kokemuksia siitä, 
miten ohjaava opettaja voi toimia ja tukea oppilasneuvostoa. Myös oppilas-
neuvostot tarvitsivat tapaamisia, ja ne kaipasivat lisää tietoa oppilasneuvos-
ton tehtävistä ja oppilaiden oikeuksista sekä mahdollisuutta tiedonvaihtoon. 
BUS sai luotua hyvät yhteydet sekä opettajiin että nuoriin sen ansiosta, että 
projektin vetäjillä oli kontakteja kouluihin ja kytkös oppilasneuvostoihin. 
Näin projektin toiminta ei tuntunut vieraalta. Projektin vetäjä oli nuorille 
tuttu, mikä loi turvallisuuden tunteen ja kasvatti nuorten halua osallistua 
toimintaan koulun ulkopuolella. 

Suhteellisen pienillä ahvenanmaalaisilla saaristokunnilla olisi ollut myös 
halua kehittää oppilasneuvostoista paikallisia nuorisovaltuustoja. Aika ja 
voimat eivät valitettavasti riittäneet siihen, mutta se on silti kiinnostava idea 
pienille yhteisöille. Se kohottaisi oppilasneuvostojen statusta ja paikallisyh-
teisö saisi samalla foorumin, jolla nuorten näkemyksiä voidaan hyödyntää. 
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Projektin kokemukset 

Projektivuosi oli intensiivinen ja opettavainen. Se antoi mahdollisuuden konk-
reettisiin aktiviteetteihin ja tuotti lisätietoa menetelmistä, joilla luodaan edelly-
tykset lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiselle. Suhtautumis-
tapa on jo mainittu artikkelissa, mutta ei voi tarpeeksi tähdentää, miten tärkeää 
on luottaa nuorten kykyyn ja suhtautua heihin voimavarana. BUS-projektin 
lähtökohta oli, että nuorilla on sekä osaamista että halua. Työskentely nuorten 
kanssa osallistumisen näkökulmasta edellytti 
tällaista suhtautumistapaa. 

Nuorten vaikuttamiseen liittyvässä työssä oli 
muistettava, että nuoret eivät ole homogeeninen 
ryhmä. BUSiin osallistui nuoria kolmesta eri 
saaristosta, ja kokemukset ovat erilaisia sekä 
saaristojen välillä että kunkin saariston sisällä. 
Käytännön työssä oli löydettävä menetelmät, 
jotka tarjosivat kaikille osallistumisen ja 
vaikuttamisen edellytykset. 

Saariston (tai haja-asutusalueen) nuorten mahdollisuudet tavata muita nuo-
ria oli tärkeä etu, jonka SKUNK otti esille keskusteltaessa tästä artikkelista. 
Pienessä yhteiskunnassa nuorilla on selvästi tarve saada uusia näköaloja, har-
joitella sosiaalisia taitojaan, kokeilla erilaisia rooleja kuin paikallisessa yhtei-
sössään, löytää uusia kavereita, kokeilla uusia vapaa-ajanharrastuksia ja saada 
inspiraatiota kotikentällä tehtävälle työlle.  

4.7 Islanti: Lasten osallistuminen koulurakennuksen 
suunnitteluun Garðabærissa 

Anna Magnea Hreinsdóttir, esikoulun johtaja  
 
Tämän projektin tarkoituksena on nostaa pienten lasten elämä poliitikkojen 
ja yhteiskuntasuunnittelijoiden tietoisuuteen. Tarvitaan tutkimusta ja oikeita 
menetelmiä, jotta lasten elämä tulisi paremmin esille yhteiskuntasuunnitte-
lun strategisella tasolla. Sellaisessa tutkimuksessa tulisi miettiä uusia tapoja 
kuunnella pieniä lapsia, niin että saataisiin tietoa heidän mielipiteistään ja 
kokemuksistaan. 

Islantilainen Garðabærin kunta käytti the design down proces -menetelmää 
uuden koulurakennuksen suunnittelussa. Suunnitteluryhmä siis analysoi ”op-
pimistilannetta”. Ryhmässä oli joitakin esikoulun ja peruskoulun opettajia, 
vanhempia ja muita kiinnostuneita. Se kokoontui muutaman kerran talvella 
2008–2009. Ryhmä keskusteli sekä yleisistä että erityisistä kouluun liittyvistä 
asioista. Mitä mahdollisuuksia koulun lähellä on, esimerkiksi luonnossa? Mitä 
ja miten koulussa opiskellaan? Mitä ryhmiä varten koulu rakennetaan? Onko 
koulussa oltava kirjasto, voimistelusali ja uima-allas? Onko koulu kaikkia vai 
pelkästään oppilaita varten? 
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Suunnitteluprosessiin sisältyy lasten äänten ja mielipiteiden kuuntelemi-
nen ja välittäminen. Koululaisten mielipiteitä selvitettiin niin, että kaksi 
opettajaa haastatteli kolmen esikoulun yhdeksää oppilasta ja viiden perus-
koulun 42 oppilasta (6–15-vuotiaita). Haastattelut tehtiin asianomaisissa 
kouluissa 3–5 lapsen ryhmissä. Opettajien mielestä oli parempi, että lasten 
kanssa puhuttiin heidän omassa ympäristössään muiden samanikäisten kans-
sa, sen sijaan että heidän olisi pitänyt keskustella suunnitteluryhmän aikuis-
ten kanssa. Tällä tavalla haluttiin luoda oikeanlainen vallan tasapaino aikuis-
ten ja lasten keskusteluun.  

Oppilailta kysyttiin: 
 

 Millaisia ideoita teillä on Garðabærin uudesta koulusta? 
 Mitä koulun arkkitehtuurissa pitää ottaa huomioon?  
 
Haastattelut nauhoitettiin ja nuorimmat lapset piirsivät kuvia samalla kun he 
juttelivat haastattelijoiden kanssa. Vanhemmat lapset valokuvasivat asioita, 
jotka olivat heidän mielestään tärkeitä kouluympäristössä. Oppilaat myös 
esittelivät omia koulujaan haastattelua tekeville opettajille. Haastattelujen 
jälkeen opettajat esittivät oppilaiden mielipiteet suunnitteluryhmälle. Suun-

nitteluryhmän jäsenten mielestä oppilaiden 
mielipiteet olivat tärkeitä ja ne auttoivat heitä 
ymmärtämään paremmin oppilaiden tarpeita. 

Lasten mielestä olisi hyvä, jos esikoulu ja 
peruskoulu olisivat samassa rakennuksessa. 
Näin vanhempien ei tarvitse viedä lapsiaan eri 
paikkoihin. He olivat kuitenkin huolissaan 
siitä, että koulusta tulisi liian iso. Lapset halu-
sivat ”uuden koulun, jossa on paljon lapsia, 
mutta ei liian isoa”. ”Teinien pitää käyttäytyä 
nätisti, eivätkä he saa kiusata pienempiään.” 

”Jos koulussa on kaikenikäisiä lapsia yksivuotiaista 16-vuotiaisiin, heidän 
pitäisi olla erikseen välitunneilla”, yksi pojista sanoi. Hän ehdotti, että leikki-
koululaiset olisivat erillään vanhemmista lapsista. Oppilaiden mielestä pie-
nimpiä lapsia piti suojella isommilta. 

Koska koulusta tulisi luultavasti iso, lapset pitivät tärkeänä, että jokaisel-
la lapsella olisi oma paikka vaatteille ja että kouluun olisi monta sisäänkäyn-
tiä. ”Jokaisella lapsella pitäisi olla oma vaatelokero ja koulussa pitäisi olla 
monta ulko-ovea”, eräs tyttö sanoi. Lapset halusivat, että luokkahuoneet 
olisivat isoja ja että palikoilla leikkimistä, kuvaamataitoa ja käsityötä ja mu-
siikkia varten olisi erilliset huoneet. ”Pitäisi olla iso ruokala jossa on pöytiä 
ja tuolia ja lasten pitäisi saada ottaa itse ruoka lautaselle”, yksi tyttö sanoi. 
Lasten mielestä heidän pitäisi saada päättää itse, paljonko he syövät. 

Kirjasto oli koulussa se paikka, jossa lapset viihtyivät parhaiten, ja sen 
vuoksi heistä oli hyvin tärkeää, että uudessa koulussa on kirjasto. Kirjaston 
pitää olla koulun ”rauhallinen paikka” ja ”mukava paikka”, ja koulussa ”pi-
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täisi olla loikoilutila, jossa olisi sohva ja josta voisi sammuttaa valot”, yksi 
pojista sanoi. ”Vessojen pitäisi tuoksua hyvältä ja koppien seinien pitäisi 

ulottua katosta lattiaan asti”, 
teini-ikäinen tyttö sanoi. Hän 
lisäsi vielä, että uudessa 
koulussa pitäisi olla paljon 
peilejä. 

Lapset sanoivat, että  
uudessa koulussa pitäisi olla 
voimistelusali ja uima-allas 
ja mukava vastaanottotiski ja 
hyvät suihkut. Koulun pihas-
sa pitäisi olla veneitä ja nuo-
tioita ja isoja jalkapallokent-

tiä. Kaikkien lasten mielestä tärkeintä uudessa koulussa oli ystävällinen 
ilmapiiri. 

Projektista saadut lasten mielipiteet ja näkemykset antoivat poliitikoille ja 
kaupunkisuunnittelijoille tärkeää tietoa Garðabærin koululaisten tarpeista ja 
kokemuksista. Niistä oli suurta hyötyä, kun arkkitehdit alkoivat piirtää kunnan 
uutta koulua. Koulun arkkitehtuurista näkee, että oppilaiden näkemykset on 
otettu huomioon. Jokaisen luokkahuoneen viereen on esimerkiksi suunniteltu 
”loikoiluhuone”, ja vessat piirrettiin lasten toiveiden mukaisesti. Nuorimmille 
lapsille on suunniteltu erilliset tilat. Kouluun piirrettiin useita sisäänkäyntejä ja 
kaikille lapsille oli tarkoitus järjestää oma kaappi. 

Kun koulun suunnittelussa kuullaan lapsia, tarkoituksen on oltava selkeä 
ja tulokset on myös pyrittävä panemaan täytäntöön. Vaikutus voi olla 
kielteinen, jos lasten mielipiteitä kuunnellaan ottamatta niitä kuitenkaan 
huomioon. Projekti osoitti, että esikoulun ja peruskoulun oppilailla on 
selkeitä mielipiteitä, joita tulee kunnioittaa ja jotka tulee ottaa huomioon 
koulun suunnittelussa. Opettajien ja arkkitehtien on varattava aikaa 
oppilaiden kuuntelemiseen ymmärtääkseen heitä paremmin. 

4.8 Keskustelu: Kulttuuri, vapaa-aika ja lähiympäristö 

Norjalainen MIABE24-hanke on hyvä esimerkki siitä, että nuoremmatkin 
lapset voidaan osallistaa oman lähiympäristön suunnitteluun. Projektissa 
luotiin vaikuttamisen puitteet, paikalliset poliitikot kannustivat nuoria ja 
hanke herätti suurta huomiota. Nämä tekijät luovat osaltaan lapsissa odotuk-
sia siitä, että he tekevät jotakin tärkeää. Vaikuttamisen aste riippuu täysin 
ideoiden ja vaikuttamisen konkreettisten tulosten vaikuttavuudesta. SoftGis-
mallin lähtökohta on sama, eli puitteiden luominen lasten ja nuorten vaikut-
tamiselle lähiympäristön suunnittelussa. Tämä malli hyödyntää aktiivisesti 
Internetiä, minkä ansiosta se tavoittaa monet ja on tehokas. Mallin kehittä-

                                                      
24 Modell for Increased Awareness of the Built Environment 
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miseen on uhrattu Suomessa paljon työtä, ja sitä käytetään yleisesti myös 
Suomen ulkopuolella. Se luo oivallisen pohjan todelliselle vaikuttamiselle, 
mutta vaikuttaminen riippuu projektin seurannasta. Emme tiedä paljonkaan 
sen seurannasta kunnissa. Sekä MIABEssa että SoftGisissa on kyse lasten 
kuulemisesta. Heillä ei ole päätöksentekovaltaa, mutta heidän panoksensa on 
silti tärkeä. 

Islannin projektissa oli kyse tukikonsertin järjestämisestä, ja se oli hyvä, 
konkreettinen esimerkki sosiaalisesta ja oppivasta projektista. Sen tarkoituk-
sena ei ollut muuttaa mitään vaan tehdä jotakin sosiaalista ja oppia ja kehit-
tää valmiuksia prosessin kuluessa. Samalla nuoret ovat vaikuttaneet mitä 
suurimmassa määrin johonkin, jossa he ovat olleet omistajina ja jota he ovat 
itse olleet kehittämässä. Tällaiset tekijät saattavat vaikuttaa sekä osallista-
vasti että motivoivasti. 

Jönköpingin nuorisotalo ja Tvøroyrin nuorisotalo Pakkhuset 4 kuvaavat 
kumpikin tapoja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua aktiivisemmin 
oman vapaa-aikansa muovaamiseen. Olemme nähneet, että tulokset voivat 
olla hyvin erilaisia. Jönköpingin nuorisotalon toimintaa vetävät pitkälti nuo-
ret, ja nuorilla on merkittävä vastuu toiminnasta ja he ovat mukana kaikilla 
tasoilla. Kuitenkin myös aikuisilla on selkeä rooli. Tvøroyrin nuorisotalon 
työntekijät ovat yrittäneet houkutella nuoria osallistumaan enemmän, mutta 
tavoitteita ei ole saavutettu. Nuorisotalon aikuisten rooli saattaa vaikuttaa 
perinteisemmältä, ja niissä puitteissa voi olla vaikea motivoida nuoria osal-
listumaan aktiivisesti suunnitteluun ja toimintaan. Nuorten haluttomuus 
osallistua on myös nähtävä eräänlaisena aktiivisena mielipiteen ilmaisuna. 
Nämä kaksi esimerkkiä kuvaavat, miten tärkeää on luoda edellytykset vai-
kuttamiselle. Tapa esitellä asiat lapsille vaikuttaa ja osaltaan ratkaisee, missä 
määrin he osallistuvat. 

Oppilaiden osallistuminen Garðabærin koulurakennuksen suunnitteluun 
on vaikuttamista kuulemisen kautta, ja tarkoitus on saada tietoa siitä, millai-
sen uuden koulun lapset haluaisivat. Jotta lapset kokisivat todella vaikutta-
vansa tämäntyyppisessä hankkeessa, rakennuksen tulee heijastaa lasten toi-
veita. Lasten ja nuorten saaristo (BUS) osallistaa monilla tasoilla. Ohjaus-
ryhmässä on sekä nuoria että aikuisia jäseniä, jotka tekevät päätöksiä ja ovat 
niistä vastuussa. He osallistuvat aktiivisesti myös alueellisten tapahtumien 
suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän tyyppinen järjestäytyminen voi kan-
nustaa verkostoitumista ja jopa aktivismia.  



5. Poliittinen osallistuminen 

Vaikka lasten ja nuorten vaikuttamiseen onkin alettu kiinnittää entistä 
enemmän huomiota, perinteisten lapsi- ja nuorisojärjestöjen ja poliittisten 
nuorisojärjestöjen jäsenmäärä on notkahtanut. Tämä koskee sekä paikallis-
poliittista toimintaa että osallistumista paikallisyhteisön toimintaan25. Tut-
kimuksen mukaan nuorisoa kiinnostavat yleensä sellaiset aiheet kuin ympä-
ristö, päihteidenkäyttö, rikollisuus, rasismi ja muut konkreettiset asiat, mutta 
sekä poliittisiin puolueisiin että poliitikkoihin suhtaudutaan epäillen26. Akti-
vismin tapaisen poliittisen osallistumisen onkin havaittu lisääntyneen27.  
Yhden tulkinnan mukaan perinteisten järjestöjen jäsenkato johtuu siitä, et-
teivät ne enää vastaa nuorten kysymyksiin ja tarpeisiin samassa määrin kuin 
ennen28.  

Pohjoismaiden viranomaisia kiinnostaa lasten ja nuorten osallistaminen 
poliittiseen päätöksentekoon. Kuntia onkin kannustettu perustamaan nuori-
sovaltuustoja ja muita vaikuttamiskanavia, joiden kautta nuoret voivat kes-
kustella vallanpitäjien kanssa ja saada siten mahdollisuuden vaikuttaa poli-
tiikkaan. 

Jäljempänä olevat seitsemän artikkelia kertovat erilaisesta poliittisesta 
vaikuttamisesta. Kolme artikkelia kuvailee laajoja vaikuttamisjärjestelmiä. 
Kaksi suomalaista kirjoitusta antaa käsityksen siitä, miten nuoret kansalaiset 
osallistetaan kunnallisella ja kansallisella tasolla, ja ruotsalaisessa artikkelis-
sa kerrotaan, miten nuorisolähtöinen työ voidaan sisällyttää kunnan hallin-
toon. Kaksi kirjoitusta – Tanskasta ja Norjasta – käsittelee nuorisovaltuusto-
ja. Aloitamme kuitenkin poliittista osallistumista käsittelevän luvun kahdella 
artikkelilla, jotka kuvaavat, miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa yksittäis-
ten tapahtumien kautta. Ensimmäisessä artikkelissa kuvaillaan vaikuttamista 
aktivismin keinoin. Kyse on Ruotsin saamelaisnuorista, jotka käyttävät vai-
kutuskeinona mielenosoitusta. Toinen artikkeli on Grönlannista, ja se ker-
too, miten lapset ja nuoret voivat keskustella aikuisten viranomaisten edusta-
jien kanssa konferenssissa, jonka aiheena on hyvä lapsuus. 

 
 
 
 
 

                                                      
25 BLD 2009: 102 
26 Ødegård 2001 
27 BLD 2009: 110 (viittaus Ødegård ja Berglund 2008) 
28 Ødegård 2009 
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5.1 Ruotsi: Aktivismi poliittisessa vapaaehtoisjärjestössä 
(Sáminuorra) 

Lars Miguel Utsi, Sáminuorran hallituksen jäsen 

5.1.1 Saamelaisnuorten puolestapuhuja 

Sáminuorra on kaikille Ruotsin saamelaisnuorille tarkoitettu järjestö. Järjes-
tömme on ollut olemassa kohta 50 vuotta ja sen toimintaan osallistuu joka 
vuosi noin 400 saamelaista nuorta. Keskivertojäsen on iältään hieman alle 
18-vuotias. Meillä on erityistä poliittista paino-arvoa saamelaisessa yhteis-
kunnassa, koska järjestö on niin vanha ja jäsenistö on aktiivista ja osallistu-
vaa. Tätä todistaa muun muassa se, että edelliseen liittokokoukseen osallis-
tui noin 80 jäsentä eli viidennes jäsenistöstä. 

Yksi Sáminuorran menestystekijöistä on mahdollisuus ottaa jäsenistön 
kysymykset yleisen keskustelun aiheeksi suoraan saamelaisyhteisössä. Se 
antaa jäsenillemme tunteen siitä, että he osallistuvat ja voivat vaikuttaa – 
mikä ei aina ole itsestään selvää lapsille ja nuorille. 

Tämä edellyttää matalaa organisaatiorakennetta. Järjestön hallitus ei saa 
olla etäinen jäsenistölle. Järjestörakenteen on myös taattava, että jäsenten 
mielipiteitä ja näkemyksiä kyetään kuuntelemaan, niin että jäsen todella 
osallistuu järjestötyöhön myös käytännössä eikä vain paperilla. Sáminuorral-
la on erilaisia työskentelytapoja, joiden ansiosta tämä toimii. 

On äärimmäisen tärkeää antaa jäsenille vastuullinen vapaus, vaikka se 
saattaakin kuulostaa kliseeltä. Heidän mielipiteilleen on oltava tilaa ja heidän 
on voitava päättää omista asioistaan, mutta samalla heidän on oltava täysin 
tietoisia tekemistensä seurauksista. Ensisijaisesti kyse on puhtaasti käytännön 
asioista. Suuressa mittakaavassa se voi tuntua pikkujutulta, mutta olemme 
huomanneet Sáminuorrassa, että se luo pohjan jäsenten aktivoinnille. 

Esimerkiksi liittokokousedustajien poissaolot ovat tuottaneet joskus on-
gelmia Sáminuorralle. Jäsenet ovat saapuneet liittokokoukseen, mutta eivät 
ole tulleet paikan päällä tapahtumiin ja kokouksiin, joihin heidän olisi kuu-
lunut osallistua. Joissakin tapauksissa nuoret ovat myös tuoneet kokouspai-
kalle alkoholia, mihin Sáminuorra suhtautuu nollatoleranssilla. Viime vuo-
sina tällaiset ongelmat ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti, mikä tun-
tuu olevan yhden tietyn toimenpiteen ansiota: jäsenistölle tiedotetaan 
jokaisen liittokokouksen alla, millaisia sääntöjä kokouksessa on noudatetta-
va ja miksi. Tiedotuksella tehdään selväksi yksi asia: nuorten menettely 
kytkeytyy suoraan järjestön taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Alko-
holin tuominen liittokokoukseen voi johtaa siihen, että järjestön määrärahaa 
supistetaan, ja poissaolo liittokokouksesta aiheuttaa sen, että järjestö menet-
tää loppulaskussa poliittista uskottavuuttaan. Selkeät säännöt myös perustel-
laan kunnolla. Näin jäsenet tulevat konkreettisesti tietoisiksi omista vaiku-
tusmahdollisuuksistaan ja vastuustaan järjestössä. 
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Jäsenet ovat tiukasti sidoksissa myös järjestön poliittiseen työhön. Asiat, 
joista jäsenet keskustelevat keskenään, viedään nopeasti Sáminuorran halli-
tukseen, ja järjestö saattaa lopulta lähteä ajamaan niitä isommissa yhteis-
kunnallisissa yhteyksissä. Sáminuorran esille tuomat asiat saavat monesti 
huomiota sekä saamelaisissa että ei-saamelaisissa tiedotusvälineissä. Se 
mistä Sáminuorran jäsenet ovat aluksi keskustelleet vain keskenään löytää 
lopulta tiensä uutisiin ja julkiseen keskusteluun. Sáminuorran haasteena on 
löytää työskentelytapa, joka tarjoaa kaikille jäsenille mahdollisuuden osallis-
tua ja on samalla järjestön kannalta toteuttamiskelpoinen. 

