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1 Johdanto 

Kandidaatintutkielmani aiheena on lasten ja nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden mahdol-

lisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskityn tutkimuksessani pääasiassa alle 18-

vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin sekä heidän vaikuttamisen kanaviin niin koulumaailmassa 

kuin sen ulkopuolellakin. Mielestäni demokratian ymmärtäminen on yhteiskunnallisesti 

tärkeää ja keskityn tutkielmassani peruskoulun oppilaskuntavaikuttamiseen sekä koulun 

ulkopuolisiin toimintamalleihin kuten nuorisovaltuustoihin ja pikkuparlamentteihin.  

Aihe on minulle erittäin mieluinen, sillä minulla on omaa kokemusta osallisuudesta ylä-

koulussa, sekä muutenkin erilaisista osallisuuden muodoista kunnassa. Olen ollut yläkou-

lussa ja lukiossa oppilaskunnan hallituksessa mutta en kokenut oppilasvaikuttamista ko-

vinkaan vaikuttavaksi. Kuntapolitiikassa olen mukana puolueen edustajana kaupunginval-

tuustossa sekä sivistyslautakunnassa, joka päättää kunnassani muun muassa koulutuspoli-

tiikasta. Minulla on siis paljon erilaisia ennakkokäsityksiä aiheesta ja pyrin tiedostamaan 

niiden olemassaolon. Tiedostaminen on tärkeää, jotta pystyn lähestymään tutkielmaani 

objektiivisesti. Lisäksi olen ollut mukana useissa erilaisissa järjestöissä, kuten Suomen 

nuorisovaltuustojen liitossa, sekä kuntakohtaisessa nuorisovaltuustossa Oulun piirissä. Eri-

laisten järjestöjen kautta olen saanut laajan näkemyksen nuorisovaikuttamiseen ja siihen, 

miten nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnassa. Pyrin tutkielmassani kuitenkin puolue-

poliittisesti neutraaliin lopputulokseen. Aiheeni on myös erittäin ajankohtainen, sillä uuden 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan jokaiseen alakouluun tulee perustaa oppilai-

den oma vaikutuskanava ja osallisuus itsessään on iso osa uutta opetussuunnitelmaa. (Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s.34) Osallisuuden muotoja toteutetaan 

peruskoulun lisäksi myös toisella asteella sekä korkeakouluissa, mutta tutkimuksessani 

rajaan korkeakoulut pois.  

Ammatillisesti koen aihealueeni erittäin tärkeäksi ja varsinkin ajankohtaiseksi. Koen, ettei 

Suomessa painoteta demokratiakasvatusta tarpeeksi, jolloin tietämys yhteiskunnan toimin-

nasta jää mielestäni hyvin vajavaiseksi. Sen välttämiseksi lasten osallisuutta tulisi mieles-

täni lisätä jo alakoulussa. Pidän lasten osallisuuden lisäämistä yhtenä tärkeimpänä kasva-

tuksen aihealueena. Länsimaisen demokratian toteutuminen on yksi kulttuurimme kulma-

kivistä ja koen, että lasten on hyvä oppia tuntemaan demokratian perusteet jo peruskoulus-

sa. Näkisin, että tästä tutkimuksestani on hyötyä oppilaskuntia ohjaaville opettajille ja nuo-



 

 

 

risotyöntekijöille, jotka pohtivat osallisuuden toimintamalleja, kehittämistä ja niiden toteut-

tamista käytännössä.  

Tutkimuskysymykseni muodostuu seuraavanlaiseksi: 

1. Millaisia vaikuttamisen ja osallisuuden kanavia alle 18-vuotiailla on peruskoulussa ja 

sen ulkopuolella? 