Yksi kaaospiloteilta omaksuttu malli on osoittautunut erityisen käyttö-
kelpoiseksi. Malli perustuu siihen, että valitaan esimerkiksi viisi erilaista 
aihetta. Ne voivat olla vaikkapa ”Meidän tulevaisuutemme”, ”Millaisia  
asioita järjestön tulee käsitellä” ja niin edelleen. Osallistujat jaetaan viiteen 
ryhmään, ja jokainen ryhmä istuutuu oman pöytänsä ääreen. Jokainen pöytä 
on peitetty kirjoituspaperilla, ja kunkin viiden pöydän otsikkona on sen oma 
teema. Jokaisessa pöydässä istuu myös pöytäohjaaja. Kaikkien ryhmäläisten 
tulee vuorollaan kirjoittaa muistiin se, mikä heille tulee ensimmäisenä mie-
leen pöydän teemasta. ”Meidän tulevaisuutemme” saattaa tuottaa vaikkapa 
sellaisia assosiaatioita kuin ”ei päästöjä”, ”paljon ystäviä”, ”ilmaston lämpe-
neminen” yms. Kun kaikkien viiden ryhmän kaikki jäsenet ovat kirjoittaneet 
mielipiteensä aiheesta, ryhmät vaihtavat pöytiä. Ryhmä tulee uuteen pöy-
tään, jonka ohjaaja kertoo lyhyesti pöydän teeman ja selostaa, mitä siitä on 
aiemmin kirjoitettu. Sitten ryhmä saa taas assosioida vapaasti aiheesta. Tätä 
jatketaan, kunnes kaikki osallistujat ovat istuneet jokaisessa pöydässä ja 
esittäneet mielipiteensä jokaisesta aiheesta. 

Sen jälkeen alkaa äänestyskierros. Kaikki osallistujat saavat jokaisessa 
pöydässä kaksi ääntä, jotka he saavat antaa yhdelle tai useammalle ehdotuk-
selle, joista he pitävät eniten kunkin aiheen sisällä. Ryhmät kiertävät vielä 
kerran kaikki pöydät ja jokainen voi antaa äänensä mieliehdotuksilleen. 
Äänestyskierroksen jälkeen kaikki on valmista. Jokainen pöytäohjaaja las-
kee äänijakauman, ja lopuksi saadaan lista, jossa on viisi eri aihetta ja yh-
teenveto osallistujien kutakin aihetta koskevista mielipiteistä. 

Työskentelytapa on hyvin hyödyllinen, koska se aktivoi mahdollisimman 
monia. Kaikkia kehotetaan tekemään ehdotuksia ja pohtimaan eri teemoja, 
ja lopuksi jokainen voi myös saada äänensä kuuluviin valitsemalla ehdotus-
ten joukosta omat suosikkinsa. Tämä on myös valtavan hyvä tapa saada 
jäseniltä uusia ideoita ja ajatuksia, joiden pohjalta voidaan syventää aiheisiin 
liittyvää keskustelua. 

Kokemuksemme mukaan prosessia täytyy ohjata, niin ettei lopputulos 
ole epärealistinen tai toteuttamiskelvoton. Kaikki kysymykset eivät sovellu 
tähän konseptiin, ja olemme havainneet, että teemojen valinnassa ja muotoi-
lussa on oltava tarkkana. Jos teemana on esimerkiksi ”Meidän tulevaisuu-
temme”, sellaiset ehdotukset kuin ”maailmanrauha” ja ”eroon köyhyydestä” 
saattavat saada paljon ääniä. Ne ovat sinällään tärkeitä tavoitteita, mutta 
eivät erityisen käyttökelpoisia Ruotsissa toimivalle saamelaiselle nuorisojär-
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jestölle. ”Saamelaisten nuorten tulevaisuus – mitä on tapahtunut 20 vuoden 
kuluttua?” saattaisi olla parempi teema, koska siitä käytävä keskustelu hyö-
dyttäisi järjestöämme enemmän. Konseptin onnistuminen edellyttää myös, 
että jokainen pöytäohjaaja ymmärtää tehtävänsä ja aiheensa. 

Jos konsepti toteutetaan oikein, jäsenten ja järjestön johdon kesken syn-
tyy suora ja vahva keskusteluyhteys, ja jäsenistö aktivoituu ja osallistuu 
huomattavasti enemmän. 

Hyvä esimerkki Sáminuorran jäsenten osallistumisesta on projekti Gákti 
Miellačájáhus – mielenosoitus saamelaiskulttuurin väärinkäyttöä vastaan, 
joka järjestettiin syksyllä 2008. 

Projektin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta saamelaisen kulttuurin väärin-
käytöstä. Saamelaiskulttuuria käytetään väärin erityisesti Suomen matkailu-
teollisuudessa, mutta myös Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Tyypillistä 
väärinkäyttöä on se, että ei-saamelaiset tekevät suuria voittoja jollakin, mitä 
he kutsuvat saamelaiseksi kulttuuriksi, esimerkiksi joukkotuotantona val-
mistetuilla saamelaispäähineillä ja saamelaisilla käsityötuotteilla, mikä ei 
hyödytä saamelaisyhteisöä millään lailla. Tällainen plagiointi tuottaa suuria 
voittoja sen kanssa puuhaaville, mutta se vahingoittaa saamelaisyhteisöä 
levittämällä virheellistä ja usein saamelaisia halventavaa kuvaa saamelaises-
ta kulttuurista ja yhteiskunnasta. 

Saamelaiskulttuurin väärinkäytöstä on keskusteltu Sáminuorrassa useita 
kertoja, ja jäsenet ovat myös esittäneet aiemmin mainittua kaaosmallia so-
vellettaessa, että Sáminuorran pitäisi järjestää sen vastainen mielenosoitus. 
Tähän tarjoutui täydellinen tilaisuus, kun suomalainen sisarjärjestömme 
Suoma Sámi Nuorat (SSN) ehdotti yhteistä mielenosoitusta Rovaniemellä 
marraskuussa 2008 järjestettävän ison saamelaiskonferenssin yhteydessä. 
Sadat saamelaiset kokoontuisivat kansainväliseen konferenssiin, jonka pää-
aiheena oli saamelainen kulttuuriperintö. Projektin edellytykset olivat hyvät, 
sillä jäsenet olivat jo entuudestaan innostuneita, ja tilaisuuden osanottajat 
tunsivat saamelaiskulttuuria ja olivat siitä kiinnostuneita. 

Alkuperäinen tavoite oli, että mielenosoittajia olisi 50 ja että Rovaniemen 
paikalliset tiedotusvälineet kiinnittäisivät huomiota mielenosoitukseen ja 
toisivat suuren yleisön tietoisuuteen. Perusteellisen pohjustustyön ansiosta 
projektista tuli suurmenestys. Mielenosoitukseen osallistui runsaat 300 hen-
keä, muun muassa monia saamelaiskäräjäpoliitikkoja ja oikeuksien omistuk-
seen perehtyneitä asiantuntijoita. Mediahuomio ylitti kaikki odotukset. 
Kaikkien saamelaisten tiedotusvälineiden lisäksi Suomen kaikki isot sano-
malehdet ja tv-kanavat raportoivat mielenosoituksesta, samoin Norjan valta-
kunnalliset tiedotusvälineet. Asia sai niin paljon huomiota mediassa, että 
mielenosoitus johti tuloksiin, sillä monet suomalaiset matkailujärjestäjät 
päättivät luopua joukkotuotantona valmistetuista saamelaisvaatteiden plagi-
aateista. Mediahuomion vaikuttavuuden ansiosta mielenosoitus on tuonut 
yleiseen tietoisuuteen saamelaisen kulttuurin väärinkäyttöön liittyvät ongel-
mat. 
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Projekti sinällään oli menestys, mutta tärkeää oli myös se, että mukana 
olleille nuorille ja järjestävien järjestöjen jäsenille osoitettiin, että he pysty-
vät vaikuttamaan. Asiat, joista he ovat keskustelleet omissa järjestöissään, 
ovat nousseet valtakunnallisten lehtien etusivuille. Mediassa on koko ajan 
korostettu, että mielenosoitus oli nuorten järjestämä, ja saamelaisjärjestöjen 
edustajat ovat kertoneet mediassa olevansa hyvin vaikuttuneita nuorten osal-
listumisesta. Asia, josta aluksi keskustelivat ainoastaan jäsenet keskenään, 
nousi projektin avulla lehtien etusivuille ja poliitikkojen päiväjärjestykseen. 
Sáminuorralle on erittäin tärkeää voida osoittaa jäsenille, että heidän mieli-
piteensä näkyvät ja kuuluvat. 

Loppujen lopuksi nuorisojärjestön menestys perustuu siihen, että jäseniä 
kohdellaan yksilöinä ja että heille osoitetaan luottamusta päätöksenteossa ja 
vastuun kantamisessa. Järjestörakenteen on oltava matala, jotta se onnistuisi, 
ja jäsenten ja hallituksen välillä on oltava suora keskusteluyhteys. Tällaises-
sa järjestössä pystytään kuulemaan jäsenten mielipiteitä ja ideoita, vaikka 
jäsenet ovatkin ”vain” lapsia tai nuoria. 

5.2 Grönlanti: Kaksi esimerkkiä siitä, miten lapsilta 
saadaan tietoa heidän elämästään 

Sabitha Jørgensen, Grönlannin sosiaaliministeriön esittelijä 

5.2.1 Vuoropuhelu lasten kanssa 

Grönlanti liittyi maaliskuussa 1992 YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, 
jota jokapäiväisessä kielenkäytössä kutsutaan lapsisopimukseksi. Tämä liit-
tyi silloisen maakuntahallituksen haluun parantaa ja vahvistaa lapsiperhei-
den, lasten ja nuorten elinoloja. 

Lapsisopimuksesta juontavien aloitteiden luonne muuttui 1990-luvun ai-
kana. Ne olivat olleet aikuisten laatimia ja perustuneet aikuisten käsitykseen 
hyvästä lapsuudesta, mutta nyt niiden suunnitteluun osallistuivat myös lap-
set ja nuoret. 

Tätä kehitystä heijastelevat sekä Sisimiutíssa kesäkuussa 2008 järjestetty 
vahvojen perheiden konferenssi että vapaaehtoisjärjestö Meeqqat Inuuneris-
sutin (Parempi lapsuus) postikorttikilpailu tammikuussa 2008.  

Postikorttikilpailu – millainen on hyvä lapsuus? 

Meeqqat Inuunerissut (Parempi lapsuus) lähetti julisteen kaikille 6. luokille. 
Julisteessa kysyttiin: Millainen on hyvä lapsuus? 

Kaikkia lapsia pyydettiin osallistumaan kilpailuun ja esittämään ajatuk-
siaan siitä, miten aikuiset voivat taata lapsille hyvän elämän ja hyvän lap-
suuden. Televisiossa esitettiin mainoksia, joissa lapsia, opettajia ja vanhem-
pia muistutettiin kilpailusta. 
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Kaikkiaan 37 luokkaa lähetti kuudesluokkalaisten kilpailuun piirustuksia, 
runoja, tarinoita ja sarjakuvia. Monet kuvailivat huonoa lapsuutta käyttäen 
sitä hyvän lapsuuden vastakohtana. 

Kilpailutyöt saatuaan järjestö perusti keskusteluryhmän, jossa oli muun 
muassa psykologi ja sosiaalityöntekijä. Ryhmä kävi läpi työt ja keskusteli 
niiden luokittelusta. Tämän jälkeen valittiin kahdeksan aihetta ja sitaattia, 
jotka painettiin postikortteihin. Niissä viitattiin myös asianomaiseen Lapsen 
oikeuksien sopimuksen artiklaan. 

Sisimiutin konferenssi 

Poliitikot päättivät vuonna 2008 kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin otta-
malla lapset ja nuoret mukaan Sisimiutissa järjestettävään kolmipäiväiseen 
konferenssiin, jossa oli mukana poliittisen elämän toimijoita, etu- ja vapaa-
ehtoisjärjestöjen edustajia ja virkamiehiä. Konferenssin tavoitteena oli tarjo-
ta lapsille ja nuorille foorumi, jolla he voivat ilmaista vapaasti käsityksiään 
ja mielipiteitään ja edistää samalla hyvästä lapsuudesta käytävää keskuste-
lua. Järjestäjät päättivät tästä syystä jakaa konferenssin kahteen osaan kahte-
na ensimmäisenä päivänä. Kolmantena päivänä oli yhteinen kokous ja kon-
ferenssin päättäjäiset. Kulttuuriohjelma ja sosiaalinen yhdessäolo puolestaan 
oli kaikille yhteistä, sekä lapsille, nuorille että aikuisille. 

Lapset ja nuoret saivat mahdollisuuden ilmaista mielipiteitään, ja he osal-
listuivat myös kurssille, jossa käsiteltiin Lasten oikeuksien sopimuksessa 
määriteltyjä oikeuksia. Lisäksi heille selvitettiin joitakin maakuntapäivien 
tehtäviä, jotka liittyvät lasten ja nuorten auttamiseen.  

Lapsi- ja nuorisojärjestöjen kattojärjestö Sorlak valitsi osallistujat konfe-
renssin lastenkokoukseen. Eri puolilla maata toimivat vapaa-ajan ja nuoriso-
kerhot olivat lähettäneet paikalle kaikkiaan 25 lasta ja nuorta, joiden ikä oli 
13–18 vuotta. Kaikille osallistujille oli yhteistä se, että he olivat hyvin aktii-
visia ja näkyviä jäseniä omissa kerhoissaan ja että he olivat kiinnostuneita 
Lapsen oikeuksien sopimuksesta. 

Lastenkonferenssia varten palkattiin kolme fasilitaattoria, joilla kaikilla 
oli vuosien kokemus lapsille ja nuorille suunnatuista radio-ohjelmista ja 
jotka sen vuoksi olivat tuttuja esikuvia paikallaolijoille. 

Aluksi kuultiin alustus siitä, millaiset mahdollisuudet ja haasteet ovat ny-
kyään tyypillisiä lapsille ja nuorille. Tämän jälkeen lapset työskentelivät 
yhdessä fasilitaattoreiden kanssa Appreciative Inquiry -menetelmän (AI) 
pohjalta. Se on arvostava haastattelu, jonka painopisteitä ovat: 

 
 etsintä (discovery) 
 unelma (dream) 
 suunnitelma (design) 
 kohtalo (delivery/destiny).  
 
Menetelmä perustuu ihmisten vahvuuksille ja kokemuksille. Kaikilla olete-
taan olevan osaamista, voimavaroja ja kokemuksia tapahtumista tai tilanteis-
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ta, joissa he ovat pärjänneet. Kaikkien väitetään kykenevän uneksimaan 
tulevaisuudestaan. Menetelmä auttaa luomaan tilan unelmien muuntamiselle 
sanoiksi ja teoiksi. Unelmien toteutuminen voidaan näin visualisoida. Pu-
humalla ja maalaamalla sekä kuvien, tanssin ja musiikin avulla lapset ja 
nuoret saivat mahdollisuuden elää uudelleen omia tuskallisia kokemuksiaan 
ja löytää sanoja tulevaisuudelleen ja sitä koskeville toiveilleen. Näitä toivei-
ta ja visioita käsiteltiin kolmantena konferenssipäivänä, jolloin kaikki osal-
listujat olivat yhdessä. Lapset ja nuoret saivat mahdollisuuden päättää päi-
vän työpajojen aiheista ja esitellä aikuisille omia käsityksiään hyvästä lap-
suudesta: 
 
 Ikävystyminen voi johtaa ilkivaltaan 
 Hyvät ystävyyssuhteet 
 Vanhempien tulee asettaa lapset etusijalle ja varmistaa heille hyvä 

lapsuus 
 Lapsia ei saa kohdella väkivaltaisesti 
 Lasten oikeus leikkiin 
 Kuntien ja maakuntahallituksen vastuu ja tehtävät suhteessa lapsiin.  
 
Konferenssin päätökseksi lapset ja nuoret esittivät suosituksensa tuolloiselle 
hallituksen jäsenelle, ja jokainen heistä sai USB-muistitikun, jolla oli Lap-
sen oikeuksien sopimus. Tarkoitus oli, että he toimisivat sopimuksen lähetti-
läinä omissa kaupungeissaan ja omilla paikkakunnillaan ja varmistaisivat, 
että mahdollisimman monet tutustuisivat sopimukseen. 

Konferenssin anti lapsille ja nuorille – mitä olemme oppineet ja miten 
hyödynnämme saamaamme tietoa?  

Aktiviteettien lähtökohtana olivat yleissopimuksen artiklat 12 ja 13, jotka 
koskevat yhteiskunnallista vaikuttamista laajassa merkityksessä: 

 
 tarjota mahdollisuus ilmaista itseään erilaisin keinoin 
 tarjota mahdollisuus analysoida omaa tilannetta ja erilaisten päätösten 

ja toimien vaikutusta omiin elinehtoihin 
 luoda kestävyyttä käyttämällä nuorten toiveita ja unelmia 

aktiviteettien perustana 
 luoda osallistumisen avulla kasvupohjaa sekä lapsessa että sen 

ympäristössä tapahtuville muutoksille.  
 
Kummankin aktiviteetin arviointi on osoittanut osallistujien itseluottamuk-
sen parantuneen, sillä he ovat kokeneet, että heitä kuullaan ja että he ovat 
mukana keskustelussa, joka koskee heidän omaa elämäänsä. Tämä näkyy 
myös siten, että huomio ja kiinnostus lapsia ja nuoria koskevaan järjestötyö-
hön on kasvanut. Erityisesti Sisimiutin lapsikonferenssi avarsi osallistujien 
näkymiä, sillä he oivalsivat, että monet muut lapset elävät vastaavanlaisissa 
oloissa eri puolilla Grönlantia. He eivät enää koe olevansa yksin, ja eri kau-
pungeissa ja kylissä asuvat lapset ja nuoret ovat ystävystyneet keskenään. 
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Saatua tietoa hyödynnetään myös meneillään olevassa valkoisen kirjan 
valmistelussa. Se tulee sisältämään ehdotuksia aloitteiksi, joiden ensisijainen 
tarkoitus on parantaa lasten ja nuorten elinoloja. Työtä tehdään ministeriös-
sä, eikä lapsia ja nuoria osallisteta siihen suoraan, mutta heidän etujärjestön-
sä, esimerkiksi Sorlak, ovat siinä mukana. Lähettilästyön seurantaa ei ole 
vielä toteutettu, eikä vielä tiedetä, toimivatko lapset ja nuoret lähettiläinä 
omilla paikkakunnillaan. Jälkikäteen ajatellen seuranta olisi pitänyt sisällyt-
tää suunnitelmaan alun perin ja varmistaa siten paikallinen juurruttaminen. 
Esimerkiksi vapaa-ajan kerhojen kanssa olisi voitu sopia, että konferenssiin 
osallistuneet pitäisivät alustuksia Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kertoi-
sivat konferenssista muille lapsille ja nuorille. 

Postikorttikilpailu ja korttien julkaiseminen antoivat lapsille visuaalisen 
viestin siitä, että heidän käsityksensä hyvästä lapsuudesta leviää ympäröi-
vään yhteiskuntaan. Järjestö haluaa julkaista lasten töitä myös idealuettelos-
sa, jota käytetään asenteiden muokkaamiseen. Työ toteutetaan vuosina 2010 
ja 2011, ja lasten sanoilla ja kuvilla halutaan kiinnittää huomiota lasten elin-
oloihin, oikeuksiin ja tarpeisiin. Julkisen huomion kiinnittäminen asiaan 
antaa lapsille tunteen siitä, että heihin suhtaudutaan vakavasti, mikä puoles-
taan parantaa heidän itsetuntoaan. 

Kaiken kaikkiaan nämä kaksi aloitetta ovat saaneet aikaan sen, että on alet-
tu kiinnittää enemmän huomiota lasten ja nuorten oikeuteen osallistua hyvän 
elämän määrittelyyn. Lisäksi järjestöt, virkamiehet ja poliitikot ovat voineet 
keskustella suoraan niiden kanssa, joiden oloja he haluavat parantaa. Tällainen 
molemminpuolisuus on tulevan kestävyyden edellytys, ja mainitut kaksi aloi-
tetta tulee nähdä Grönlannin lapsi- ja nuorisotyön suunnannäyttäjinä. 

5.3 Suomi: Case Sastamala – nuorten vaikuttamiskanavat 
kunnassa 

Jari Andersson, rehtori ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Sastamala & 
Anu Gretschel, nuorisotutkija, Nuorisotutkimusverkosto 

5.3.1 Nuorten vaikuttaminen koulussa ja kunnassa. Case Sastamala.  

Sastamalan kaupungissa on muutettu niin johtosääntöä kuin opetussuunni-
telmaakin, jotta lasten ja nuorten ottaminen mukaan toimijoina ja vaikuttaji-
na (lue: kuntalaisina) ei unohtuisi missään kaupungin toiminnossa. Luotta-
mus- ja virkahenkilöt käyttävät runsain mitoin aikaansa ja muita kunnan 
resursseja lasten ja nuorten tapaamiseen ja mukaan ottamiseen. Repsahduk-
sia ei pääse tapahtumaan ajan kuluessa ja henkilöiden vaihtuessa, sillä aikui-
sia, kuten lapsia ja nuoriakin, koulutetaan jatkuvasti ottamaan ja pitämään 
paikkansa kunnasta nuorten kuntalaisten suuntaan heitettyjen vuorovaiku-
tuspiuhojen päässä. Tässä artikkelissa tarkastelemme Sastamalan nuorille 
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luotuja vaikutuskanavia sekä kerromme, millaisiin asioihin nuoret ovat vai-
kuttaneet vuonna 2009. 