Tarkoituksenani on selvittää erilaisia lasten ja nuorten osallisuuden kanavia ja niiden toi-

minnan malleja sekä toiminnan periaatteita. Teen tutkimukseni systemaattisena kirjalli-

suuskatsauksena eli tutkimuksena, joka perustuu aiempiin tutkimuksiin. Lähteinä käytän 

pääasiassa suomalaisia teoksia, joiden teorioita pyrin täydentämään kansainvälisillä teok-

silla. Tavoitteeni on herättää tutkimuksella keskustelua ja saada esiin mielenkiintoisia yksi-

tyiskohtia lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista yhteiskunnassamme. (Salminen, 

2011, s.9.) Tutkimukseni tarkoitus on toimia pohjana tulevalle gradulleni. Etsin tutkimuk-

sessani erilaisia malleja osallisuudesta ja sitä miten osallisuutta toteutetaan.  

Käytän tutkielmani pohjana Finkin mallia systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, jossa 

asetetaan ensin kysymys johon tutkija haluaa vastauksen. Sitten valitaan kirjallisuus ja tie-

tokannat, joita tullaan käyttämään. Kolmanneksi valitaan ne termit, jotka koetaan tärkeiksi 

tutkimuksessa. Ne voivat olla erilaisia sanoja tai väittämiä aiheeseen liittyen, kuten tutki-

muksessani osallisuus, osallistaminen sekä toimijuus. Tällä tavoin rajaan hakutulokset ja 

jäljelle jää vain tutkimuskysymykseeni vastaavia teoksia. Neljännessä ja viidennessä vai-

heessa käydään läpi aineistoa kielen ja julkaisuvuosien mukaan. Tavoitteena on arvioida 

tutkielmani tieteellistä laatua ja löytää laadukkain materiaali tutkielmaani varten. Kuuden-

nessa vaiheessa tehdään valmistelua tutkielmaan varten. Tutkielma vaatii standardoidun 

muodon eli tavan, jonka mukaan tietoa etsitään ja kerätään.  Lopuksi raportoidaan tämän-

hetkistä olemassa olevaa tietoa, tutkimuksen tarpeellisuutta, tulosten selittämistä sekä ku-

vaillaan tutkimuksen laatua. Viimeisessä vaiheessa tuloksia syntetisoidaan eli yhdistellään. 

(Salminen, 2011, s.10-11.) 
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2 Lasten ja nuorten vaikuttaminen yhteiskunnassa 

2.1 Lasten ja nuorten mukana oleminen päätöksenteossa 

Yhdistyneet kansakunnat eli YK hyväksyi yleiskokouksessaan 1989 Lapsen oikeuksien 

yleissopimuksen, joka määrittelee lapseksi kaikki alle 18 -vuotiaat ja tunnustaa sen, että 

kaikilla lapsilla on ihmisoikeudet. Sopimuksessa on 54 artiklaa, jotka jaetaan kolmeen eri 

osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue on suojelu, joka takaa lasten turvallisuuden ja kieltää 

väkivallan, hyväksikäytön sekä laiminlyönnit lasta kohtaan. Toinen osa-alue käsittelee 

lapsen osuutta yhteiskunnan voimavaroista. Kolmas osa-alue käsittelee lapsen oikeutta 

osallisuuteen. Osa-alueessa tunnustetaan lapsen jatkuva kehitys ja valmiudet päätöksente-

koon oman kasvunsa edetessä kohti täysi-ikäisyyttä. Jo YK:n lasten oikeuksien sopimuk-

sessa määritellään se, että lapsella on oikeus osallisuuteen. (Flowers (toim.), 2012, s. 21.)  