5.3.2 Nuorten omien vaikutuskanavien verkosto 

Oppilaskunnat ja alueparlamentit 

Millään muulla kaupungin toimielimellä kuin kouluilla ja oppilaitoksilla ei 
ole niin hyvää kontaktipintaa nuoriin kuntalaisiin ekaluokasta toiseen astee-
seen. Sastamalassa on kirjattu opetussuunnitelman perusteisiin kohta lasten 
ja nuorten osallisuudesta ja oppilaskuntatoiminnasta. Vuonna 2009 oppilas-
kunnat ovat esimerkiksi järjestäneet teemapäiviä, toteuttaneet välitunneille 
liikuntaa lisäävää toimintaa ja olleet mukana koulujen rakennushankkeiden 
ja piha-alueiden suunnittelussa. Alueparlamenteissa nuoret voivat vaikuttaa 
kaupungin päätöksentekoon omilla asuinalueillaan: pohjoinen, eteläinen ja 
läntinen. Alueparlamenttien edustajat valitaan vaaleilla. 

Nuorisovaltuusto sekä nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan yhteisryhmä 

Nuorisovaltuusto on 13–18-vuotiaiden vaikutus- ja toimintakanava, joka 
käsittelee kaupungin asioita nuorten näkökulmasta. Nuorisovaltuutetut vali-
taan vaaleilla alueparlamenttien edustajista. Nuorisovaltuusto pitää kokouk-
sia noin kerran kuussa. Muutoin toiminta perustuu työryhmätyöskentelyyn 
eri teemojen parissa. Nuorisovaltuustolla on oma talousarviomääräraha, joka 
oli vuonna 2009 27 000 euroa. Nuorisovaltuusto valitsee joukostaan edusta-
jat kaupunginvaltuustoon, -hallitukseen ja lautakuntiin, joissa edustajilla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. Vuonna 2009 nuorisovaltuusto on ottanut aktiivi-
sesti kantaa säästötoimiin, puolustanut kirjastojen määrärahoja, esittänyt 
lukiolaisten koulumatkatukea, verkottunut seutukunnallisesti sekä tehnyt 
ehdotuksia nuorisotaloihin liittyen. Jokaisella oppilaskunnan puheenjohtajal-
la on läsnäolo-oikeus nuorisovaltuuston kokouksissa. Lisäksi pidetään sään-
nöllisesti ns. yhteisryhmiä, joissa on mukana nuorisovaltuusto, oppilaskun-
tien edustajat ja oppilaskuntien ohjaavat opettajat. Näissä kokouksissa käsi-
tellään eri oppilaskuntien edustajien esille tuomia asioita, jotka niin halut-
taessa etenevät nuorisovaltuustoon. 

5.3.3 Piuhoja aikuisten päätöksentekoon 

Rehtorikahvit ja uusien opettajien valinta 

Rehtorikahvit järjestetään oppilaskunnan hallituksen ja rehtorin kesken mää-
räajoin tai aina silloin, kun jompikumpi osapuoli näkee tapaamisen tarpeelli-
seksi. Vuonna 2009 rehtorikahveilla on käsitelty mm. oppilaskunnan järjes-
tämien terveellisten välipalojen sisältöä ja järjestämistä sekä suunniteltu 
yhdessä ns. taksvärkkipäivien tuotoilla rahoitettavat kohteet ja toiminnot. 
Uuden opettajan valintatilaisuuteen otetaan mukaan oppilaiden edustaja, 
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joka esittää haastattelussa omat kysymyksensä. Lopullinen valintakin pohdi-
taan yhdessä. 

Kuntapäättäjien kyselytunnit 

Peruskoulujen yläluokilla ja toisen asteen oppilaitoksissa järjestetään kyse-
lytunteja. Tunnista kahteen kestävien kyselytuntien aikana kaupungin johta-
vat luottamushenkilöt ja virkamiehet vastaavat oppilaiden esittämiin kysy-
myksiin. Tilaisuutta ennen pyritään opiskelemaan kunnallisen päätöksenteon 
perusteita, esimerkiksi peruskoulun yläkoulussa osana yhteiskuntaopin oppi-
sisältöä. Keskeistä kyselytuntien suhteen on jatkuvuus. Perusopetuksen ylä-
kouluissa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tilaisuuksia on järjestetty 
vuosittain. Jatkossa on tarkoitus järjestää kyselytunteja myös isoimmilla 
alakouluilla. 

Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin hallinnossa ja päättäjätapaamiset 

Kun osallisuutta parantavia toimia aloitettiin vuonna 2000, aloitettiin myös 
rakenteiden muuttaminen. Oli tehtävä muutoksia kaupungin hallintosään-
töön siksi, että lasten ja nuorten edustus haluttiin kaupunginvaltuustoon,  
-hallitukseen ja eri lautakuntiin. Asialla oli myös vastustajansa. Erityisesti 
epäiltiin, että nuoret häiritsisivät päätöksentekoa hidastamalla työtä ja lisää-
mällä työtaakkaa. Myös salassapitosäädöksistä haluttiin tehdä este nuorten 
osallistumiselle. Epäiltiin, ettei kuntalaki mahdollista nuorten osallistumista 
toimielimiin. Nämä kannanotot jäivät yksittäisiksi, mutta olivat hyödyllisiä 
valmistelun kannalta. Itse asiassa asiat valmisteltiin paremmin ja tarkemmin. 
Nuoret pääsivät kiinni päätöksenteon ytimiin ja heillä oli mahdollisuus tulla 
kuulluiksi ja kuulla, mitä asioista puhuttiin ja päätettiin. Linjaus tehdä no-
peasti muutoksia pysyviin hallintorakenteisiin oli oikea. Hallinnossa mukana 
olevien nuorisovaltuuston edustajien lisäksi, koko nuorisovaltuusto tapaa 
kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajien ja esitteli-
jöiden sekä kaupungin johtoryhmään kuuluvien viranhaltijoiden kanssa vuo-
sittain erityisesti tätä varten järjestettävissä yhteistapaamisissa. Näissä tapah-
tumissa rakennetaan yhteistä toimintakulttuuria ryhmätöiden ja keskustelu-
jen avulla. Myös kyselytunnit, joissa aikuiset kyselevät nuorilta, on koettu 
onnistuneiksi.  

Kunta ei osallista itsestään. Tarvitaan strategiaa ja jatkuvaa 
kouluttautumista 

Toiminnalla on oltava päämäärä, muuten se ei kehity. On oltava mitattavat 
tavoitteet nuorten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Näin 
saadaan tietoa kunnan toimien vaikuttavuudesta ja pystytään kehittämään 
kunnan osallistavaa toimintaa edelleen. Arviointi ja toimintaan sitouttami-
nen kuuluu ehdottomasti keskeisimmälle luottamus ja virkamiesjohdolle. 
Hallintokuntien rajat ylittäen tarvitaan kirjauksia lasten ja nuorten rooleista 
eri tasoilla muun muassa johtosääntöön sekä toiminta- ja opetussuunnitel-
miin. Sastamalassa tärkeitä asiakirjoja varmistamaan lasten ja nuorten osal-
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listuminen ovat myös Lasten ja nuorten hyvinvointipoliittinen strategia, joka 
hyväksytään valtuustossa, sekä Nuorisostrategia, joka on vapaa-
aikalautakunnan hyväksymä nuorisotoimen oma strategia. Nuorten ääni on 
strategioiden teossa ja toteutumisen arvioinnissa aina mukana29. 

Kunta aikuislähtöisenä systeeminä pyrkii luontaisesti tilaan, jossa se voi 
toimia aikuispäättäjien ja ammattihenkilöstön voimin itse kaiken suunnitel-
len, päättäen ja toimien. Tällöin kunta tuottaa itse tarpeelliseksi määrittele-
mänsä muodon ja määrän kutakin lasten ja nuorten palvelua lasten ja nuor-
ten ylitse ja ohi. Lasten ja nuorten mukaan ottaminen unohtuu helposti. Kou-
lutuksen ja sitä kautta asiaa koskevan puheen jatkuva ylläpito lasten ja 
nuorten mukaan ottamisesta on erittäin tärkeää. Tarvitaan koulutussuunni-
telma, josta näkee koulutusta tarvitsevat ryhmät ja vaalikausiin liittyvät ajal-
liset sidoskohdat sekä helposti päivitettävä koulutusmateriaali.  

Kunta on varmasti parempi paikka asua ja elää, jos kunnassa viihtyvät 
kaikki. Moni asia tulee tarkemmin hoidetuksi ja palvelut paremmin järjeste-
tyksi, jos nuoret pääsevät sanomaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa. 
Kunnallisen demokratian kannalta on järkevää avata päätöksentekoprosessia 
mahdollisimman varhain. Se on tehtävä lasten ja nuorten ehdoilla. Varmaa 
on, että he, jotka ovat omakohtaisesti havainneet osallisuuden mielekkyyden 
ja merkittävyyden, haluavat osallistua ja kantaa vastuuta kuntalaisina myös 
myöhemmin. 

5.4 Norja: Tutkimus Venneslan kunnan lastenvaltuustosta  

Ingrid Guldvik, tutkija 

5.4.1 Lastenvaltuusto – vaikuttamiselin?30  

Sekä Norjan suunnittelu- ja rakennuslainsäädännön että valtakunnallisten 
suuntaviivojen mukaan kuntien on annettava lapsille ja nuorille mahdolli-
suus aktiiviseen osallistumiseen heidän paikallisympäristöään koskevassa 
päätöksenteossa. Jotkut Norjan kunnat ovat tästä syystä kokeilleet yhtä tai 
useampaa toimenpidettä lasten ja nuorten osallistamiseksi ja samalla kehit-
täneet lapsi- ja nuorisosuunnitelmia turvatakseen lasten ja nuorten edut. Eri 
ryhmien osallistumista perustellaan oikeudenmukaisuudella – kaikilla ryh-
millä, myös lapsilla ja nuorilla, tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikut-
taa paikallispolitiikkaan. Laajan osallistumisen oletetaan sitä paitsi johtavan 
valveutuneempiin ja parempiin poliittisiin päätöksiin. Lisäksi osallistuminen 
voidaan nähdä demokratian opetteluna eli yksittäiselle kansalaiselle koitu-
vana hyötynä. Epäsuoran osallistumisen eli edustuksellisen demokratian 
ihanne on, että demokraattiset elimet olisivat peilikuva kunnan asukkaista. 

                                                      
29 Ks. liite 1. 
30 Artikkelin pohjana on Guldvik, Ingrid (2000): Blant de få utvalgte? (Harvat ja valitut) Økt del-

takelse i lokalpolitikk fra barn, unge, innvandrere og kvinner (Lasten, nuorten, maahanmuuttajien ja 
naisten suurempi osallistuminen paikallispolitiikkaan). Oslo: Kommuneforlaget 
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Samalla osallistumiskutsu voi luoda odotuksia siitä, että osallistujat voivat 
vaikuttaa kaikkeen. Jos osallistuminen ei lainkaan vaikuta päätöksiin, las-
tenvaltuuston kaltaisten demokraattisten elinten perustaminen saattaa vaikut-
taa vastoin tarkoitustaan ja turhauttaa lapsia, jotka kokevat, ettei heidän osal-
listumisellaan ole mitään merkitystä. Tutkimme vuonna 2000 epäsuoraa 
osallistumista Venneslan kunnassa ja tarkastelimme, miten valituista edusta-
jista koostuva lastenvaltuusto (BK) toimi. 

Vennesla – muuttuva maaseutukulttuuri 

Kun kunnat näkevät vaivaa osallistaakseen erityisryhmiä, syynä ovat usein 
paikalliset haasteet tai jonkinlainen ”kriisikokemus”. Näin myös Venneslas-
sa. Taustalla oli se, että useiden tutkimusten mukaan kunnan lasten elin-
oloissa oli parantamisen varaa. Kunta tiivisti paikallisyhteisön ongelmat 
neljäksi kohdaksi: 1) Janten laki; ”älä luule, että sinä olet jotain”, 2) alisuo-
rittaminen; ”nuorisomiljöille ovat ominaisia kielteiset pääsyliput (päihteet, 
tupakointi)”, 3) yritteliäisyyden puute; ”samanlaisuus mieluummin kuin 
erottuminen muista” ja 4) epärealistiset vaatimukset julkiselle sektorille; 
”ongelmien ratkaiseminen jätetään julkiselle sektorille”.  

Projektin tavoitteena oli, että lasten ja nuorten osallistuminen muuttaisi 
pitkällä aikavälillä asenteita ja omakuvaa. Osallistuminen demokraattisiin 
elimiin kuten lastenvaltuustoon toimisi lasten puhetorvena poliittisen ympä-
ristön suuntaan.  

Lastenvaltuusto – nimitykset ja järjestäytyminen 

Lastenvaltuusto suunniteltiin Venneslan kunnassa tiiviissä yhteistyössä las-
ten asiamiehen, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, peruskoulujen kahdeksan 
oppilasneuvoston edustajien, lukion oppilasneuvoston ja ohjaavien opetta-
jien kanssa. Pohdittavia asioita olivat: Ketä varten elin on? Kuinka monta 
edustajaa? Miten elin toimii? 

Osallistujat päätyivät siihen, että he halusivat vain peruskoulutasolle tar-
koitetun oman elimen. Jokaisella alakoululla olisi kaksi edustajaa, nuoriso-
koululla olisi kolme edustajaa ja yhtenäiskoulun lasten ja nuorten asteella 
olisi kummallakin kaksi edustajaa, eli edustajia olisi kaikkiaan 19. Oppilas-
neuvostot olivat keskeisiä tekijöitä lastenvaltuuston työssä. Ne valitsivat 
lastenvaltuuston jäsenet. Oppilaat esittivät asioita ja keskustelivat niistä 
luokkaneuvostoissa ja oppilasneuvostoissa ja lastenvaltuuston kokousten 
jälkeen. He keskustelivat etukäteen siitä, mitä asioita he toivoivat lastenval-
tuuston käsittelevän ja millaisia priorisointeja he toivoivat. Tuloksista kes-
kusteltiin jälkeenpäin. Lastenvaltuuston kokouksia johti kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, ja lasten asiamies toimi sihteerinä. Jos lastenvaltuustoa joh-
tavat tärkeässä asemassa olevat henkilöt, välittyy viesti, että kunta suhtautuu 
lasten osallistumiseen vakavasti, mutta se voi johtaa myös ”aikuisohjauk-
seen”. 
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Tehtävät 

Lastenvaltuuston tehtävät voivat vaihdella sen mukaan, millaisia haasteita 
kunnalla omasta mielestään on. Vennesla oli monien muiden kuntien tavoin 
delegoinut lastenvaltuustolle vastuun 30 000 kruunun suuruisesta budjetista. 
Monien edustajien mielestä tämä oli lastenvaltuuston tärkeimpiä tehtäviä. 
Rahanjaon periaatteista keskusteltiin kiihkeästi. Jaettaisiinko rahat esimer-
kiksi kouluille oppilasmäärän mukaan vai käytettäisiinkö ne isoihin hank-
keisiin ja millaisiin siinä tapauksessa? 
Lastenvaltuusto käsitteli myös Venneslan kuntasuunnitelmaa. Lastenval-
tuuston sihteeri laati suunnitelmasta helppotajuisen lyhennelmän, niin että 
lapset pystyivät paneutumaan siihen. Lapset tekivät suunnitelmaa koskevia 
ehdotuksia. Niitä olivat muun muassa tietotekniikan tarve kouluissa, oppi-
laiden vaikuttaminen koulussa, liikenneturva, ympäristötoimet kuten roska-
korien sijoittaminen kävelyteiden varrelle ja kaikkien kunnan rakennusten 
lämpötilan alentaminen virka-ajan ulkopuolella. Myös oppilasneuvostot 
saivat ehdottaa asioita lastenvaltuuston käsittelyyn. Niitä kiinnosti erityisesti 
koulutien liikenneturva. Lastenvaltuusto oli aktiivinen, kun kunnan budjetti-
käsittelyssä ehdotettiin kunnallisten nuorisokerhojen lakkauttamista, ja osal-
listuminen saattoi auttaa säilyttämään kerhot. 

Onko lastenvaltuustolla vaikutusvaltaa? 

Keskityimme erityisesti kolmeen seikkaan, jotka ovat tärkeitä lastenvaltuus-
ton vaikutusmahdollisuuksille; vaikuttaminen esityslistaan, päätöksenteko-
valtuudet ja kunnan sisäisten rutiinien muuttaminen. Laajan osallistumisen 
tarkoitus on, että yksittäiset osallistujat voivat esittää mielipiteitään ja tär-
keinä pitämiään asioita ja sillä tavalla vaikuttaa yhteiskuntaan, jonka osa he 
ovat. Mahdollisuus ottaa asioita esityslistalle, tuoda asioita julkiseen keskus-
teluun, vaikuttaa suuresti siihen, millaisen vaikutusmahdollisuuden osallis-
tuminen tarjoaa yksilölle. Lasten aikahorisontti on lyhyt, ja heitä voi olla 
vaikea motivoida osallistumaan, elleivät he näe tuloksia jo hyvin lyhyen 
ajan kuluttua. Heidän intoaan osallistua demokraattisiin prosesseihin voi 
lisätä esimerkiksi mahdollisuus päättää tietystä rahasummasta. Uudet de-
mokraattiset elimet edellyttävät rutiinien muuttamista kunnan organisaatios-
sa. Kunnan on päätettävä, mitä asioita viedään lastenvaltuuston käsittelyyn, 
mietittävä, millaisia rutiineja tarvitaan asioiden kuljettamiseksi byrokratian 
läpi ja ketkä ovat vastuussa eri tehtävistä. Ellei rutiineja uusita, osallistumi-
nen ja ennen kaikkea vaikuttaminen jäävät tilapäisiksi ja kuvitteellisiksi. 

Onnistuiko lastenvaltuusto ottamaan uusia asioita esityslistalle? Lasten-
valtuuston edustajien mukaan he pystyivät vaikuttamaan eniten jakamalla 
käytettävissään olevia rahoja. Päätökset auttoivat toteuttamaan pienehköjä 
toimenpiteitä yksittäisissä kouluissa, esimerkiksi rakentamaan aidan koulun 
ja tien väliin ja hankkimaan jalkapallomaalin, tai joitakin isompia toimenpi-
teitä kuten rullalautarampin. Yksi lastenvaltuuston jäsenistä korosti, ettei 
ramppia olisi rakennettu, ellei lastenvaltuusto olisi myöntänyt siihen rahaa. 
Kunnan johtavat edustajat olivat sitä mieltä, että lapsiin ja nuoriin keskittyvä 
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hanke vaikutti siihen, että aikuisten kunnanvaltuuston suuri enemmistö päät-
ti perustaa nuorille monitoimitalon. Kuten jo totesin, lastenvaltuusto saattoi 
vaikuttaa epäsuorasti myös siihen, että nuorisokerhot saivat pitää määrära-
hansa. Kouluteiden turvaamiseen liittyvät aloitteet eivät sen sijaan johtaneet 
tulokseen – joidenkin lastenvaltuustolaisten mukaan siksi, ”että emme pysty 
muuttamaan tiepäällikön suunnitelmia”.  

Lastenvaltuustossa käsitellyistä asioista oli tehnyt aloitteen pääasiallisesti 
lasten asiamies, joka myös esitteli asiat valtuustossa. Osoittautui kuitenkin, 
että lapset pystyivät vaikuttamaan päätöksiin. Rullalautailua harrastavat 
nuoret pojat perustelivat vahvasti rullalautarampin rakentamista sekä ennen 
hakemuksen käsittelyä että lastenvaltuuston käsitellessä sitä. Lisäksi lapset 
päättivät, että lääninlääkärin myöntämä 25 000 kruunun määräraha käytet-
täisiin hedelmien ja vihannesten tarjoamiseen kouluissa, vaikka lasten asia-
mies perusteli rahojen käyttämistä tupakoinnin ehkäisemiseen. 

Venneslan kunta antoi lastenvaltuustolle oikeuden päättää tietyn ra-
hasumman (30 000 kruunua) käytöstä. Edustajien oli tehtävä valinta monien 
eri hyväksi nähtyjen asioiden välillä. Lisäksi heidän oli perusteltava näke-
myksiään. Tällaisten prosessien opetus yksittäisille edustajille oli huomatta-
va. Yksi lapsi ilmaisi asian näin: ”Me saamme kertoa täällä, miksi olemme 
jotakin mieltä”. 

Lastenvaltuuston perustaminen ei kuitenkaan tuolloin auttanut uudista-
maan kunnan organisaation rutiineja. Lasten asiamiehellä oli vastuu ottaa 
esille kunnan lapsia koskevia asioita, ja puheenjohtajalla oli vastuu asioiden 
viemisestä systeemiin. Alkuvaiheessa tällaiset epäviralliset järjestelmät saat-
tavat toimia tyydyttävästi, mutta pitemmän päälle niistä saattaa tulla henki-
löstä riippuvia ja sattumanvaraisia. 

Tiivistäen voi sanoa, että Venneslan kunnan lastenvaltuusto vaikutti jos-
sakin määrin esityslistaan ja yksittäisten asioiden ratkaisemiseen. Päätösval-
ta tietystä rahasummasta tuotti nopeasti näkyviä tuloksia. Lasten valtuusto-
työ vaikutti osallistujiin myönteisesti, sillä he joutuivat käyttämään neuvot-
telutaitojaan. Rutiineja ei sen sijaan uusittu lastenvaltuuston liittämiseksi 
kunnan varsinaiseen organisaatioon. Ellei vastuuta jaeta ja käytetä resursseja 
muutostyöhön, osallistuminen ja vaikuttaminen lastenvaltuustossa saattaa 
heikentyä aikaa myöten. 
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5.5 Ruotsi: TYCKA-mallin käyttö nuorten poliittisen 
vaikuttavuuden lisäämiseksi 

Anne Christine Lejon, Uumajan kunnan kehityskoordinaattori, avustajina 
Lena Lie ja Rebecka Jakobsson 
 
 
 
 
 

5.5.1 Dialog Unga Umeå 

Uumajan kunta nimettiin vuonna 2008 vuoden ruotsalaiseksi nuorisokun-
naksi. Vuotuisen kunniamaininnan myöntää nuorisohallitus. Se on valtion 
virasto, joka pyrkii edistämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja hy-
vinvointia. Nuorisohallituksen perustelut: 

”Nuorisohallituksen Vuoden nuorisokunta 2008 -kunniamaininnan voittaja on työs-
kennellyt pitkään nuorisopolitiikkansa kehittämiseksi. Haluamme kiinnittää erityistä 
huomiota panostuksiin, joita on tehty nuorten vaikuttamiseen, ennaltaehkäisevään 
toimintaan ja nuorten vapaa-aikaan”.  

Näin se alkoi 

Kunnanhallitus antoi vuonna 2006 poliitikoista ja virkamiehistä koostuvalle 
ryhmälle tehtäväksi laatia kunnan 13–25-vuotiaita nuoria varten laajasti 
osallistavan kunnallispoliittisen ohjelman. Tavoitteena oli, että hallinnonalo-
jen ja lautakuntien työ olisi johdonmukaisesti nuorisolähtöistä ja että vaikut-
tamista, vuoropuhelua ja edustusta kehitettäisiin nuorten lähtökohdista, mikä 
heijastuisi myös niiden toimintasuunnitelmissa. Hankkeen nimi oli Dialog 
Unga Umeå (Vuoropuhelu Nuoret Uumaja), ja työtä on tehty kahdella rin-
nakkaisella tasolla vuorovaikutuksessa Uumajan nuorten kanssa, toisaalta 
fyysisin kokouksin ja keskusteluin, toisaalta kehittämällä jatkuvasti uusia 
vuoropuhelu- ja vaikuttamistekniikoita.  

Nuorisoasiamiesten rooli 

Kunnalla on nykyisin kolme nuorisoasiamiestä. Heillä on oppilasneuvosto-
jen ja nuorisovaltuustojen kanssa tärkeä tehtävä nuorten osallistamisessa 
kaupungin kehitystä koskevaan keskusteluun. Työryhmä, jossa on mukana 
yksi vastuullinen poliitikko, kaupunginjohtaja, yhden hallinnonalan päällik-
kö ja kaupungin nuorisotoimen (Umeå Fritid Unga) osastopäällikkö, koor-
dinoi yhdessä kunnan nuorisoasiamiesten kanssa Dialog Unga Umeå 
-hanketta ja TYCKA-mallia. 
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TYCKA – malli nuorison vaikuttamiseen 

TYCKA-malli on osa Dialog Unga Umeå -hanketta, ja sen avulla halutaan 
selvittää, miten nuoret uumajalaiset haluavat kehittää Uumajaa. 

TYCKA-mallin avulla nuoret uumajalaiset saavat suoran vaikutusmah-
dollisuuden lautakuntien ja hallinnonalojen toimintasuunnitelmiin. 

Ensimmäinen TYCKA-kierros toteutettiin vuoden 2006 lopussa. Uuma-
jan tuolloiset kolme nuorisoasiamiestä saivat tehtäväksi markkinoida 
TYCKAa nuorten parissa nuorisotaloissa, kouluissa, yliopistossa, busseissa, 
lehdistössä jne. Näin haluttiin saada vastauksia nuorilta mahdollisimman 
laajasti. Tästä syystä TYCKA toteutettiin Internet-sivuston kautta, ja sivu 
linkitettiin useisiin nuorten yhteisöihin. Sivusto oli avoin kaikille Uumajan 
13–25-vuotiaille nuorille. 

Vuonna 2006 saatiin 800 vastausta viideltä alueelta: turvallisuus ja ter-
veys, kulttuuri ja vapaa-aika, työ ja asuminen, koulu ja koulutus, vaikutta-
minen ja osallistuminen. Nuoret saattoivat vastata vapaamuotoisesti suoraan 
sivuston kautta ja antaa yhteystietonsa, mikäli heitä kiinnosti keskustella 
näistä asioista Uumajan poliitikkojen kanssa. Toiveita esitettiin laidasta lai-
taan, paremmasta kouluruoasta skeittipuistoon. Nuorisoasiamiehet ottivat 
sitten yhteyttä yhteystietonsa antaneisiin nuoriin lajitellakseen mielipiteet ja 
suunnitellakseen johtavien poliitikkojen kanssa pidettävää kokousta. 
TYCKAan vastanneet nuoret saivat itse esitellä omia ja muiden näkemyksiä 
poliitikoille, mikä on tärkeää, kun päätöksentekoon halutaan saada mukaan 
lisää nuoria. 

Tämä tapahtui tammikuussa 2007, ja nuoret esittivät myös konkreettisia 
toteutusehdotuksia. Kokous pidettiin valtuustosalissa, mutta roolit olivat 
vaihtuneet. Poliitikot istuivat lehterillä, josta käsin he saivat kuunnella, mitä 
kaupungin nuoret halusivat tulevaisuuden Uumajalta. Esittelyn jälkeen oli 
yhteinen kahvihetki, jonka aikana nuoret ja poliitikot keskustelivat keske-
nään. 

Prosessin seuraavan askeleen nimi on SVARA, ja jokaisen hallinnonalan 
on vastattava, mitä asioita ne todella aikovat toteuttaa. Se esitellään samassa 
sivustossa, jossa TYCKA toteutettiin. Näin TYCKAan vastanneilla nuorilla 
on mahdollisuus seurata, mitä asioita käsitellään ja nähdä, että heidän mieli-
piteisiinsä suhtaudutaan vakavasti ja heidän ehdotuksiaan toteutetaan. 

Dialog Unga Umeå -työtä jatkettiin ”tulevaisuustyöpajalla”, jossa 20 
nuorta ja 10 poliitikkoa ja virkamiestä miettivät yhdessä, miten nuoret voisi-
vat vaikuttaa kunnan tulevaisuuteen vuoropuhelun ja osallistumisen kautta. 
Dialog Unga Umeå ja TYCKA ovat antaneet kunnan virkamiehille ja polii-
tikoille tietoa siitä, mitä uumajalaiset nuoret haluavat. Vastuu siitä, että jota-
kin TEHDÄÄN, on ensisijaisesti kunnalla. On kuitenkin tehty useita päätök-
siä nuorten ottamisesta mukaan eri toimien toteutukseen. Tässä on joitakin 
esimerkkejä ehdotuksista, jotka sisältyvät vuosien 2008–2010 budjettiin:  
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 useampia kesätyöpaikkoja 
 nuorisopuisto 
 harrastus- ja perhepuistojen kehittäminen 
 lukion uudistaminen 
 kulttuurilaitoksen – eräänlaisen kulttuurikoulun – perustaminen. Se 

suunnittelee ja toteuttaa taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa lapset 
kirjaimellisesti sanovat ammattilaisille, mitä heidän pitää tehdä  

 ennalta ehkäiseviä lasten projekteja 
 kaikilla lukiolaisilla on nyt käytössään kannettava tietokone ja 

langaton Internet-yhteys, mikä on standardina kaikissa kouluissa. 

TYCKA 2008–2009 

Toinen TYCKA-kierros toteutettiin syyskuusta lokakuuhun 2008. Prosessia 
on kehitetty vuonna 2007 järjestetyn tulevaisuustyöpajan ideoiden pohjalta. 
Nuorisoasiamiehillä on koko TYCKA-prosessin ajan suuri vastuu vuoropu-
helun markkinoinnista sekä nuorten ja kunnan hallinnonalojen välisestä 
viestinnästä. TYCKAn markkinointia muutettiin. Sitä markkinoitiin tällä 
kertaa useammissa paikoissa, muun muassa työvoimatoimistossa ja nuoriso-
vastaanotolla, jotta saataisiin vastauksia entistä useammilta, mikä onnistui-
kin, sillä nuoret tunsivat entuudestaan vuoden 2006 markkinoinnin. 

Vastauksia saatiin yli 1 000. Vaarana oli, että saapuneet mielipiteet olisi-
vat roskapostia, mutta monet mielipiteet antoivat hyvän kuvan siitä, miten 
kunta voisi toimia helpottaakseen nuorten elämää. Vastausten luonne vaihte-
li suuresti, koska kuka tahansa voi kirjoittaa mitä tahansa Internetissä. 

Keskustelun kuluessa kiinnostuksensa ilmaisseet nuoret kutsuttiin joulu-
kuussa 2008 priorisoimaan ja esittelemään tärkeinä pitämiään näkemyksiä 
johtaville poliitikoille. Esittelytilaisuus pidettiin Hamnmagasinetissa, jossa 
toimii nuorisotalo. Nuoret olivat analysoineet ja priorisoineet kahden tunnin 
ajan tärkeitä näkemyksiä, jotka he esittelivät lyhyesti poliitikoille. Mukana 
oli parikymmentä 15–21-vuotiasta nuorta ja saman verran poliitikkoja. Tie-
dotusvälineet olivat hyvin kiinnostuneita. Asianomaisille poliitikoille lähe-
tettiin yhteenveto, ja sen jälkeen laadittiin kooste myös hallinnonaloille. 
Toteutustyö annettiin kunkin hallinnonalan tehtäväksi. 

Jatko – toistuva vuoropuhelu, jossa kaikilla hallinnonaloilla on oma 
vastuunsa 

Kunnanvaltuutetut ovat päättäneet, että ”kaikkien lautakuntien ja hallin-
nonalojen on laadittava ehdotus toimenpiteiksi, jotka edistävät Uumajan 
nuorten kehitystä”. Nuorisopoliittinen toimintaohjelma (KUPP) on romutet-
tu. Kunnan poliitikot ovat valinneet uuden tien, jossa ”nuorisoasiat sisällyte-
tään hallinnonalojen toimintaan”, eli niistä tulee osa kaikkien lautakuntien 
toimintasuunnitelmaa.  

Tähänastinen on johtanut siihen, että nuoret toivovat toistuvaa vuoropu-
helua suorana kanavana kunnan päättäjien suuntaan. Sen vuoksi onkin pää-
tetty toteuttaa iso TYCKA-vuoropuhelu joka toinen vuosi.  
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Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että pitkällä aikavälillä kestävän nuoriso-
politiikan keskeinen perusedellytys on se, miten nuoret saavat vaikutusmah-
dollisuuden ja miten luodaan päättäjien ja nuorten yhteinen kokousfoorumi. 
Tähänastiset saavutukset: 

 
1. TYCKA-vuoropuhelut, joilla on dokumentoitu nuorten näkemyksiä 

(2006 ja 2008) 
2. hallinnonalojen paneutuminen nuorisolähtöiseen suunnitteluun. 

Tavoite näiden asioiden sisällyttämisestä varsinaiseen 
toimintasuunnitelmaprosessiin on toteutunut 

3. lautakunnissa ja valtuustossa on päätetty konkreettisista 
investoinneista ja toimenpiteistä  

4. uusi nuorisotalosuunnitelma. Hamnmagasinetista tulee nuorten oma 
paikka 

5. jatkuva elävä prosessi, jonka tavoitteena on muovata pitkällä 
aikavälillä kestävä foorumi nuorison vaikuttamiselle, luovuudelle ja 
yhteisöllisyydelle  

6. nuoret ovat itse laatineet useita konkreettisia toimintasuunnitelmia 
vaikutusmahdollisuuksien ja oman osallistumisensa lisäämiseksi 

7. nuorten mielestä heitä kuullaan ja heillä on odotuksia ja toiveita siitä, 
että heidän mielipiteitään myös hyödynnetään. 

 

Lopuksi… 

TYCKA on johtanut siihen, että kunnan hallinnonaloilla on käynnistetty 
uusia työprosesseja. Uusi työskentelytapa on ollut monin tavoin onnistunut, 
mutta enemmänkin voidaan tehdä.  

Uumajassa on noin 24 000 nuorta, joiden ikä on 13–25 vuotta, ja vaikka 
1 000 mielipidettä on paljon, on mietitty, kuinka edustava vastaajaryhmä on. 
Yksi tapa tavoittaa entistä useampia nuoria on hyödyntää kaupungin kouluja 
ja yliopistoa TYCKA-kanavana.  

Prosessin TYCKA-osassa jokaisen hallinnonalan tulee päättää, mille nä-
kemyksille tehdään jotakin ja millä tavalla. On tärkeää osoittaa, että esite-
tyille mielipiteille todella tapahtuu jotakin ja että nuoriso voi tuntea, että 
heidän ajatuksensa ja mielipiteensä johtavat konkreettisiin tuloksiin. 

TYCKA-mallin kehittäminen on vienyt aikaa ja sitä kehitetään edelleen. 
Nuoret kertovat mielipiteensä omasta arjestaan ja kunta suhtautuu nuorten 
mielipiteisiin ja osaamiseen vakavasti. 
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5.6 Tanska: Kokemuksia nuorisovaltuustosta ja sen 
monipuolisesta asialistasta 

Ena Juhl, pääesittelijä Ballerupin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnossa 

5.6.1 Ballerupin nuorisovaltuusto – valtuusto, liike, kulttuurielin? 

Historiikki ja tehtävän kuvaus 

Vuosina 1985–1988 perustettiin silloisen hallituksen kehotuksesta nuoriso-
valtuustoja 76:een Tanskan kuntaan. Ballerupin nuorisovaltuusto perustettiin 
vuonna 1986 ja se on toiminut siitä lähtien aktiivisesti. Nuorisovaltuusto 
toimii Ballerupin kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinnon alaisuudessa ja 
sen tehtävänkuvaus on seuraavanlainen: 

Nuorisovaltuuston tulee pyrkiä lisäämään kunnan nuorten vaikutusmahdollisuuksia 
heitä koskevissa asioissa. 

Nuorisovaltuuston tulee myös pyrkiä vaikuttamaan paikallispoliitikkoihin ja kun-
nan työntekijöihin, niin että nuoria kuultaisiin paremmin ja heihin suhtauduttaisiin 
vakavasti. 

Nuorisovaltuuston vaalit 

Nuorisovaltuuston vaalit pidetään joka neljäs vuosi, ja ehdokkaiden on olta-
va 14–24-vuotiaita kuntalaisia. Ballerupin oppilasneuvostot, nuorisokerhot 
ja poliittiset nuorisojärjestöt nimeävät joitakin jäseniä. Muut jäsenet ovat 
nuoria, jotka ovat halukkaita ja kiinnostuneita tekemään nuorisopoliittista 
työtä. Jälkimmäiset voivat ilmoittaa nuorisovaltuuston sihteerille, että he 
ovat kiinnostuneita olemaan mukana nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuuston 
kokoonpanossa noudatetaan neljää pääkriteeriä:  
 
 Mukana on oltava sekä uusia että ”vanhoja” jäseniä 
 Kunnan eri alueiden on oltava edustettuna 
 Tyttöjä ja poikia on oltava saman verran 
 Nuorisovaltuuston jäsenten ikäjakauman on oltava laaja.  
 
Nuorisovaltuustoa mainostetaan Internetissä, paikallislehdissä ja muissa 
viestimissä. Vielä tärkeämpiä ovat luultavasti nuorisovaltuuston vierailut 
peruskouluissa ja oppilaitoksissa, joissa he kertovat nuorisovaaleista.  
Ehdokkaita on aina enemmän kuin valtuustopaikkoja. Kaikki halukkaat nuo-
ret ehtivät yleensä kuitenkin mukaan valtuustotyöhön, sillä muutama jäsen 
luopuu aina paikastaan. He joko muuttavat toiseen kuntaan, lähtevät opiske-
lemaan, matkustavat ulkomaille, menevät armeijaan, rakastuvat tai lopetta-
vat jostakin muusta syystä. 

Nuorisovaltuustolla on oma talo 

Nuorisovaltuusto sai vuonna 1997 oman talon. Sen nimi on Vognporten ja 
se sijaitsee Ballerupin keskustassa lähellä paikallisjunien asemaa ja bussi-
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pysäkkejä. Nuorisovaltuustolla on pääasiallinen vastuu talosta. Nuorisotalo 
on avoinna kaikille kunnan 15–25-vuotiaille nuorille ja sillä on pitkät au-
kioloajat. 

Nuorisovaltuuston vuosibudjetti on 134 000 Tanskan kruunua (noin 
18 000 euroa), josta 57 000 kruunua (runsaat 7 600 euroa) on tarkoitettu 
erilaisiin aktiviteetteihin. Valtuustolla on toiminnanjohtaja, joka Vognporte-
nin toiminnanjohtajan työn ohella toimii myös nuorisovaltuuston sihteerinä. 
Toiminnanjohtaja on myös Ballerupin nuorisovaltuuston palveluksessa. 
Nuorisovaltuusto ilmoittaa tapahtumistaan verkkosivullaan ja paikallisleh-
dissä. Uutuutena on tekstiviestipalvelu. Kunnan nuoret voivat ilmoittautua 
tekstiviestipalveluun, minkä 5 000–6 000 nuorta onkin tehnyt. He saavat 
tekstiviestitse tiedon konserteista, juhlista, nuorisovaltuuston vaaleista ja 
muista tapahtumista.  

Nuorisotalossa on myös Ballerupin oppilasneuvostojen yhteisneuvoston 
sihteeristö. Ballerupin kunnan oppilasneuvostoilla on niin sanottu katto-
organisaatio, jonka nimi on BAFE. Sen toimisto on ollut jo vuosia nuoriso-
talossa. Se tarjoaa kummallekin osapuolelle arvokasta inspiraatiota ja antaa 
monille oppilasneuvostoissa mukana olleille nuorille mahdollisuuden siirtyä 
myöhemmin nuorisovaltuustoon. 

Kunnan ja Ballerupin nuorisovaltuuston välinen yhteistyö 

Nuorisovaltuusto perusteli muutama vuosi sitten kunnanvaltuustolle ja halli-
tukselle, että eri valiokuntien ja tilapäisten työryhmien työhön on tärkeää 
ottaa mukaan useampia nuorisovaltuuston jäseniä. Nuoret eivät koe aikuis-
ten asettamia työryhmiä samalla lailla läheisiksi, jos niissä on vain yksi nuo-
ri. Ainoan ”nuoren” on hyvin vaikea osallistua keskusteluun aikuisten ja 
keski-ikäisten joukossa. Kokouskulttuuri heijastelee aina enemmistöä ja 
niitä, jotka ovat päättäneet kokouksen tehtävistä. Nuoret kokevat usein, ettei 
heidän läsnäolollaan kokouksessa ole todellista merkitystä. Sen vuoksi he 
eivät koe omistajuutta lautakuntiin ja vastaaviin, vaan jättäytyvät nopeasti 
pois kokoustoiminnasta. Ballerupin kunnalla on sen sijaan monia hyviä ko-
kemuksia muunlaisesta yhteistyöstä nuorisovaltuuston kanssa. 

Hyvinä esimerkkeinä kunnan ja nuorisovaltuuston viimeaikaisesta yhteis-
työstä mainittakoon seuraavat: 

 
 Kunnan nuorisopoliittinen ohjelma Ballerupin kunta on aikojen saatossa 

laatinut kaksi nuorisopoliittista ohjelmaa ja tehnyt yhden tarkistuksen, 
mikä on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa 

 Erilaiset hankkeet kuntalaisten osallistamiseksi. Kunta on viime vuosina 
ottanut nuorisovaltuuston säännönmukaisesti mukaan projekteihin, joihin 
kuntalaiset on tarkoitus osallistaa 

 Uusin projekti on 15–17-vuotiaille tarkoitettu niin sanottu koevaali, 
joka pidetään samanaikaisesti marraskuun 2009 kunnallisvaalien 
kanssa. Vaaleissa hyödynnetään tietotekniikkaa, ja kunnan nuoret 
voivat äänestää joko tekstiviestillä tai netissä. Koevaalit järjestetään 
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nuorisovaltuuston kunnanvaltuustolle tekemän ehdotuksen nojalla. 
Koevaaleja on järjestetty 30:ssa Tanskan kunnassa.  

 
Esimerkkeinä isoista hankkeista mainittakoon ”Visiokeskustelu” siitä, millai-
nen Ballerupin identiteetti on vuonna 2020. Nuorisovaltuusto päätti rakentaa 
”videokopin”, jossa nuoret voivat kertoa mielipiteensä videokameralle. Koppi 
pystytettiin paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat: kävelykadulle, oppilaitoksiin ja 
nuorisotalon luokse. Kunta sain tällä tavalla käsityksen monien nuorten mieli-
piteistä, ja nuorisovaltuusto pystyi samalla profiloimaan itseään. Toinen esi-
merkki on kunnan isännöimä Maailman suurin teatterifestivaali: lasten ja 
nuorten festivaali, joka järjestettiin yhdessä kulttuuriministeriön kanssa. Se 
kesti viikon ja pääsylippuja jaettiin noin 24 000. Nuorisovaltuusto oli usko-
mattoman hyvä yhteistyökumppani. Sen edustaja oli alusta asti mukana festi-
vaalin suunnitteluryhmässä, ja kun tehtäviä sitten jaettiin, nuorisovaltuusto 
halusi olla järjestämässä festivaalikahvilaa, oleskelutiloja jne. ja toisaalta ra-
kentamassa lavastuksia eri puolilla Ballerupia. Nuorisovaltuusto toimi myös 
koko festivaalin ajan valmiusryhmänä, joka kutsuttiin paikalle, kun tarvittiin 
väkeä siirtämään materiaalia, rakentamaan näyttämöitä, tekemään erilaisia 
hankintoja jne. Se huolehti myös jälkien siivoamisesta festivaalin päätyttyä. 
Ballerupissa oli äskettäin musiikkifestivaali, joka järjestetään kunnassa joka 
toinen vuosi. Nuorisovaltuusto tarjosi sillekin tärkeitä ideoita ja työvoimaa. 
Nuorisovaltuusto oli mukana musiikkijuhlia suunnittelevassa projektiryhmäs-
sä ja sai muun muassa toteutettua nuoria varten päälavan, jolla esiintyi nuori-
soyhtyeitä. Lisäksi nuoret toimivat näyttämömiehinä, muuttomiehinä ja joka-
paikanhöylinä koko festivaalin ajan. 