Nuoren määrittely on vaikea termillisesti, mutta Suomen laki määrittää nuoreksi kaikki alle 

29-vuotiaat. Kuntakohtaisesti tehtävä konkreettinen nuorisotyö kohdistuu pääasiassa kui-

tenkin vain 7-18-vuotiaisiin nuoriin eli ikäryhmään, joka kuuluu vielä lastensuojelulain 

piiriin. Lastensuojelulaki (2007/417) määrittää kaikki alle 18-vuotiaat lapsiksi. Kun pohdi-

taan nuoria osallistuvina kuntalaisina, jako on hyvin selkeä, alle ja yli 18-vuotiaat. 18 vuot-

ta täyttänyt on Suomen lain mukaan täysivaltainen kansalainen ja saa näin ollen asettua 

ehdolle vaaleissa, äänestää sekä olla mukana erilaisissa työtehtävissä. 18 vuotta täyttäneillä 

nuorilla on siis enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kuin alle 18-vuotiailla. (Kiilakoski 

2007, s. 22.) Alle 18-vuotiaiden osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksiin on kuitenkin pyrit-

ty vaikuttamaan muun muassa määrittämällä nuorisolaki. Nuorisolain (2006/72) 8§:n pykä-

län mukaan nuorille tulee mahdollistaa osallisuus paikallisen ja alueellisen nuorisotyötä 

sekä nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Laki määrittää myös sen, että nuo-

ria on kuultava heitä koskevissa asioissa. (Nuorisolaki 2006/72).  (Kiilakoski 2007, s. 22.) 

Nuorisolaille on asetettu selkeät tavoitteet sekä arvopohja, joka on kirjattu lakiin. Lain läh-

tökohtana on tukea ennen kaikkea nuorten kasvua sekä itsenäistymistä. Aktiivinen kansa-

laisuus sekä sosiaalisuuden vahvistaminen ovat hyvin vahvoja tavoitteita, joita pyritään 

toteuttamaan nuorisolain määritteiden avulla. (Aaltonen, Astala, Aula, Cortés Téllez, Hätä-

lä, Kurttila, Manninen, Parviainen, Risku, Saarela & Sjöholm 2007, s. 23-24.) Laissa aktii-

vinen kansalaisuus käsittää erilaiset viralliset nuorten toimielimet kuten esimerkiksi nuori-



 

 

 

sovaltuustot ja muut nuorten osallisuuden kanavat. Sosiaalinen vahvistaminen sisältää niin 

sanotut konkreettiset teot ja tilat. Esimerkkinä mainitaan nuorisotalot, joissa nuorten sosi-

aalisuutta voidaan vahvistaa ja kehittää. (Gretschel 2007a, s. 193.) 

Nuorisolain 8§:n pykälää tarkasteltaessa nuorille tulee mahdollistaa osallisuus. Kun nuori-

solaki jakaa nuoret selkeästi alle ja yli 18-vuotiaisiin on selvää, että yli 18-vuotiaat vaikut-

tavat pääpiirteittäin Suomen kuntalain mukaan, kun taas alle 18-vuotiaat toimivat nuoriso-

lain mukaan. 18-29-vuotiaiden kohdalla voidaankin todeta, että nuorisolaki koskee heitä 

lähinnä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kautta. Tätä perustellaan muun muas-

sa sillä, että nuorten osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon on varsin pientä ikäryh-

män kokoon nähden ja siksi onkin erittäin tärkeää saada tämä ikäryhmä osallistumaan pää-

töksentekoon. Kuntien hallintosäännön mukaan voidaan 15 vuotta täyttäneelle myöntää 

läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksiin. Useissa kunnissa hallintosääntö onkin 

otettu käytäntöön. Hallintosääntöä sovelletaan myös koulujen johtokunnissa, joihin oppi-

lasjäsenet on otettu mukaan. Alle 18-vuotiaat on kuitenkin hyvin suuri ikäryhmä, jonka 

kuuleminen ja toiminnan kehittäminen on oltava ikäryhmien edellytyksien mukaista. Pe-

ruskoulun rooli demokratiakasvatuksessa on erittäin keskeisessä asemassa, sillä se tavoittaa 

ja seuraa yhdeksän vuoden ajan kokonaista ikäryhmää. (Aaltonen ja muut, 2007, s.66.) 

Yksi tavoite on myös nuorten elinolojen sekä kasvun parantaminen ja sen jatkuva kehittä-

minen. Lain tavoitteena on tarjota nuorille toimintaedellytyksiä, jotta he voisivat kehittää 

omaa toimintaansa. Nuorille annetaan mahdollisuus myös osallistua päätöksentekoon niin 

yksittäisissä yhteisöissä kuin koko kunnassa. Arvoperustaan on kirjattu tärkeäksi myös 

nuorisotyön- sekä nuorisopolitiikan lähtökohdat, joissa ne määritellään seuraavanlaisin 

termein: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, monikulttuurisuus, sekä 

kansainvälisyys. Näitä edellä mainittuja asioita pyritään ottamaan huomioon niin nuoriso-

politiikkaa kuin nuorisotyötä tehtäessä. (Aaltonen ja muut 2007, s. 23-24.)  

Sinclairin ja Fanklin (2000) ovat tehneet yhteenvetoa siitä miksi lasten ja nuorten tulisi olla 

mukana päätöksenteossa. Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia siinä missä aikuisetkin ja heillä 

tulisi olla samat oikeudet, joten heitä ei tulisi rajata pois päätöksenteosta. Konsultoimalla 

lapsia ja nuoria mahdollistetaan esimerkiksi erilaisten palveluiden parantaminen, sillä lap-

set ja nuoret voivat nähdä ongelmakohdat eri tavalla. Osallisuus kaipaa enemmän täsmälli-

syyttä ja paikkansa pitävää tietoa joka on helpompi laittaa käytäntöön ja ymmärtää. Lapset 

ja nuoret tulisi Sinclairin ja Fankin (2000) mukaan kasvattaa demokratiaan ja päätöksente-
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koon. Lapsista ja nuorista pitäisi tulla aktiivisia jäseniä niissä yhteisöissä joissa he toimi-

vat. Lasten ja nuorten omat taidot tulisi ottaa huomioon yhteisössä ja päätöksenteossa. 

(Sinclair, 2004, s.108) 

2.2 Osallisuus, osallistuminen ja toimijuus 

Osallisuudesta puhutaan nykypäivänä paljon mutta sen määritteleminen on edelleen hyvin 

hankalaa. Käsitteenä osallisuus on hyvin laaja ja vaatii siksi hieman tarkennusta. Toisaalta 

hyvin laajana käsite on mahdollistanut paljon erilaisia innovaatioita, eikä ole näin ollen 

leimautunut johonkin tiettyyn toimintaan tai ajatteluun. Toisaalta laaja käsite on merkinnyt 

myös sitä, että osallisuuden käsitteen alla on ollut toimia, jotka ovat ruokkineet näen-

näisosallisuutta. Näennäisosallisuudella tarkoitetaan sellaista osallisuutta, jossa lapsille ja 

nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen mutta todellisuudessa lasten ja nuorten 

mielipiteillä ei ole merkitystä. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 2012, s. 14).  

Suomen historiasta löytyy pohjaa osallisuudelle, sillä 1960-luvulla osallistumisen tavoit-

teena oli sukupolvijärjestyksen- ja koulujärjestelmän muuttaminen sekä kasvatuksen de-

mokratisoituminen. 1990-luvun jälkeen osallistuminen ja osallisuus ovat olleet enemmän-

kin osana yhteiskuntaa ja sen suunnittelua. Lapsilla ja nuorilla on ollut erilaisia mahdolli-

suuksia osallistua elinympäristönsä muutoksiin esimerkiksi kouluja rakennettaessa. Poliit-

tinen osallistuminen laski 90-luvulla, jolloin osallistuminen tuotiin keskeiseksi osaksi nuo-

risotyötä ja kasvatusta. Osallistumisen  tavoite siirtyi tuolloin lähemmäs demokratiaa ja sen 

vahvistamista. Osallistuminen on itsessään siis hyvinkin epäselvä käsite, joka voidaan 

suomen kielessä jakaa osallistumiseen ja osallistamiseen. Osallistaminen on toimintaa, jota 

tulee käsitellä kriittisesti, sillä se on normatiivista toimintaa eli joku määrittelee millaista 

toiminnan tulisi olla. Osallisuus viittaa Horellin ja muiden mukaan yksilön voimaantumi-

seen eli yksilön omaan yhteisölliseen kokemukseen ja yhteiskunnallisiin prosesseihin. (Ho-

relli, Haikola & Sotkasiira 2007, s. 218-219) 