Neljä hyvää syytä, minkä vuoksi Ballerupin kunnan nuorisovaltuusto on 
edelleen olemassa 

Tanskassa on lakkautettu useita nuorisovaltuustoja vähäisen osallistumisen 
vuoksi, ja syitä siihen, että Ballerupin nuorisovaltuusto on edelleen olemas-
sa, ovat: 
 
 Nuorisotalo. Nuorisovaltuustolla on oma fyysinen paikka. On tärkeää, 

että nuoret voivat luoda oman identiteettinsä, oman kulttuurinsa. 
Itsensä toteuttamista ei edistä se, että on ”vieraisilla” kaupungintalossa 
tai jossakin. 

 Raha. On tärkeää, että nuorisovaltuuston käytössä on rahaa, jota 
nuoret voivat itse hallinnoida, ilman että kunnan johto puuttuu siihen. 
Nuorisovaltuusto on myös perustanut 50 000 kruunun (noin 6 700 
euroa) suuruisen vuotuisen ”nuorisoerän”. Sitä hallinnoi 
nuorisovaltuustosta ja nuorisotalon nuorista koottu komitea. Kunnan 
nuoret voivat hakea siitä rahaa toimintaan tai projekteihin, joita nuoret 
itse toteuttavat ja jotka on suunnattu nuorille. 

 Sihteeri. On tärkeää, että nuorisovaltuustolla on sihteeri, joka laatii 
asialistat, pöytäkirjat ja ylipäätään hoitaa asioita kokousten välillä. 
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Useimmat nuorisovaltuuston jäsenet käyvät koulua, opiskelevat tai 
ovat työssä, eikä heidän aikansa riitä nuorisovaltuuston toiminnan 
jatkuvaan hoitamiseen. 

 Nuorisovaltuuston käyttäminen. On tärkeää, että nuorisovaltuusto 
kokee hallinnon ja poliitikkojen tarvitsevan heitä. Se onkin 
osallistettava isoihin tapahtumiin ja hankkeisiin, joissa nuorten 
toiminnalla on merkitystä ja johon he voivat osallistua alusta lähtien. 
Nuoria ei pidä käyttää pelkästään juoksupoikina, koska he kyllästyvät 
siihen ennen pitkää. 

Ballerupin nuorisovaltuuston vahva asema kunnallispolitiikassa 

Kahdeksan viime vuoden aikana kunnallisvaaliehdokkaana on ollut nuoria, 
jotka ovat tai ovat olleet nuorisovaltuuston jäseniä. Kaksi nuorta on valittu 
kunnanvaltuustoon, toinen sosiaalidemokraattien, toinen konservatiivien 
listoilta. 

Ei liene sattumaa, että 25 nykyisestä kunnanvaltuutetusta kaksi on ollut 
Ballerupin nuorisovaltuustossa. Joissakin nuorissa herää siis halu tehdä kun-
nallispoliittista työtä, kun he ovat kokeilleet demokratiaa, vaikuttamista ja 
päätöksentekoa, vaikka joidenkin mielestä nuorisovaltuuston käsittelemät 
asiat ovatkin kaukana siitä, mitä yleensä pidetään poliittisena työnä. Ei ole 
kuitenkaan epäilystäkään siitä, etteivätkö Ballerupin kunnan kokemukset 
osoittaisi monimuotoisuuden olevan tie kunnalliseen vaikuttamiseen! 

5.7 Suomi: Lasten parlamentti vaikuttamiskanavana 
paikallisesti ja valtakunnallisesti 

Rauna Nerelli, lapsen oikeuksien koordinaattori, Suomen Lasten Parlamentti 
& Miia Nivala, nuorisotyöntekijä, Tampereen kaupunki  
 
Suomen Lasten Parlamentti edistää alakouluikäisten lasten osallisuutta ja 
vaikuttamista kansallisella tasolla sekä työskentelee lapsen oikeuksien tun-
nettuuden hyväksi. Vuonna 2007 perustetun, pääasiallisesti verkossa toimi-
van kansallisen lasten kuulemisjärjestelmän kautta lasten näkemykset heitä 
koskevissa asioissa tulevat kuulluksi eduskunnassa, ministeriöissä ja muissa 
päättävissä elimissä yhteiskunnassa. 

Valtakunnallisen toiminnan lisäksi eri puolille Suomea on perustettu noin 
15 paikallista lasten parlamenttia, jotka toimivat itsenäisesti. Tampere on 
paikallisen lasten parlamenttitoiminnan edelläkävijä. Tampereen Lasten 
Parlamentti on perustettu Annalan alakoulun oppilaiden tekemästä aloittees-
ta ja kaupungin kiinnostuksesta lasten vaikuttamista kohtaan. Vuonna 2001 
alkaneen LOVE-projektin tehtävänä oli kehittää toimiva osallisuutta ja vai-
kuttamismahdollisuuksia edistävä lasten oma vaikuttamiskanava. Osaksi 
Tampereen kaupungin nuorisopalvelujen toimintaa Lasten Parlamentti va-
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kiintui vuonna 2004. Parlamenttitoiminta on tarkoitettu alakoulu-ikäisille, 
7–12-vuotiaille lapsille. 

Tampereen Lasten Parlamentilla on ollut 10 000 euron suuruinen toimin-
taraha vuodesta 2003 lähtien. Niin toimintaraha, oppilaskuntatoiminnan 
käynnistäminen, oppilasmäärien pienentäminen kuin skeittipaikkahankekin 
ovat aiheita, joista Parlamentti on tehnyt aloitteita. Aloitteet nousevat lasten 
keskusteluista ja niitä otetaan myös vastaan kahdesti vuodessa koulujen 
edustajat yhteen keräävissä suurkokouksissa. Aloitteiden eteenpäinviemises-
sä ovat apuna yhdyshenkilöt jokaisesta valtuustoryhmästä. Lasten ja nuorten 
palvelujen lautakunta tapaa hallituksen edustajat kahdesti vuodessa, jolloin 
hallitus antaa ajankohtaiskatsauksen Parlamentin toiminnasta ja aloitteista. 

Suurkokous kerää kahdesti vuodessa kaikkien alakoulujen edustajat kool-
le kaupunginvaltuuston istuntosaliin. Siellä päätetään Parlamentin toimintaa 
koskevista asioista, otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin ja valitaan kaksi-
vuotinen hallitus. Hallitus toimii Tampereen Lasten Parlamentin edustajisto-
na. Se valmistelee suurkokousten aiheet kuten Parlamentin talousarvion ja 
toimintasuunnitelman. Hallituksen tehtävä on toimia tamperelaisten lasten 
äänitorvena. Sen jäsenet osallistuvat erilaisiin työryhmiin, tekevät kannanot-
toja ja valmistelevat aloitteita. Hallitus voi kannanottojensa tueksi tehdä 
laajempia kyselyjä koulujen oppilaskunnille.  

Tampereen Lasten Parlamentin toimintaan voi päästä mukaan kuka ta-
hansa tamperelainen lapsi. Suurkokouksiin ja hallitukseen pääsee koulujen 
oppilaskuntatoiminnan kautta. Eri puolilla Tamperetta kokoontuviin alueel-
lisiin toimikuntiin pääsee kuka tahansa 7–12-vuotias lapsi. Toimikuntien 
tavoitteena on vaikuttaa lasten asioihin asuinalueilla ja saada lapsi sen myötä 
kiinnostumaan lähiympäristöstään osallistuen sen kehittämiseen. Tampereen 
Lasten Parlamentti toimii yhteistyössä kaikissa Tampereen alakouluissa 
toimivien oppilaskuntien hallitusten ja niitä ohjaavien opettajien kanssa mm. 
tuottamalla asiasisältöjä oppilaskuntien hallitusten toimintaan. 

Kaupungin nuoriso-ohjaaja järjestää oppilaskuntien hallituksille ja ohjaa-
ville opettajille koulutusta ja ohjaa sekä hallituksen toimintaa että toimikun-
tia. Nuoriso-ohjaajan tehtävänä on luoda väyliä asioiden eteenpäin viemi-
seksi ja edistää osallistavaa toimintakulttuuria kaupungissa. Tampereen Las-
ten Parlamentti tekee yhteistyötä muiden Suomessa toimivien paikallisten 
Lasten Parlamenttien, oman kaupungin lapsiasiamiehen sekä valtakunnalli-
sen lapsiasiavaltuutetun kanssa. 

Valtakunnallisen Suomen Lasten Parlamentin 9–13-vuotiaat edustajat 
nimittää kunnanhallitus kaksivuotiskaudeksi. Kunnat päättävät valintatavas-
ta, toiveena on ollut lapsiyhteisön osallistuminen valintaan. Käytännössä 
tämä on tarkoittanut esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan linkittämistä valin-
taprosessiin. Jokaisella kunnalla on mahdollisuus nimittää varsinainen ja 
varaedustaja, joiden toivotaan olevan kunnassa yhteydessä alueen muihin 
lapsiin muun muassa oppilaskuntien kautta. 

Edustajat työskentelevät suljetussa verkkoparlamentissa osallistuen kes-
kusteluihin mm. keskustelupalstoilla ja viikottaisissa valiokuntien chateissa, 
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joiden keskustelua lapset johtavat. Valiokuntien teemat koskevat ympäris-
töä, vapaa-aikaa, lapsen oikeuksia, terveyttä, viestintää, koulua, kansainväli-
siä asioita ja tulevaisuutta. Lapset aloittavat keskusteluita hyvin erilaisista 
aiheista aina kouluruoasta vanhusten terveydenhoitoon ja ilmastonmuutok-
seen. Verkkoparlamentissa äänestetään täysistunnoissa, muissa tapauksissa 
erimielisyyksiä käsitellään keskustelemalla. Koska lasten viestejä välitetään 
päättäjille lasten äänestämien aloitteiden lisäksi yleisimpien viestien koon-
teina, ei kaikessa vaadita yksimielisyyttä. Lapsiyhteisön oma keskustelu on 
jo sinällään olennaista yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta. Vaikka 
lapsilla ei aina olisikaan uusia ehdotuksia, heillä voi olla omia tärkeysjärjes-
tyksiä ja näkökulmia asioihin. 

Kahdesti vuodessa järjestetään verkkotäysistunto, jossa kaikki edustajat 
valmistelevat kahden viikon ajan yhteistyössä aloitteita, joista päätetään 
varsinaisena istuntopäivänä. Aloitteista äänestetään parlamentin täysistun-
tosalia muistuttavassa 2D-salissa, jossa edustajat näkevät toistensa hahmot 
ja pystyvät seuraamaan puheenvuorolistaa ja esityslistan etenemistä. Kerran 
vuodessa sadat edustajat kokoontuvat fyysiseen istuntoon syksyllä oppimaan 
vaikuttamistaitoja sekä käsittelemään ajankohtaisia aiheita. Tapaamisissa 
tärkeää on tietenkin myös uusiin kavereihin tutustuminen. 

Edustajille on järjestetty myös päättäjätapaamisia, joissa pääpaino on ai-
kuisen ja lapsivaikuttajan välisessä dialogissa, josta sekä lapset että aikuiset 
saavat uusia näkökulmia. Lapset oppivat toiminnan kautta demokraattista 
päätöksentekoa ja vaikuttamista, mutta samalla he toimivat asiantuntijoina 
lapsia koskevissa kysymyksissä. Lapsiasiavaltuutettu onkin virallisesti pyy-
tänyt Suomen Lasten Parlamenttia asiantuntijakseen ja käyttänyt verkkopar-
lamenttia yhtenä kanavana kerätä lasten viestejä. Asiantuntijarooli näkyy 
muun muassa siinä, että lapset nostetaan yhä useammin julkaisuissa ja tilai-
suuksissa aikuisten asiantuntijoiden rinnalle keskustelemaan ja tuomaan 
omia näkökantojaan asioihin. Lapset ovat päässeet puhumaan niin EU:n 
terveyskomissaarille, ministereille, kansanedustajille, virkamiehille sekä 
muiden alojen edustajille. 

Suomen Lasten Parlamentti haluaa edistää kaikkien Suomessa asuvien las-
ten vaikuttamismahdollisuuksia. Kaikille avoimella www.valto.fi-sivustolla 
on materiaalia lasten vaikuttamisesta sekä lapsille suunnattu aloitekanava. 
Aloitekanavaan voi jokainen lapsi jättää oman aloitteensa lapsia koskevista 
aiheista. Aloitteet käsitellään Lasten Parlamentissa, jos ne ovat ensin saaneet 
tarpeeksi kannatusta muilta lapsilta verkon julkisella puolella. 

Aikuisten tehtävä on varmistaa, että lapset saavat tietoa ehdotustensa vas-
taanotosta ja lasten aloitteista syntyneistä päätöksistä. Kanslia tukee lasten 
toimintaa muun muassa osallistumalla chatkeskusteluihin sekä kouluttamalla 
eri rooleissa olevia lapsia. Käytännössä tuki on esimerkiksi puheenjohtajan 
kanssa käytävää valmistelua tai opastusta chatin aikana yksityisviesteillä, 
jotta lapsen olisi helpompi johtaa keskustelua, tarjota kaikille halukkaille 
puheenvuoro, käsitellä päätöstilanteita ja seurata keskustelua chatissa. Ai-
kuinen tarjoaa riittävän taustatiedon keskusteluun ja pitää huolen asioiden 

http://www.valto.fi-sivustolla
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seurannasta. Lapset voivat myös kutsua asiantuntijoita keskusteluun, mutta 
ovat tarkkoja siitä, että aikuiset eivät sanele heille, mitä mieltä heidän pitää 
olla. Yhtä tärkeää on lasten toisilleen antama vertaistuki. Vanhemmat lapset 
toimivat uusien edustajien tutoreina ja neuvovat, miten verkkoparlamentissa 
toimitaan ja jakavat omia kokemuksiaan vaikuttamisesta. 

Vaikuttavan toiminnan edellytys on yhteiskunnan ja päättäjien tuki lasten 
vaikuttamiselle. Lasten Parlamentin eduskunnan neuvottelukunta, jossa jo-
kainen puolue on edustettuna, vastaanottaa lasten raportin sekä päätetyt 
aloitteet vastaan vuosittain. Lasten aloitteiden pohjalta kansanedustajat ovat 
tehneet kansanedustaja-aloitteen koulukiusaamisen kansallisista toimenpi-
teistä. Suomen Lasten Parlamentti on alusta asti saanut vahvaa tukea päära-
hoittajana toimivalta opetusministeriöltä, muilta ministeriöiltä, eduskunnal-
ta, lapsiasiavaltuutetulta, Kuntaliitolta, järjestöiltä ja korkeakouluilta. 

5.8 Keskustelu: poliittinen osallistuminen 

Artikkelit kattavat laajalti erilaisia poliittisen osallistumisen keinoja. Kah-
dessa suomalaisessa artikkelissa käsitellään toisaalta laajaa kunnallista, toi-
saalta valtakunnallista järjestelmää, joilla edistetään lasten ja nuorten vaiku-
tusmahdollisuuksia, ja Ruotsin TYCKA-malli puolestaan kuvailee kuntata-
son vaikuttamista. Tanskalaisessa ja norjalaisessa artikkelissa kerrotaan 
nuorisovaltuustoista ja hyvin erilaisista vaikuttamiskehyksistä, samoin kuin 
grönlantilaisia nuoria ja Ruotsin saamelaisnuoria käsittelevissä artikkeleissa. 
Saamelaisnuorten järjestämä mielenosoitus toi ihmisten tietoisuuteen saame-
laiskulttuurin väärinkäytön. Nuorten taustavoimana oli toinen hanke ja perä-
ti 50 vuotta toiminut järjestö. Grönlantilaisnuorten mahdollisuudet vaikut-
tamiseen ovat rajoitetummat. 

Joissakin hankkeissa lapsia ja nuoria lähinnä kuullaan, joissakin toisissa 
heidät on osallistettu kaikilla tasoilla. Vaikuttamisen laatu näyttää riippuvan 
enemmän sisällöstä kuin järjestäytymisestä, ja lasten vaikuttavuus näyttää 
riippuvan paljolti myös siitä, miten avoimesti toimintaa johtavat henkilöt 
suhtautuvat muutoksiin. Lasten ja nuorten vaikuttamista ei ole useimmiten 
otettu huomioon poliittisen areenan suunnittelussa. Kahden eri kieltä puhu-
van kulttuurin kohdatessa kummankin keskusteluosapuolen on otettava 
huomioon toinen. Lasten vaikuttamisen edistämiseksi on tärkeää huolehtia 
siitä, että keskustelua käydään lasten ehdoilla ja että he voivat itse vaikuttaa 
näihin ehtoihin. Näin vältetään tilanne, jossa nuorten vaikutusmahdollisuu-
det ovat riippuvaisia siitä, missä määrin aikuiset ovat halukkaita antamaan 
heille tilaa31. 

Nuorisovaltuustoilla voi olla hyvin erilaisia tehtäviä. Ne voivat vaikuttaa 
eturyhmänä, painostusryhmänä, äänitorvena, järjestäjänä, lausunnonantaja-
na, päätöksentekijänä, keskustelukumppanina, yhteistyökumppanina tai 

                                                      
31 Ks. muun muuassa Engelstad ja Ødegård 2003: 7 
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vahtikoirana ja oikaisijana32. Mahdollisuuksia on paljon, mutta arviointien 
mukaan lasten ja nuorten vaikuttamisen teho on usein rajoitettu. Lapsia voi-
daan esimerkiksi käyttää alibina ja heidän toimintaansa aikuisten tekemien 
päätösten laillistajana. Jos nuorten vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat siihen, 
että he voivat päättää pienehkön rahasumman käytöstä, vaikuttaminen on 
erittäin kapea-alaista. Toinen ongelma saattaa syntyä siitä, että aikuisten 
perustamiin organisaatioihin kenties otetaan mukaan vain hyvin pieni, eri-
tyinen joukko lapsia. Nuorten osallistaminen näin valikoivasti – etenkin 
päätöksentekoelimiin – voi olla rajoittavaa ja haitallista33. 

Monista artikkeleista ilmenee, että on tärkeää hyödyntää muitakin kuin pe-
rinteisiä kanavia. Sekä rakenteelliset muutokset että vaikuttamisen virallista-
minen saattavat olla tarpeen. Kunnan tasolla tämä voi edellyttää perusteellisia 
muutoksia kunnan rutiineihin. Samalla on varmistettava oppimisen jatkuvuus, 
sillä uusia lapsia ja nuoria tulee koko ajan. Kiinteät rakenteet ja hyvät mallit 
ovat alkusysäys tuloksille ja tällaisten projektien juurruttamiselle. 

 
 

                                                      
32 BLD 2009: 105 
33 Vestel et al 2003 



6. Lasten ainutlaatuiset 
kokemukset 

Tarkoitamme lasten ainutlaatuisilla kokemuksilla sitä, että jotkut lapset ja 
nuoret ovat olleet tekemisissä lastensuojelukoneiston kanssa ja heidän ko-
kemuksensa poikkeavat siksi useimpien muiden lasten kokemuksista. Osal-
listuminen merkitsee tällaisissa tapauksissa yleensä osallistumista lasta it-
seään koskevaan päätöksentekoon. Nämä lapset kohtaavat suuria haasteita, 
ja tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa lastensuojelutoimien pii-
rissä olevien lasten kuuleminen, informoiminen ja osallistaminen päätöksen-
tekoprosesseihin on ollut erittäin vähäistä34. Tätä on selitetty usein voimava-
rojen vähäisyydellä, organisaatiorakenteen ja ohjeiden heikkoudella, puut-
teellisella tietämyksellä lasten osallistamisesta sekä lapsen suojelemisen ja 
vastuullistamisen välisellä ristiriidalla35.  

Tutkimus on kuitenkin osoittanut myös sen, että yhteiskunnan palveluja 
käyttävien oma osallistuminen on ratkaisevan tärkeää, jotta asianomainen 
voisi selkeästi ilmaista, millaista apua hän toivoo ja millaisia tarpeita hänellä 
on. Jos henkilö ei saa osallistua tai jos hänen tarpeitaan ei oteta huomioon, 
hänelle voi syntyä voimattomuuden tunne, mikä puolestaan saattaa passi-
voittaa36. Sekä elämänhallinta- että motivaatiotutkimusten mukaan on erit-
täin tärkeää pystyä hallitsemaan elämäänsä ja vaikuttamaan siihen. Hanka-
luudet on helpompi voittaa, jos kokee voivansa vaikuttaa omiin elinoloihin-
sa. Se antaa myös paremmat valmiudet ratkaista eteen tulevia haasteita. 

Tähän poimitut projektit ovat esimerkkejä siitä, miten ainutlaatuisia ko-
kemuksia omaavat lapset voidaan ottaa mukaan päätöksentekoprosesseihin 
ja voimaannuttamisprosesseihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Skivenes ja Strandbu 2005: 23 
35 Skivenes ja Strandbu 2005: 24–25 
36 Thrana 2008: 25 
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6.1 Tanska: Vammaisten lasten osallistuminen heidän 
omaa elämäänsä koskevaan keskusteluun 

Signe Højsteen ja Kirsten Plambech, Tanskan vammaisjärjestöjen esittelijöitä 

”Kohtaa minut ihmisenä” 
”Jos voisit nähdä minut 
Minun silmilläni 
Näkisit paljon enemmän 
Mutta sinä et katso  
Pelottaako sinua? 
Murra muuri 
Katso mitä tapahtuu!”  

 
Tämä runo on yksi monista ilmaisuista, joita projekti ”Vammaiset lapset ja 
nuoret kertovat mielipiteensä” synnytti. Monet aikuiset – ja vammaisjärjes-
töt – puhuvat vammaisista lapsista ja nuorista, mutta on vain vähän koke-
muksia siitä, että vammaiset lapset ja nuoret kertovat itse, mitä mieltä he 
ovat elämästään ja mitä he siltä toivovat. Kokemusta ei ole myöskään nuor-
ten omien mielipiteiden huomioon ottamisesta.  

Tanskan vammaisjärjestöt (DH) tekivät sen vuoksi aloitteen hankkeesta, 
jossa tarkastellaan nuorten käsityksiä heidän omasta vammaisuudestaan. 
Tarkoituksena oli myös kehittää ja operationaalistaa menetelmiä, joilla kerä-
tään tietoa ja mielipiteitä hyvin eri lailla vammaisilta lapsilta ja nuorilta. 

6.1.1 Erilaisuus 

Projekti toteutettiin järjestämällä viikonloppuseminaareja 14–18-vuotiaille 
lapsille ja nuorille, jotka olivat hyvin eri tavoin vammaisia. He saivat mah-
dollisuuden puhua omien edellytystensä mukaisesti. Mukana olevilla nuoril-
la oli seuraavanlaisia vammaisuuksia: CP, autismi, Osteogenesis Imperfecta 
(luuston haurastumistauti), synnynnäinen aivovamma, myöhemmin aiheutu-
nut aivovamma, kehitysvammaisuus, epilepsia, ADHD, oppimisvaikeudet, 
heikkonäköisyys, kuurous, Asperger, lihasrappeuma sekä käsien/jalkojen 
epämuodostumia. 

Suunnittelu on avainsana, kun tarkoituksena on luoda oikeanlaiset puit-
teet hyvin erilaisille lapsille ja nuorille. Kaikkien pitää voida viihtyä ja olla 
oma itsensä. Tapaamisen fyysisten edellytysten on oltava sellaiset, että 
kaikki voivat osallistua vammaisuudesta riippumatta. On tärkeää tuntea en-
nakolta nuorten vammaisuuden laatu sekä avun ja tuen tarve. Koska semi-
naarien oli tarkoitus olla nuorten oma foorumi, vanhempia ja muita läheisiä 
tukihenkilöitä ei kutsuttu. Toisaalta paikalla oli ryhmä aikuisia, jotka toimi-
vat sekä haastattelijoina, prosessin välittäjinä että tukihenkilöinä. 

Osallistujien löytäminen projektiin osoittautui huomattavasti oletettua 
vaikeammaksi. Vaikka nuoriin yritettiin saada yhteyttä järjestöjen, vam-
maisurheilun, sisäoppilaitosten, paikallislehtien yms. kautta, oli vaikea löy-
tää riittävästi osallistujia. 
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Yhteyden saamista nuoriin vaikeuttivat joskus vastuulliset aikuiset, joi-
den mielestä ”heidän” lapsensa ja nuorensa eivät olleet tarpeeksi vahvoja tai 
päteviä osallistumaan. Yksi osallistuja tuli sisäoppilaitoksesta, joka oli tor-
junut hankkeen. Nuori oli kuullut projektista muualta. Tällainen kokemus 
panee miettimään. Aikuiset päättävät etukäteen, mihin vammainen nuori 
pystyy osallistumaan.  

6.1.2 Luovat menetelmät välttämättömiä 

Haasteena oli kehitellä sellaisia aktiviteetteja, että kaikki osallistujat ”saisi-
vat puheenvuoron”. Erilainen vammaisuus aiheuttaa erilaisia haasteita. Joi-
denkin nuorten oli esimerkiksi vaikea käyttää jalkojaan ja käsiään, ja jotkut 
eivät nähneet tai kuulleet. Joidenkin kognitiiviset taidot olivat alentuneet ja 
toiset eivät kyenneet olemaan muiden seurassa kovin pitkiä aikoja. 

Sen vuoksi tarvitaan runsaasti erilaisia ilmaisumahdollisuuksia, jotta 
kaikki voisivat ilmaista itseään omalla tavallaan. Projektiin sisältyi seuraa-
vanlaisia aktiviteetteja: tutustumisleikkejä, roolileikkejä, ryhmäkeskusteluja, 
keskusteluja pareittain, henkilökohtaisia keskusteluja, musiikkityöpaja, maa-
laustyöpaja ja kirjoitustyöpaja. Projektin menetelmäpakissa on lisätietoa 
kunkin aktiviteetin toteuttamisesta.  

Vammaisten lasten osallistaminen ei tietenkään edellytä seminaarin jär-
jestämistä. Eri menetelmiä voi käyttää vapaasti konkreettisten tilanteiden ja 
mahdollisuuksien mukaan. Verukkeena ei saa olla se, että jonkun mielestä 
on ehkä hidasta, hankalaa tai outoa työskennellä vammaisten lasten ja nuor-
ten kanssa, joiden on vaikea ilmaista itseään. Ei ole epäilystäkään siitä, et-
teikö nuorilla olisi päteviä mielipiteitä omasta tilanteestaan, vaikka heidän 
voi eri syistä olla vaikea ilmaista niitä. 

6.1.3 Hyvä kokemus 

Monet osallistujat kertoivat sekä seminaarin aikana että sen jälkeen osallis-
tumisen olleen heille kaiken kaikkiaan erittäin hyvä kokemus, vaikka heiltä 
kyseltiin paljon ja heidän vammaisuuteensa kiinnitettiin paljon huomiota. 
Jotkut kertoivat oppineensa hyväksymään itsensä sellaisena kuin ovat. Jot-
kut taas kertoivat, että he uskaltavat nyt osallistua rohkeammin sosiaalisiin 
tapahtumiin, koska heidän seminaarikokemuksensa oli myönteinen. Monet 
ovat solmineet kestäviä ystävyyssuhteita, ja jotkut kokevat murtautuneensa 
ulos valtavasta yksinäisyydentunteesta. 

Seminaarien arviointikierroksen lisäksi osallistujat ovat vastanneet kyse-
lyyn, jossa tiedustellaan muun muassa heidän kokemuksiaan seminaarien eri 
aktiviteeteista. Lisäksi kaikille osallistujille on järjestetty seurantapäivä, 
jossa esiteltiin projektin tulokset ja keskusteltiin niistä. Osallistujat suhtau-
tuivat myönteisesti järjestettyihin aktiviteetteihin. Sekä keskustelut että työ-
pajat toimivat nuorten mielestä hyvin. Jotkut yllättyivät siitä, että he osasivat 
ilmaista itseään niin hyvin taiteen keinoin.  
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”Olin tosi yllättynyt siitä, että pystyin siirtämään tunteeni paperinpalalle. En olisi iki-
nä uskonut sitä. Ja vasta kun se luettiin ääneen muille, tajusin, miltä minusta oikeasti 
tuntuu. Minusta oli upeaa palata kotiin ja tuntea, että olin ihan oikeasti saanut sanoa 
kaiken mitä olin halunnut, eikä mitään ollut tarvinnut jättää sanomatta”. Sitaatti erääl-
tä osallistujalta.  

 
Nuoret tekivät vaikutuksen projektin päätöskonferenssissa, jossa he oma-
toimisesti ottivat pääroolin ja kertoivat elämästään ja osallistumisestaan 
projektiin. 

Kaiken kaikkiaan projekti oli hieno elämys ja siihen osallistuneet nuoret 
olivat innokkaita ja upeita. Alun perin suhtauduttiin epäillen ajatukseen saat-
taa yhteen niin eri tavoin vammaisia lapsia ja nuoria ja tehdä siitä tuottava ja 
rakentava prosessi. Se sujui kuitenkin hyvin. 

6.1.4 Kansalaisnäkökulma 

Keskusteluihin edes silloin, kun kyse on kaikkein intiimeimmistä ja henki-
lökohtaisimmista päätöksistä ja järjestelyistä. Jos heidän toiveitaan, mielipi-
teitään ja osaamistaan ei kuunnella ja hyödynnetä, he tottuvat vähitellen ja 
vääjäämättä siihen, että muut päättävät heidän puolestaan ja että heidän mie-
lipiteensä ovat yhtä tyhjän kanssa. Heitä ei haasteta muovaamaan omia käsi-
tyksiään ja ilmaisemaan mielipiteitään. Vaarana on passivoituminen, sen 
sijaan että heistä tulisi aktiivisia kansalaisia, jotka pystyvät itse sanomaan, 
mitä haluavat tai eivät halua. Vammaiset lapset ja nuoret saatetaan sosiaalis-
taa passiiviseen aikuiselämään, jolta he eivät odota muuta kuin työkyvyttö-
myyseläkettä. Ajattelutapaa ja asenteita onkin muutettava perusteellisesti, 
kun kyse on vammaisten lasten ja nuorten mukaan ottamisesta ja osallistu-
misesta. Vammaiset lapset ja nuoret on nähtävä aktiivisina osallistuvina 
ihmisinä, joilla on yhteiskunnan tarvitsemia voimavaroja, osaamista ja ko-
kemuksia. Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi ainutlaa-
tuisena ja osallistuvana ihmisenä. Vasta kun pystymme siihen, voimme va-
kavissamme puhua osallistavasta yhteiskunnasta. Se alkaa lapsista… 

6.2 Norja: DUE-malli – heikossa asemassa oleville 
nuorille suunnatun tuen parantaminen keskustelulla ja 
yhteistyöllä 

Joachim Bjerkvik, DUE-mallin vetäjä 

6.2.1 DUE – Der Ungdommen Er (Missä nuoriso on) 

DUE on Bergenin kunnan, asuntohallituksen ja terveyshallituksen yhteinen 
asumis- ja lähiympäristöhanke, jonka toteutuksesta vastaa Bergenin nuoriso-
työn keskus. Tarkoitus on, että lastensuojeluviranomaiset ja sosiaalipalvelu 
tarjoavat heikossa asemassa oleville 16–25-vuotiaille nuorille joustavia ja 
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helposti saavutettavissa olevia palveluja heidän omassa lähiympäristössään 
ja helpottavat siirtymistä palvelusta toiseen kunnan sisällä sekä valtion ja 
kunnan palvelujen välillä. 

Työskentelymalli 

Yksittäisen nuoren ympärille rakennetaan lastensuojelu- tai sosiaaliviran-
omaisten hakemuksesta projekti, jota johtaa koordinaattori tiiviissä yhteis-
työssä nuoren itsensä ja hakemuksen tehneen tahon kanssa. Jokainen yksit-
täinen nuorisoprojekti toteutetaan systemaattisesti nuorta varten laaditun 
toimenpidesuunnitelman ja mahdollisen henkilökohtaisen suunnitelman 
pohjalta. Tukena on vastuuryhmä. 

Koordinaattoreilla on soveltuva koulutus ja kokemusta kohderyhmän 
kanssa työskentelystä. He vastaavat kartoituksesta, avun suunnittelusta ja 
koordinoinnista ja heidän tulee luoda nuoreen hyvä yhteistyösuhde. Koor-
dinaattoreita rekrytoidaan sosiaalipalvelujärjestelmän eri osa-alueilta sekä 
kunnallisista ja yksityisistä yrityksistä ja ostetaan vapaaksi kahdeksaksi tun-
niksi viikossa heidän varsinaisesta työpaikastaan. Järjestelmän ansiosta kul-
lekin nuorelle voidaan valita sopiva koordinaattori, mikä edistää kokemus-
tenvaihtoa ja osaamistason parantamista yli työpaikkarajojen. Mikäli nuori 
tarvitsee erityisresursseja, mietitään, tulisiko koordinaattorin tuntimäärää 
lisätä vai olisiko tarkoituksenmukaista pyytää avuksi nuorisotyöntekijä. 

Metodinen lähestymistapa 

Jokaisen DUE-projektin lähtökohtana ovat nuorten yksilölliset edellytykset. 
Keskiössä ovat osaaminen, valmiudet ja asenteet, jotka kehittävät ja edistä-
vät vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutuksen perustaidot, elämänhallintako-
kemukset ja toimintakyky ovat tärkeitä. Metodinen lähestymistapa on vali-
koiva, ja muutoksen aikaansaaminen edellyttää koordinaattorilta asiantun-
temusta ja kokemusta käytännön työstä. Näin toimenpiteitä voidaan soveltaa 
joustavasti eriytetyille kohderyhmille. 

Vapaaehtoiset toimenpiteet 

Nuoret päättävät itse, haluavatko he osallistua projektiin, minkä ansiosta 
kummankin osapuolen on helpompi asettaa vaatimuksia. Monilla projektiin 
osallistuvilla nuorilla on runsaasti kokemusta eri laitoksista ja lastensuojelu-
toimista, ja he suhtautuvat usein erittäin kaksijakoisesti siihen, että heidän 
pitäisi sitoutua taas uuteen toimenpiteeseen. Parhaillaan DUE-projektissa 
oleva nuori totesi ensimmäisessä tapaamisessamme suunnilleen näin: 

”Ei ollut minun ideani tulla tänne, eikä se ihan vapaaehtoista ole! Olen sitä paitsi 
kurkkuani myöten täynnä lastensuojelua, minä haluan pärjätä omillani!”  

 
Käytämme tästä syystä melkoisesti aikaa toimenpiteiden esittelyyn ja kes-
kustelemme toiveista ja odotuksista. Nuorille korostetaan, että kyse on hei-
dän omasta valinnastaan ja että heidän pitäisi miettiä asiaa perusteellisesti. 
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Jotkut haluavat miettimisaikaa, mutta useimmat haluavat aloittaa mahdolli-
simman pian. 

Aktiivinen osallistuminen 

Nuoret, jotka päättävät aloittaa heti, ymmärtävät että heidän odotetaan osal-
listuvan aktiivisesti alusta asti ja vaikuttavan päätöksiin, joilla on merkitystä 
heidän tulevaisuudelleen. Nuorilta saadun palautteen mukaan vaikuttaminen 
ja osallistuminen itseä koskevien toimenpiteiden suunnitteluun saavat heidät 
tuntemaan omistajuutta projektiin. He kokevat, että heidät on nähty ja otettu 
vakavasti. Todellinen vaikuttaminen edistää vastuullistamista, mikä on tär-
keä askel täysivaltaisuuden saavuttamisessa. 

”Laitoksessa ne tekevät melkein kaiken minun puolestani. Aika vähän tapahtuu mi-
tään, koska minua ei ole pahemmin kiinnostanut. Nyt minä olen vähän niin kuin po-
mo – siis Endren (koordinaattori, toim. huom.) kanssa. Minun pitää ottaa vastuuta ja 
se on ihan ok – kyllä minä siitä selviän!” 

Yhteensopivuus 

Koordinaattorin valintaa pohditaan yhdessä nuoren kanssa, ja jos nuorella on 
jokin asiantuntijuuden puolesta hyvältä vaikuttava ehdotus, DUE ottaa yh-
teyttä asianomaiseen ja tiedustelee, onko hän kiinnostunut koordinaattorin 
tehtävästä. Koordinaattorin ja nuoren yhteistyö sujuu paremmin, kun nuori 
on voinut vaikuttaa koordinaattorin valintaan. DUE-mallissa sitä pidetään 
yksittäisen projektin edistymisen avaintekijänä. Yksi nuori vastasi näin ky-
syttäessä, oliko hänellä mielessään ketään koordinaattoriksi sopivaa: 

”On minulla yksi, hän oli minun tukihenkilöni (lastenkodissa, toim. huom.). Hän ta-
jusi miten asiat ovat, ja häneen pystyi luottamaan – mutta en kyllä usko, että hän ha-
luaa olla enää tekemisissä minun kanssani. Sanotaanko, että olen polttanut aika mon-
ta siltaa takanani. (ajattelutauko) Voisitteko te kysyä häneltä?”  

Yhteistyösuhde 

Molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus ovat nuoren ja koordinaattorin 
välisen rakentavan yhteistyösuhteen lähtökohta. Osallistuminen, joustavuus, 
tavoitettavuus ja kyky kuunnella ja rakentaa toimivaa vuoropuhelua nuoren 
kanssa ovat tärkeitä ominaisuuksia. Jotta sujuvan yhteistyön tarjoamia mah-
dollisuuksia voitaisiin hyödyntää, kummankin on oltava samaa mieltä pro-
jektin tavoitteista ja ymmärrettävä ne. Tärkeää on myös se, että nuori, koor-
dinaattori ja muut projektiin mahdollisesti osallistuvat henkilöt tunnustavat 
toistensa erilaiset tehtävät ja roolit. DUE-mallissa tavoitteiden ja tehtävän-
jaon on oltava selkeitä ja realistisia ja niistä on sovittava yhdessä nuoren 
kanssa. Ne on kirjattava myös toimenpidesuunnitelmaan ja mahdolliseen 
henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Tarpeellisen luottamuksen säilyttäminen 
edellyttää, että osapuolet hoitavat omat tehtävänsä ja että suunnitelma toteu-
tetaan sovitussa ajassa. 
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”Ei minun elämässäni ole oikeastaan tapahtunut mitään erityistä. Ne tekevät mitä so-
vitaan, ja kun me keksimme ja sovimme jotakin, se myös tapahtuu – se on hemmetin 
tärkeää.”  

 
Suunnitelman on oltava todellinen työkalu, jota arvioidaan säännöllisesti ja 
korjaillaan yhdessä nuoren kanssa. Tällä tavalla nuori kokee omistajuutta 
omaan toimintasuunnitelmaansa, ja osallistuu paremmin tavoitteiden saavut-
tamiseen. 

Tavoitettavuus 

Koordinaattori päättää itse, miten jakaa työaikansa nuoren tarpeiden koh-
taamiseen, ja siksi työaika vaihtelee. Tarpeita on usein eniten uuden projek-
tin alussa ja tärkeissä siirtymävaiheissa. Koordinaattori toimii myös nuori-
soprojektinsa päivystäjänä ja on tavoitettavissa matkapuhelimitse ympäri 
vuorokauden. Asiasta on sovittu myös lastensuojelupäivystäjän kanssa, joka 
on tietoinen toimenpiteen piirissä olevista nuorista. Hän on nuorten tavoitet-
tavissa, mikäli syntyy hätätilanne eikä koordinaattoria tavoiteta. Mikäli 
koordinaattorit itse tarvitsevat neuvoja tai opastusta, DUE:n johtoon voi 
ottaa yhteyttä sekä työaikana että sen ulkopuolella. Joustavan työajan ja 
päivystysjärjestelmien ansiosta tavoitettavuus on erittäin hyvä.  

Päivystykseen turvautumisessa on suuria eroja. Jotkut soittavat tai teks-
taavat koordinaattorilleen useita kertoja päivässä ja tarvittaessa myös iltaisin 
ja öisin, toiset taas pitävät yhteyttä säästeliäämmin. Nuoret ovat kertoneet 
pitävänsä tärkeänä sitä, että saavutettavissa on kaikkina vuorokaudenaikoina 
joku, joka tuntee heidät ja heidän tilanteensa. Eräs tyttö sanoi näin ensim-
mäisessä vastuuryhmäkokouksessaan: 

”Voin soittaa ihan milloin vain, ja tiedätkö, hän ihan totta kuuntelee minua, jos mi-
nulla menee huonosti.”  

 
Monet sanovat myös, että pelkkä tieto siitä, että koordinaattorin saa kiinni 
aina tarvittaessa saa heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi, mikä vähentää 
todellista yhteydenoton tarvetta. 

Muutto omaan asuntoon 

Itsenäistyminen ja mahdollisuus muuttaa omaan asuntoon ovat usein alussa 
keskeisiä motivaatiotekijöitä. Kotona asuminen ei ole monille enää vaihto-
ehto. Vakava kunnallisten vuokra-asuntojen puute aiheuttaa sen, että koor-
dinaattori ja nuori käyttävät usein paljon aikaa ja energiaa asunnon etsimi-
seen yksityisiltä vuokramarkkinoilta. Tämä prosessi saa nuoren kantamaan 
enemmän vastuuta omasta asunnostaan ja asettamaan tarpeelliset rajat sen 
pitämiselle. Mahdollisuus vaikuttaa asunnon ja asuntoalueen valintaan on 
hyvin tärkeää asumisen kannalta, ja usein omaan asuntoon muuttaminen 
vaikuttaa myönteisesti myös jännittyneisiin perhesuhteisiin. 
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Valppaana mutta ei valvojana 

Nuoret tarvitsevat usein lähelleen valppaita aikuisia mutta ei valvojia. On 
tärkeää, että koordinaattoreilla on jonkinlainen käsitys siitä, missä nuoret 
oleskelevat, mitä he tekevät ja ennen kaikkea keiden kanssa he ovat. Tätä 
tietoa on kuitenkin vaikea hankkia valvonnalla, ja usein ylenpalttinen val-
vonta kääntyy itseään vastaan ja synnyttää epäluuloisuutta, heikentää keski-
näistä viestintää ja kasvattaa koordinaattorin ja nuoren välimatkaa aivan 
kirjaimellisesti. Emme yleensä saa tietoa nuorten vapaa-ajan vietosta val-
vomalla, vaan siitä, mitä he itse päättävät kertoa. Hyvä yhteistyösuhde ja 
molemminpuolinen luottamus ovat tässäkin ehdottoman tärkeitä, ja säännöl-
linen tunnustus, kuunteleminen ja aito kiinnostus nuoren tekemisiin antavat 
koordinaattorille hyvät edellytykset saada todenmukainen kuva nuoren elä-
mästä. 

”Joskus se vähän jankuttaa, kyselee, miten minulla on tänään mennyt ja kenen kanssa 
liikun ja kaikkea sellaista. Mutta on sekin ihan hyvä.” 

Tulokset 

DUE-mallin kehittäminen osoittaa Bergenin kunnan ottaneen tosissaan sen, 
että jokainen nuori on ainutlaatuinen ja että jokaisella on ainutlaatuiset tar-
peet. DUE-toimenpiteiden piirissä olevien nuorten taustat, ongelmat ja haas-
teet ovat erilaisia. Nuorisoprojektit ja tavoitteet ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja 
vaikka edistymistahti vaihtelee ja jotkut tarvitsevat muita enemmän aikaa, 
kaikki saavat mahdollisuuden kehittyä, oppia elämänhallintaa ja voimaantua 
kehittämään itseään myös toimenpiteiden päätyttyä. Lastensuojeluviran-
omaisten ja sosiaalitoimen vahva paneutuminen asiaan viittaa myös siihen, 
että tällä alueella on suuri, monesti havaitsematta jäänyt avuntarve. 

6.3 Tanska: Lasten neuvosto ja vaikuttaminen 
Orøstrandin koulu- ja hoitokodissa 

Karsten Christoffersen, Orøstrandin johtaja  
 
Orøstrandin pedagogiikka ja teoreettinen lähtökohta perustuvat ”kokonais-
prosessiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset pyritään aktiivisesti osallista-
maan prosessiin: 
 
 Päätöksentekoon: Heidän on oltava päättämässä työtehtävän 

suorittamisesta. 
 Suunnitteluun: Heidän on oltava keksimässä, miten tavoite saavutetaan. 
 Toteuttamiseen: Heidän on oltava arvioimassa, mitä tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää. 
 Arviointiin: Heidän on oltava arvioimassa, onko tavoite saavutettu ja 

tulos onnistunut. 
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Lasten osallistamisesta on huolehdittava aina. Kyseessä ei ole pelkkä val-
mennusprosessi vaan heille kuuluva oikeus. 

Oppilaiden vaikuttaminen on aina suhteellista, mutta tarkoitus on osallis-
taa lapset mahdollisimman suuressa määrin heidän arkeensa liittyviin asioi-
hin, ei vain henkilökohtaisella tasolla, vaan myös suhteessa muihin lapsiin ja 
työntekijöihin. 

Korostettakoon, että osallistamisessa on aina otettava huomioon lapsen 
kypsyys, niin ettei hänelle tarjota sellaisia ongelmia, joista hän ei kykene 
selviytymään entistä vahvempana. Lähtökohtaisesti kaikkien lasten tulee 
osallistua päätöksentekoon, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
Kokemuksemme mukaan lasten itsetunto ja itseluottamus näin vahvistuvat 
ja he saavat välineet selviytyä paremmin myöhemmin elämässä kohtaamis-
taan haasteista. 

Yksi monista välineistä tavoitteen saavuttamiseksi ja lasten osallistami-
seksi on lasten neuvosto. Lasten neuvosto on yksi keino päästä ”kokonais-
prosessin” tavoitteeseen. Lasten neuvosto on varsinaisen toimintansa ohella 
jatkuva prosessi, jossa entisiä vaikuttamisalueita ja -aiheita laajennetaan ja 
löydetään uusia. Olemme ottaneet lapset mukaan demokraattiseen proses-
siin, koska perusnäkemyksemme on, että ”kaikilla lapsilla on oikeus vaikut-
taa ja osallistua ja lapset ja nuoret myös pystyvät siihen”. 

Lasten neuvosto perustettiin vuonna 1995. Avainsanoja olivat todellinen 
vaikuttaminen ja osallistuminen, ja sen vuoksi oli tärkeää määritellä neuvos-
ton asema, valta, vaikutusmahdollisuudet ja rahankäyttövaltuudet.  

Asema: Johtaja pitää kokoukset lasten kanssa. Lapset tietävät hyvin, kuka 
on pomo ja kuinka sovittuja asioita ei voi noin vain muuttaa. 

Valta: Lasten neuvoston päätökset pannaan täytäntöön. Jos lasten neu-
voston päätökset ovat ristiriidassa organisaation muiden päätösten kanssa, 
päätöstä lykätään, kunnes ristiriita on selvitetty. Päätös astuu voimaan vasta 
kahdeksan päivää päätöksenteon jälkeen. 

Vaikutusmahdollisuus: Lasten neuvostolla on vaikutusmahdollisuus, koska 
sillä on oikeus käsitellä kaikkia laitoksen asioita ja antaa niistä lausunto. 

Talous: Lasten neuvosto hallinnoi sakkokassaa ja päättää sakkosummis-
ta. Lisäksi neuvosto hallinnoi sille osoitettuja lahjoituksia. Lasten neuvostoa 
myös kuullaan kaikissa hankinnoissa, jotka liittyvät lasten aktiviteetteihin. 

Neuvosto toimii konkreettisena kokousfoorumina, ja lapset saavat osas-
ton muilta lapsilta kannanottoja ja ehdotuksia ennen kokouksia. Niitä esite-
tään osastokokouksissa, ja ehdotukset vie neuvoston kokoukseen osaston 
edustaja. Vuodessa pidetään 15–20 kokousta (yksi vakituinen kokous kuu-
kaudessa ja lisäksi tarvittaessa). Lasten neuvoston käsittelyyn voi tuoda mitä 
tahansa asioita ja ongelmia. Esimerkkeinä mainittakoon säännöt, jotka kos-
kevat väkivaltaa ja kiusaamista, polkupyörien käyttöä, jalkapalloa ja muita 
pallopelejä, tietokoneen käyttöä, trampoliinia sekä tupakoinnista ja trampo-
liinin päällä pyöräilystä annettavia sakkoja. 

Sakot menevät lasten neuvoston kassaan. Lasten neuvosto on päättänyt, 
että lapselle voi määrätä sakkoa korkeintaan neljän viikon taskurahan verran 
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(vahingonteosta ja näpistyksestä). Meillä on esimerkiksi ”vahingontekotili”, 
jolle kertyneitä rahoja hallinnoi lasten neuvosto. Ilkivallan aiheuttamat kus-
tannukset ovat pienentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun siirryttiin tähän 
käytäntöön. Jos lapselle määrätään sakko tai korvaus, hänellä on oikeus 
tehdä työtä saman summan edestä. Päätökset tehdään yksimielisesti ja kirja-
taan pöytäkirjaan. Johtaja esittelee päätökset tarvittaessa aikuisille. 

Tämä lasten neuvoston pöytäkirja kuvastaa, millaisia konkreettisia asioita 
neuvosto käsittelee: 

Päätökset: 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja päätettiin, että johtaja selvit-
tää seuraavat asiat aikuisten kanssa: 
 
 Miten jatketaan leikkipaikka-asian kanssa. 
 Jalkapallokentälle on tehtävä uudet kalkkiviivat ja harkittava ”vähän 

isompia maaleja”. 
 Hankitaan tolppapallovälineet ja muita ”ulkoilujuttuja”. 
 Lapset haluavat käyttää yhteisen työpäivän nuotiopaikan vieressä 

olevan majan purkamiseen.  
 Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että lasten neuvoston jäsenten on oltava 

roolimalleja.  

Osastojen asiakohdat tämän päivän kokoukseen: 

Uudet vaalit; lasten neuvoston kokoussuunnitelma; lasten neuvoston kaappi 
ulko-oven vieressä; näpistely keittiöstä; liikuntasalin ikkunat; ovikel-
lot/hälytys; retket; tupakointisäännöt; urheiluvaatteiden käyttöön liittyvät 
säännöt; leikkipaikka; Kontakti 2:n säännöt.  

Uudet vaalit: Lasten neuvoston vaalit pidetään 6.10., minkä jälkeen uusi 
lasten neuvosto kokoontuu suunnitellakseen, kuka huolehtii eri asioista.  

Lasten neuvoston kokoussuunnitelma: On ehdotettu, että lasten neuvosto 
kokoontuisi tiettyinä päivinä ja hiukan nykyistä useammin. Kokouksia pide-
tään liian harvoin. Johtaja selvittää mahdollisuudet.  

Näpistely keittiöstä: Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että varastaminen on 
tyhmää. Sekä keittiöstä että muualta. Osasto saa päättää, voiko vaaleissa olla 
uudelleen ehdolla, jos on tehnyt jotakin tyhmää, esimerkiksi varastanut. 
Osaston aikuisten pitää olla mukana tätä koskevassa keskustelussa 6.10. 
pidettävien vaalien alla.  

Liikuntasalin ikkunat: On ehdotettu, että liikuntasalin ikkunoihin laitet-
taisiin jotakin, niin etteivät ruudut rikkoudu. Kalterit tai jotakin. Johtaja sel-
vittelee asiaa.  

Retket: Kahytten-osasto on hyvin tyytymätön siihen, että retkiä tehdään 
kouluaikana. On hankalaa, jos jää jälkeen sekä läksyissä että ystävyyssuh-
teissa. On hankalaa, kun aikuiset toisaalta haluavat lasten käyvän luontokou-
lussa ja toisaalta estävät osallistumasta alussa ja vaativat, että lapset ovat 
mukana retkillä.  
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Tupakointisäännöt: Keskusteltiin siitä, ovatko tupakointisäännöt liian 
tiukat. Useimpien mielestä säännöt olivat ihan hyvät, ja Karsten sanoi, että 
myös laki kieltää polttamasta Orøstrandissa.  

Urheiluvaatteiden käyttöä koskevat säännöt: Urheiluvaatteet ovat vain 
urheilua varten, ja lasten neuvoston mielestä pitäisi tulla jonkinlaisia seu-
raamuksia siitä, että kulkee urheiluvaatteissa, jos ei aio urheilla. 

Pitäisi osallistua pyykinpesuun ja vaatteiden viikkaamiseen ja huolehtia 
siitä, että vaatteet ovat kunnossa seuraavaa kertaa varten. Karsten puhuu 
tästä aikuisten ja pesulan kanssa.  

Leikkipaikka: Uusi lasten neuvosto laatii suunnitelman siitä, miten leik-
kipaikkaamme/leikkialuettamme voisi kehittää. Pitää ottaa huomioon sekä 
pienet että isot lapset ja miettiä, miltä paikka näyttää. 

Tutustumme myös edellisen lasten neuvoston ehdotuksiin ja mietimme, 
miten voisi esimerkiksi anoa rahaa ulkopuolelta. 

Merkitys 

Meille on selvinnyt vuosien mittaan, että lasten neuvosto on arvokas apuvä-
line jokapäiväisessä työssä. Lapset, jotka aikaisemmin olisivat reagoineet 
aggressiivisesti joko sanoin tai teoin, vievät nyt ongelmat lasten neuvostoon. 
Huomaamme, että lasten ja nuorten itsetunto ja itseluottamus paranevat ja he 
”uskaltavat astua esiin” perustelemaan ja selittämään asioita. Näemme, mi-
ten lapset selvästi kehittävät omat sivistyskäsitteensä. Näemme, miten lapset 
ja nuoret ottavat vastuuta ja ”huolehtivat asioista”. Lasten neuvoston lapset 
ovat lukeneet tämän artikkelin ja kommentoivat sitä näin: 

On hyvä olla mukana lasten neuvostossa, koska silloin saa myös päättää asioista (9-
vuotias poika). 

Opin miten demokratia toimii ja siitä on hyötyä koulussa (9-vuotias poika). 

Demokratia on sitä mitä me teemme lasten neuvostossa (12-vuotias tyttö). 

Minusta olisi aika hyvä, jos lasten neuvostolla olisi enemmän rahaa, koska silloin me 
voisimme päättää enemmän (9-vuotias poika). 

6.4 Suomi: Esimerkki siirtymisestä asiakkaasta 
asiantuntijaksi verkoston kautta 

Johanna Barkman, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry 

6.4.1 Selviytyjät-ryhmä lastensuojelun sijaishuollon kehittäjänä 

”Mennyttä 1½ vuotta voisi lyhyesti kuvata esimerkiksi sanoilla mielenkiintoinen ja 
ihmeellinen. Alkuun en yhtään tiennyt mitä odottaa tai mihin oikeastaan olen edes 
ryhtymässä, mutta ”matkan” aikana kuviot ovat pikkuhiljaa selvinneet ja oon ymmär-
tänyt miten hienossa jutussa saan olla mukana. Uudet ystävät, kanava puhua asioista, 
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jakaa kokemuksia ja oppia uutta, sekä ”siinä sivussa” saada mahdollisuuksia vaikut-
taa ja tuoda julki myös toisten lasten ja nuorten äänellä niitä asioita, jotka lastensuo-
jelussa mättää, ovat rohkaisseet ja antaneet myös itselleni henkilökohtaisesti paljon.”  

 
Selviytyjät-ryhmä on Pesäpuu ry:n ”Ikkuna omaan elämään – nuoret lasten-
suojelun sijaishuollossa” -projektissa muodostettu kehittäjäryhmä. Ryhmäs-
sä on kuusi nuorta naista, joilla kaikilla on kokemusta lastensuojelun sijais-
huollosta. He ovat eläneet sijaisperheissä ja lastensuojelulaitoksissa, toiset 
lapsesta saakka, toiset joitakin vuosia. Heidän kokemuksensa sijaishuollosta 
ovat monipuolisia: osa on elänyt samassa sijaisperheessä koko lapsuutensa 
ja nuoruutensa, osa on joutunut vaihtamaan asuinpaikkaa monesti perheen ja 
laitoksen välillä. Ryhmä koottiin osittain sosiaalityöntekijöiden avulla, mut-
ta osa nuorista ilmoittautui mukaan oma-aloitteisesti netti-ilmoituksen pe-
rusteella. 

Pesäpuu ry:n projektin keskeisenä tarkoituksena on ottaa sijoitetut nuoret 
aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun sijaishuollon käytäntöjä ja 
luomaan uusia toimintatapoja. Selviytyjät-ryhmän tehtävänä on käsitellä 
vaativia lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Lastensuojelun piirissä ole-
vien nuorten lapsuutta on loukattu ja heidän ylitseen on valitettavan usein 
kävelty. Nuorten kehittämistyöhön tuomat näkökulmat perustuvat omiin 
kokemuksiin, heidän mielipiteensä ovat moneen kertaan testattuja ja he ovat 
oppineet selviytymään moninaisin keinoin. Nuorilla on paljon sanottavaa 
lastensuojelusta ja myös omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Ryh-
män jäsenten erilaiset taustat takaavat sen, että eri näkökulmat lastensuoje-
lun sijaishuoltoon ovat työskentelyssä laajasti esillä. Omien kokemusten 
lisäksi nuoret tuovat kehittämistyöhön viestejä muilta nuorilta. 

Kehittyminen vertaistuen ryhmästä kehittäjäryhmäksi 

Syksyllä 2009 Selviytyjät-ryhmä on toiminut vajaan parin vuoden ajan. 
Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa puolen päivän mittaisiin tapaa-
misiin. Tapaamisten välissä keskustelua käydään sähköpostitse ja nettifoo-
rumissa. Ryhmä on käynyt olemassaolonsa aikana läpi neljä toisistaan erot-
tuvaa kehitysvaihetta, joiden kautta se on kehittynyt vertaistuen ryhmästä 
kehittäjäryhmäksi. Vaiheet ovat kuohunta-, kypsyttely-, ideointi- ja musket-
tisoturivaihe. 

Ryhmän ensimmäiset tapaamiskerrat olivat kuohuntavaihetta, joka oli 
täynnä tunnetta ja tarinoita, kun nuoret jakoivat intensiivisesti kokemuk-
siaan. Tapaamisissa olennaista oli luoda luottamuksellinen, kiireetön, posi-
tiivinen ja avoin ilmapiiri, jotta nuoret rohkaistuivat kertomaan ajatuksistaan 
ja kuulemaan toisten kokemuksia. Kokemusten käsittelyssä hyödynnettiin 
Tunnetyypit-kortteja, jotka ovat eri tunnetiloja kuvallisesti ilmaisevia kortte-
ja. Nuoret muokkasivat kortteja itse tarpeitaan vastaaviksi ja viimeistelivät 
ne lopulta myös muiden nuorten käytettäväksi. 

Kuohuntavaihe voi tällaisessa ryhmässä olla hyvin voimakas. Vasta kun 
se on käyty läpi, on ryhmän mahdollista alkaa vähitellen tarkastella ja työs-
tää lastensuojelun toimintatapoja. Kuohuntavaiheessa merkittävää on ryh-
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män toimiminen vertaistuen tarjoajana jäsenilleen vaikeiden kokemusten 
käsittelyssä: 

”Tutustuu toiseen ja oppii näkemään sen, että toiset kuuntelee. Toisaalta kiinnostaa 
kuulla, koska jokaisella on se ensimmäinen paikka ollut erilainen, eikä kaikilla niin 
hyvä. Sekin kiinnostaa että miten siitä on selvinnyt. Tai mikä on ollut se keino käsi-
tellä ja päästä elämässä eteenpäin että on tässä pisteessä. Tietenkin niitä miettii koko 
ikänsä…”  

 
Kuohuntavaiheen jälkeen ryhmän toiminnassa alkoi kypsyttelyvaihe. Ryhmä 
kokeili ja työsti erilaisia Pesäpuu ry:ssä kehitteillä olevia työvälineitä, kuten 
Ärsyttää-monistetta, jota kehitetään vihan ilmaisemisen apuvälineeksi, ja 
Selviytymisen merkit -pokeripeliä, jonka avulla voi pohtia selviytymiskeino-
ja eri tilanteissa. Ryhmän työskentelyilmapiiri oli positiivinen, vaikka tehtä-
vät herättivät rankkoja tunteita eivätkä täysin vastanneet tyttöjen tarpeita: 

”Töitä tehtiin tosi paljon ja tapaamisten jälkeen olin aika väsyny. Eikä me edes aina 
ymmärretty, miks niitä juttuja piti käydä läpi. Niin paljon mieluummin oltas kerrottu 
omia kokemuksia.”  

 
Ryhmä oli prosessissa matkalla vertaistuen ryhmästä kehittäjäryhmäksi. 

Kypsyttelyvaiheessa ryhmän ohjaaja otti harkittuja riskejä ja luotti siihen, 
että jossain vaiheessa syntyy luovia ja uusia ideoita. Erilaisten vaihtoehtois-
ten toimintatapojen kokeilun kautta voi löytää ytimen, jota ei ole vielä edes 
ajateltu, eli juuri sen jutun, joka lähtee viemään ryhmän toimintaa eteenpäin. 
Selviytyjät-ryhmän oma juttu löytyi, kun ryhmä sai tehtäväksi kommentoida 
Mikko Orasen tekemää ”Asiaa lastensuojelusta” -selvitystä. Siitä ryhmä sai 
idean laatia oman kannanoton: ”10 faktaa lasten ja nuorten suojeluun”. 
Ryhmä siirtyi kehityksessään ideointivaiheeseen. 

Ideointivaiheessa ryhmän jäsenet työstivät lastensuojelun teemoja 
omasta 10 faktaa -näkökulmastaan vaivattomasti ja samalla tavoitteellises-
ti. Nuoret muokkasivat omien kokemustensa ja yhteisten pohdintojensa 
pohjalta kymmenkohtaisen kannanoton lastensuojelun kriittisistä asioista. 
He ottavat tiukasti kantaa vanhemmuuteen, aikuisten vastuuseen, syylli-
syyteen, yksinäisyyteen ja väkivaltaiseen kohteluun. He korostavat, että 
lastensuojelun asiakkuudessa, avun pyytämisessä ja vastaanottamisessa ei 
ole mitään hävettävää ja että lasten ja nuorten pitää saada apua ja tukea 
silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tämän työskentelyn tuloksena syntyivät 10 
faktaa lastensuojelusta -nettiesitys ja -juliste. Nettiesitys on toteutettu yh-
teistyössä Negative-yhtyeen kanssa, joka antoi esitykseen Won’t Let Go 
-laulun käyttöoikeudet. Julisteeseen ryhmä kokosi faktat ja niihin liittyvät 
tarinat herättämään pohdintaa faktojen merkityksestä. Nuoret halusivat 
materiaaliin myös nettilinkkilistan, jotta lapset ja nuoret tietäisivät, mistä 
eri paikoista voi hakea apua. 

10 faktasta muodostui ryhmän yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. 
Viesti on suunnattu eri tahoille: lapsille, nuorille ja perheille, päättäjille ja 
aikuisille ylipäätään. Ryhmä sai faktoille hyvin positiivisen vastaanoton ja 
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odotettua laajempaa julkisuutta. Tämä hämmensi nuoria mutta siirsi samalla 
ryhmän kehityksessään muskettisoturivaiheeseen, jossa ”yksi kaikkien ja 
kaikki yhden puolesta” -mentaliteetti on vahva. Nuoret ovat täynnä intoa ja 
omanarvontunnetta. He ovat tulleet kuulluiksi, vaikka ovat lastensuojelun 
asiakkaita. Heidän työtään arvostetaan, ja he ovat päässeet asiantuntijoina 
vaikuttamaan suuren yleisön käsityksiin lastensuojelusta. Ryhmän yhteistyö 
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan kanssa on entisestään vahvistanut 
nuorten kokemusta asiantuntijuudesta. Nuorista on kasvanut lastensuojelun 
sijaishuollon kehittäjäryhmä. 

Mitä ryhmä on opettanut 

Selviytyjät-ryhmän toiminta on ylittänyt kaikki odotukset, joita ryhmän 
aloittaessa asetettiin. Ryhmä on toiminut merkittävänä nuorten vahvistajana: 

”Se on opettanut katsomaan asioista kriittisesti sekä havaitsemaan ja puuttumaan 
epäkohtiin. Ryhmä on myös opettanut, ettei ikää tarvitse katsoa, jos haluaa olla vai-
kuttamassa asioihin. Rohkeuteni on kasvanut ja usko siihen, että omista kokemuksis-
ta, ikävistäkin, voi ammentaa paljon hyvää sekä oikein hyödynnettynä ne voivat olla 
myös voimavara elämässä. Selviytyjät on opettanut minulle luottamusta, sitä että oi-
keasti on olemassa aikuisia, jotka haluava ajaa lasten etuja ja jotka pitävät sanansa.”  

 
Nuoret arvostavat suuresti niitä aikuisia, jotka uskaltavat ottaa vetääkseen 
tällaisen kehittäjäryhmän, haluavat oikeasti kuunnella lapsia ja nuoria ja 
arvostavat heidän kokemuksiaan. Aikuisen tulee kuitenkin varautua siihen, 
että nuoret haluavat ensin kertoa omista kokemuksistaan ja käsitellä niitä. 
Vasta sen jälkeen voi syntyä valmius kehittää ja löytyä jotain konkreettista 
kehitettävää. Tie asiakkaasta asiantuntijaksi on pitkä ja täynnä tunteita. 

Ryhmä rohkaisee muitakin nuoria ottamaan vastaan tehtävän lastensuoje-
lun kehittäjinä: 

”Take a risk! Be brave! Teillä on mielettömästi arvokasta tietoa ja omaa kokemusta 
lastensuojelusta, siitä mitä asioita tehdään oikein ja mitä taas pitäisi tehdä toisin. Te 
ootte tän asian asiantuntijoita! Sen lisäksi, että voitte päästä vaikuttamaan asioihin, 
ryhmän kautta on mahdollista saada uusia, ihania ystäviä sekä päästä prosessoimaan 
omia kokemuksia, vaikkei ryhmä olekaan varsinainen vertaistukiryhmä. Haluan kui-
tenkin varoittaa: ryhmä voi saada aikaan muutoksen sinussa: voi ilmetä vahvaa ha-
lukkuutta puolustaa kaltoin kohdeltuja lapsia ja nuoria, se voi herättää suuttumusta 
joitain niitä tahoja kohtaa jotka ovat toimineet väärin sekä mullistaa omaa elämää sil-
tä osin, että haavat voivat aueta asioita prosessoidessa. Kuitenkin se kaikki on nor-
maalia, ja oman kokemuksen perusteella voin sanoa, että tästä kaikesta seuraa kui-
tenkin niin paljon hyvää, sekä henkilökohtaisesti että laajemmallakin areenalla.” 
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6.5 Norja: Huono-osaiset nuoret auttavat muita ja 
voimaantuvat osallistumalla 

Marit Sanner, Forandringsfabrikkenin johtaja 

6.5.1 Lastensuojelun ammattilaiset 

Lastensuojelun ammattilaiset ovat 24 hengen ryhmä 14–19-vuotiaita nuoria, 
joilla on runsaasti kokemusta norjalaisesta lastensuojelusta. Ryhmä sai ni-
men Barnevernproffene – Lastensuojelun ammattilaiset –, sillä nuoret ovat 
olleet useissa laitoksissa ja heillä on runsaasti kokemusta lastensuojelutoi-
menpiteistä. He ovat asuneet keskimäärin seitsemässä laitoksessa. He kuvai-
levat projektissa sekä hyviä että huonoja kokemuksiaan ja pohtivat, miten 
Norjan lastensuojelua tulisi muuttaa. Tulokset esiteltiin ensi kerran Oslossa 
28. toukokuuta 2009. Hanke on Forandringsfabrikken-järjestön kehittämä ja 
johtama. Sen on rahoittanut Helse og Rehabilitering -säätiö. 

Tavoitteet 

Tärkein tavoite on tarjota entistä parempaa apua lastensuojelun piirissä ole-
ville lapsille ja nuorille. Projektilla on myös useita osatavoitteita: 
 
 Kerrotaan asiantuntijoille, miten lastensuojelun piirissä olevat nuoret 

toivovat tulevansa kohdatuiksi ja millaisten toimenpiteiden he uskovat 
tehoavan  

 Ehdotetaan tiedotusvälineille, että ne uutisoisivat lastensuojelusta ja 
sen piirissä olevista nuorista 

 Annetaan projektin nuorten oppia ja kokea osallistumista ja asioiden 
esittelyä asiantuntijoille ja medialle 

 Annetaan haavoittuville nuorille mahdollisuus omien vahvuuksiensa, 
voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa oivaltamiseen 

 Kerrotaan mediassa työstä, joka ei leimaa huono-osaisia lapsia ja 
nuoria 

 Parannetaan lastensuojelun asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia 
 Kannustetaan noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.  
 
Projekti liittyy vahvasti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artiklaan. 
Projektissa on korostettu perusperiaatetta lapsen oikeudesta tulla kuulluksi. 

Kohderyhmät 

Projektin kohderyhmiä ovat kuntien ja valtion lastensuojeluviranomaiset, 
lapsi-, nuoriso- ja perhehallituksen aluetoimistojen ja asiantuntijaryhmien 
työntekijät, ennaltaehkäisevää työtä tekevän poliisin, läänien sosiaalilautakun-
tien, lapsi-, nuoriso ja perhehallituksen sekä lapsi- ja tasa-arvoministeriön ja 
muiden ministeriöiden työntekijät. Myös poliitikot ovat kohderyhmä sekä 
paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Yksi tärkeä kohderyhmä on 
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media. Uskomme, että hanke tarjoaa medialle uusia näkökulmia vaikeassa 
elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten kokemusten ja ajatusten välittämi-
seen. 

Muutosmetodiikka 

Monet kohtaamamme nuoret sanovat tavanneensa liikaa aikuisia, joille hei-
dän on pitänyt kertoa tarinansa liian monesti. Sen vuoksi he suhtautuvat 
epäluuloisesti aikuisiin, eivätkä ole aina erityisen motivoituneita kertomaan 
lastensuojelukokemuksistaan. Toinen haaste on ollut se, että vaikka nuoret 
vastaisivatkin, se ei todennäköisesti parantaisi välittömästi heidän elämään-
sä. Mitä syytä heillä oli siis ylipäätään osallistua? Haaste oli melkoinen.  

Forandringsfabrikken on kehittänyt viime vuonna tiiviisti metodiikkaa, 
jolla lapset ja nuoret saadaan kiinnostumaan omien elämänkokemustensa 
välittämisestä. Metodiikan on oltava sekä kiinnostava että hauska, koska 
kyse on haastavista, vaikeista ja kipeistä kokemuksista ja nuorista, jotka ovat 
kyllästyneet kertomaan. Sen vuoksi on kehitetty muutosmetodiikka, jota on 
kokeiltu yhteistyössä nuorten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Se on 
selkeä vaihtoehto kyselytutkimuksille, joita monet lastensuojelun piirissä 
olevat nuoret ovat sanoneet kokeilleensa liikaakin. Muutosmetodiikan lähtö-
kohta on visuaalisissa ja osallistuvissa tehtävissä, jotka motivoivat ja innos-
tavat avoimeen ja todelliseen keskusteluun. Prosessin alussa rakennetaan 
turvallisuuden tunnetta ja luottamusta leikkien ja voimaannuttamisen avulla. 
Sitä seuraa kartoitusvaihe, jossa kuvaillaan kokemuksia todellisuudesta. 
Seuraavat vaiheet ovat tavoitteesta riippuen ideoiminen, toiminnan suunnit-
telu ja menetelmät palautteen antamiseksi. Muutosmetodiikka perustuu Par-
ticipatory Learning and Action -menetelmään (PLA), jota on käytetty ja 
arvioitu yhteiskuntasuunnittelussa ja muussa kehitystyössä eri puolilla maa-
ilmaa. 

Lastensuojelun ammattilaiset kutsuttiin kokouksiin eri puolille maata, ja 
jokainen nuori osallistui 1–3 kokoukseen. Kutsujat olivat julkisia ja yksityi-
siä laitoksia, ja osallistuminen oli vapaaehtoista. Kokouksilla oli aina jokin 
pääteema. Ongelmakentät olivat avoimia, ja osallistujat saivat itse hahmotel-
la olennaisimman. Painopiste oli koko ajan nuorten kokemuksissa sekä hei-
dän ideoissaan ja muutostoiveissaan. 

Kokemukset 

Nuorilta saadun palautteen perusteella tiedämme jotakin siitä, mitkä tekijät 
edistivät Lastensuojelun ammattilaiset -projektin onnistumista:  

Lähestymistapa teki nuorista ”ammattilaisia” 

Useimmat projektiin kutsutut nuoret lupautuivat mukaan. Monet ovat sano-
neet jälkeenpäin, että se johtui paljolti heidän saamastaan roolista. Monet 
kertoivat myös, ettei heihin ole koskaan aikaisemmin suhtauduttu neuvonan-
tajina, ja heille oli iso asia tuntea olevansa sellaisia. Kalliisti hankituista 
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kokemuksista syntyi jotakin myönteistä, ja nuorille ole tärkeää tehdä par-
haansa.  

Tärkeät teemat 

Viidestä nuoresta ja asiantuntijoista muodostettu ryhmä valitsi teemat. Nuor-
ten palautteen mukaan oli hienoa, että he saivat vastata tärkeisiin kysymyk-
siin.  

Selkeät vaikuttamisen rajat 

Vaikuttamisen rajat olivat nuorille erittäin selvät. He tiesivät, että tulokset 
eivät juuri muuta heidän todellisuuttaan ja arkeaan lastensuojelutoimien 
piirissä. Heille oli kuitenkin alusta pitäen selvää, että tämä oli heille todelli-
nen mahdollisuus välittää kokemuksiaan ja ideoitaan Norjan lastensuojelu-
järjestelmän johdolle. 

Tulokset 

Halusimme tehdä perusteellista työtä ja nostaa sen jälkeen esille muutamia 
nuorten kokemuksia ja käsityksiä kustakin teemasta. Vastaukset systematisoi-
tiin ja usein toistuvat vastaukset sisällytettiin tulosaineistoon. Saimme tällä 
tavalla ”painotettua” vastauksia. Aikuiset eivät ole tulkinneet vastauksia.  

Nuorten kokemukset ja mielipiteet monista lapsuuden aikaisista lasten-
suojelulaitoksista olivat jokseenkin samansuuntaisia. Mielestämme 24 nuo-
ren lukemattomat laitoskokemukset olivat erittäin arvokkaita.  

Vastaukset tiivistettiin ja ryhmiteltiin teemoittain: 
 

 Kuulluksi tuleminen 
 Missä asutaan 
 Aikuiset 
 Kierto 
 Rajat ja vapauden rajoittaminen 
 Päihteet 
 Muuttaminen 
 Käsittelijät 
 Koulu 
 Unelmalaitos  
 
Tulosten esittelyssä on annettu eniten tilaa teemoille, jotka herättivät suurin-
ta kiinnostusta. 

Tulokset on koottu Barnevernsproffene-lehteen, joka on toimitettu Nor-
jan lastensuojeluviranomaisille ja poliitikoille.  

Joitakin tuloksia kuulluksi tulemisen teemasta: 

Lastensuojelun ammattilaiset kertoivat, ettei heiltä yleensä kysytä, mikä 
heidän mielestään on tärkeintä oman elämänlaadun parantamiseksi. Heiltä ei 
myöskään ole kysytty, millaisessa paikassa he kokivat saavansa tarvittavaa 
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tukea ja missä he viihtyivät. Lisäksi aikuiset päättävät aina tukihenkilöistä, 
eikä nuorilta kysytä, kenet he itse haluavat tukihenkilökseen. Useimmille 
nuorille on erittäin tärkeää, että he voivat puhua aikuisen kanssa, josta he 
pitävät ja joka pitää heistä. Muuten he eivät koe, että aikuisten kanssa pu-
humisesta on mitään hyötyä. Kaikki nuoret olivatkin samaa mieltä siitä, että 
heidän on voitava vaikuttaa aikuisen tukihenkilönsä valintaan.  

Joitakin sitaatteja kuulluksi tulemisesta: 

”Ei kai se ole liikaa vaadittu, että saan sanoa, mikä on minulle hyväksi. Tämän pai-
kan pitäisi auttaa minua. Olen nyt 16-vuotias. On jo aikakin, että on jotakin tällaista.” 

”Minusta tuntuu, ettei minun mielipiteilläni ole kovin paljon merkitystä, koska sano-
minen ei johda mihinkään. Eivät ne kuuntele. Parempi ettei sano mitään. Ei kannata 
turhaan selittää ajatuksiaan ja tunteitaan.”  

 
Lastensuojelun ammattilaiset neuvovat lastensuojeluviranomaisia ja laitos-
ten työntekijöitä kuuntelemaan nuoria tarkemmin. Nuoret asuvat laitoksissa, 
joiden tehtävä on auttaa heitä. Heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. 
Vaikka nuoret tekevät tyhmyyksiä, ovat röyhkeitä, hankalia ja käyttävät 
päihteitä, laitokset ovat kuitenkin heitä varten. Sen vuoksi aikuisten on 
kuunneltava äärimmäisen tarkasti, mitä nuorilla on sanottavanaan. Nuorten 
mielestä joissakin laitoksissa on aikuisia, jotka todella kuuntelevat nuoria, 
niin että nuoret alkavat hitaasti mutta varmasti luottaa aikuisiin. Se saa nuo-
ret tuntemaan, että he ovat tärkeitä. Lastensuojelun ammattilaisten mielestä 
kaikkien muiden pitäisi ottaa oppia näistä laitoksista. 

Jatko 

Lastensuojelun ammattilaiset esittelivät projektin tuloksia useissa valtakun-
nallisissa tiedotusvälineissä, ja tiedotustyö jatkuu. Syksyllä he esittelevät 
tuloksia myös valtakunnallisissa konferensseissa sekä lapsi-, nuoriso- ja 
perhehallituksen paikallisissa konferensseissa eri puolilla maata. Monet 
nuoret pitävät edelleen yhteyttä kuullakseen, mitä on meneillään ja saadak-
seen uusia tehtäviä. He kokevat tehneensä jotakin tärkeää – ja haluavat tehdä 
lisää. Yksi lastensuojelun ammattilainen ilmaisi asian näin: ”On hienoa, että 
voin antaa jotakin takaisin lastensuojelulle, koska olen saanut siltä paljon 
hyvää. Ja sekin on hienoa, että minun ikävistä kokemuksistani voi olla hyö-
tyä joillekin toisille.” 

6.6 Keskustelu: lasten ainutlaatuiset kokemukset 

Due-projekti osoittaa, miten tärkeää on, että palvelujen käyttäjillä on vaiku-
tusmahdollisuus ja että laitosten työntekijät sekä kuuntelevat että välittävät. 
Se parantaa motivaatiota ja auttaa luomaan rakentavia käytäntöjä.  

Orøstrandin koulu- ja hoitokodin lasten neuvoston rakenne tarjoaa lapsil-
le mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa kokousten esitys-
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listaan, mikä puolestaan vaikuttaa heidän arkeensa. Se voidaan nähdä demo-
kraattisena oppimisprosessina. Se, mitä lapset siitä saavat, riippuu vaikutta-
vuudesta ja aikuisten asenteista prosessin kuluessa. 

Selviytyjiä ja lastensuojelun ammattilaisia käsittelevissä teksteissä kerro-
taan, miten heikossa asemassa olevat nuoret voivat toimia asiantuntijoina ja 
neuvonantajina. He siis saavat uuden roolin luotaessa ainutlaatuista osaamis-
ta. Vuorovaikutussuhteet myös voimaannuttavat nuoria, etenkin kun heitä 
kuullaan kehitettäessä parempia työmenetelmiä heikossa asemassa olevien 
lasten ja nuorten auttamiseksi. Prosessi voi olla myös terapeuttinen, kun 
nuorta kannustetaan tarkastelemaan ja arvioimaan uusin silmin omia koke-
muksiaan ja siten myös omaa itseään. Tässä on selvästi kyse myös oikeuk-
sista, etenkin niiden vaatimisesta omien tarpeiden nojalla.  

Vammaisten lasten ja nuorten osallistumishankkeen kohderyhmä ja haas-
teet ovat aivan erilaisia. Prosessi sinällään on tavoite, ja tämä on hyvä esi-
merkki hyvästä alusta, jolla pyritään johonkin muuhun kuin kapuamiseen 
Shierin portaikolla.  

Tekstit osoittavat, että päätöksentekijöiden on saatava tietoa huono-
osaisilta lapsilta ja nuorilta, jotka ovat haavoittuvassa asemassa niiden suh-
teen, jotka tekevät päätöksiä heidän puolestaan. Lapsen on siis voitava ko-
kea, että häntä on todella kuultu ja että hänen mielipiteensä on otettu huomi-
oon keskustelussa ja päätöksenteossa. Tämä koskee ennen kaikkea miljöitä, 
jotka lapsi saattaa mieltää keinotekoisiksi, esimerkiksi lastensuojelulaitokset 
ja muut ympäristöt, joihin lastensuojeluviranomaiset ovat sijoittaneet lapsen 
kenties vastoin hänen tahtoaan. Vaikka lapsiin suhtaudutaan vakavasti, hei-
dän on silti sopeuduttava tiettyihin organisaatiorakenteisiin ja suhteisiin.  

Projektit eivät välttämättä sovellu hierarkkiseen vaikuttamismalliin (Shier), 
jossa tärkeintä on vallan ja vastuun jakautuminen. Lasten kuuleminen ja hei-
dän mielipiteidensä ottaminen huomioon on olennaista. Heidät otetaan eri 
tavoin mukaan päätöksentekoprosesseihin, ja heillä on tärkeä rooli toimenpi-
teiden ja palvelujen suunnittelussa. Myös prosessi sinällään on äärimmäisen 
tärkeä, ja on selvää, että tällainen sosiaalinen osallistuminen merkitsee paljon 
osallistujille. Kaikissa kuvatuissa projekteissa osallistuminen näyttää voi-
maannuttavan nuoria ja vahvistavan heidän identiteettiään. Tämä johtuu siitä, 
että syntyy sosiaalinen verkosto ja nuori tulee tietoiseksi oikeuksistaan ja ko-
kemuksistaan ja voi auttaa myös muita. Lapsi tai nuori tulee tietoiseksi koke-
mustensa ainutlaatuisuudesta ja tärkeydestä. Kaikista projekteista ilmenee, että 
tämä edellyttää suunnittelua ja aikuisia tukipilareita. 

 
 



 



7. Pohdiskeluja 

Artikkelit osoittavat, että vaikuttaminen kattaa hyvin monenlaisia osallistu-
misprosesseja. Järjestäytymisen tavoitteet määräävät, millainen osallistami-
nen on tarkoituksenmukaisinta. Varsinainen osallistuminen voi kuitenkin 
olla sekä tavoite että keino, ja sekä sisältö, muoto että asian merkittävyys 
vaikuttavat osallistumiseen. Vaikuttamisen on oltava todellista kaikilla ta-
soilla, jotta lapset ja nuoret kokisivat osallistumisen mielekkääksi. 

On tärkeää miettiä, mitä osallistuminen tarjoaa kaikkein nuorimmille. 
Lasten kanssa yhteistyötä tekevien aikuisten asenteet ja ennen kaikkea tapa 
osallistaa lapset ovat hyvin tärkeitä. Kuvailluista projekteista ilmenee myös 
selvästi, että vaikuttamisprosesseissa tarvitaan turvallisia ja selkeitä rajoja. 
Tavoitteiden on oltava rajoitettuja ja työskentelytapojen ymmärrettäviä. 

Lasten osallistamista suunnittelevilla on oltava selkeä käsitys siitä, mitä 
pystytään saavuttamaan, jotta ei luotaisi epärealistisia odotuksia. On myös 
pohdittava, keitä kuullaan ja mikä menetelmä on käyttökelpoisin. Monet sei-
kat viittaavat siihen, että on tarkoituksenmukaista toimia pienissä ryhmissä37. 
Kaikki tarpeellinen tieto niin mahdollisuuksista kuin rajoitteistakin on hankit-
tava etukäteen. Kuten odottaa saattaa, lasten motivaatio osallistua päätöksen-
tekoon on vahvempi, jos toiminta on sekä kiinnostavaa että hauskaa. 

Suuri este lasten ja nuorten osallistamiselle todelliseen päätöksentekoon 
on se, että ne, jotka jakavat valtaa, kyseenalaistavat lasten osaamisen ja kyp-
syyden. Tähän on monia syitä. He haluavat ehkä suojella lasta, ja lasten 
osallistaminen vie aikaa ja vaatii työtä. Lisäksi tällainen vallanjako johtaa 
väistämättä siihen, että ne joilla on valtaa, joutuvat jossakin määrin hellittä-
mään siitä. Tämä vaatii lapselta paljon, ja aikuisen on ratkaistava, onko lapsi 
riittävän kypsä tehtävään. Kun vallan tasapaino on alun perin vino, vah-
vemman osapuolen on oltava herkkä ja vastaanottavainen ja hänen on pa-
neuduttava tehtävään tosissaan. On ongelmallista, että ikä ja kypsyys määrit-
tävät aseman. Vaarana on, että mikäli nuoret ajattelevat eri tavalla kuin ai-
kuiset, heillä ei katsota olevan sellaista osaamista, jota kannattaisi kuunnella 
ja heidät torjutaan. Jos tiedonsaanti on rajoitettua, lapsi saattaa saada paik-
kaansa pitämätöntä tietoa, eikä pysty sen vuoksi hahmottamaan seurauksia. 

Vaikuttamiseen kannustaminen on yksi tapa vahvistaa lapsen sosiaalista 
ja kulttuurista pääomaa. Syyt lasten osallistamiseen päätöksentekoon ovat 
painavia ja monitasoisia. Todellinen osallistuminen parantaa päätösproses-
sien laatua ja sen myötä myös toimintaa ja tarjolla olevia mahdollisuuksia, 
niin että ne vastaavat paremmin nuorten tarpeita ja toiveita. Se auttaa myös 
suojelemaan lapsia, lisää heidän valtuuksiaan ja parantaa heidän itsetun-

                                                      
37 Ruotsin Pelastakaa lapset 
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toaan38. Ratifioimalla YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen Pohjoismaat ja 
itsehallintoalueet ovat sitoutuneet järjestämään nuorille ihmisille osallistu-
mismahdollisuuden laajassa merkityksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös 
tämä väestönosa voi osallistua todellisen demokraattisen yhteiskunnan ke-
hittämiseen ja vahvistamiseen.  
 

                                                      
38 Thomas 2007: 200 
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