Osallisuus käsittää yleisesti niin yksilöllisen kuin yhteisöllisenkin ulottuvuuden. Yksilön 

tulee kokea itsensä hyväksytyksi ja arvokkaaksi, joten yhteisön tulisi olla sellainen, jossa 

osallisuus on mahdollista. Yksilö ei voi olla yksin osallinen, vaan osallisuus vaatii aina 

useamman toimijan. Gretschel (2002) korostaa kuitenkin väitöskirjassaan yksilön omaa 

kokemusta osallisuudesta. Hänen mukaansa osallisuus on tunne, joka ilmaantuu nuorten 

tiedoista, tarinoista sekä paikallisista puhetavoista. Osallisuus on parhaimmillaan, kun nuo-



 

 

 

ri kokee itsensä päteväksi ja on tietoinen arvostuksestaan osana yhteisöä. Gretschelin 

(2002) mukaan ei siis riitä, että kunnassa on jokin nuorten kuulemisen kanava, ellei järjes-

telmä pysty tuottamaan nuorille kokemusta arvostuksesta ja siitä, että heidän mielipiteitään 

kuunnellaan. Pelkkä osallisuuden kokemuskaan ei kuitenkaan ole riittävää. Kokemus osal-

lisuudesta on kyllä välttämätön, muttei kuitenkaan riittävä ehto. Esimerkiksi koulumaail-

massa oppilas voi kokea itsensä hyväksytyksi johonkin ryhmään vaikka todellisuudessa 

häntä käytettäisiinkin vain hyväksi. Toiset oppilaat voivat käyttää toista oppilasta hyväk-

seen edistääkseen vain omia intressejään ja tavoitteitaan, jolloin hyväksikäytetty oppilas ei 

ole välttämättä tietoinen hyväksikäytöstä. Yksilön kokemus osallisuudesta ei siis ole riittä-

vä, vaan se edellyttää yhteisöä, jossa osallisuus mahdollistetaan. Yhteisöjen on kehitettävä 

erilaisia menetelmiä, joiden avulla lasten ja nuorten osallisuus mahdollistuisi. Fieldining 

(2008) mukaan koulutuksen ja osallisuuden kautta itsekeskeinen oppiminen ("personal-

centred") yhteisöissä mahdollistaa lapsille toimijuuden korkeammalla tasolla, jossa mani-

pulaation mahdollisuus pienenee. (Alderson, 2009, s.94). Ihanne olisi yhteisö jossa aidosti 

tuetaan osallisuutta, jossa yksilö toimii omana itsenään ja kokee itsensä arvokkaaksi yhtei-

sön jäseneksi. Osallisuus tulisikin nähdä ilmiönä, joka toteutuu silloin, kun yksilö nähdään 

toimivan suhteessa erilaisiin yhteisöihin kuten esimerkiksi harrasteryhmään ja perheeseen. 

Tällöin osallisuutta voidaan edistää hyvin monella eri tasolla. (Kiilakoski, Gretschel & 

Nivala 2012, s. 13-15.)  

Horelli ja muut näkevät, että osallistuminen ei synny itsestään, vaan se tarvitsee tukea, jat-

kuvuutta sekä erilaisten vuorovaikutustekniikoiden sovellusta. Tällöin nuoret saavat tilaa 

organisoitua itse, jolloin nuorten oma kulttuuri alkaa kehittymään. Horelli ja muut ovat 

vahvasti sitä mieltä, että nuorten vaikuttava osallistuminen ja vallan jakaminen päättäjien 

kesken monipuolistaa myös nuorisotyötä. (Horelli, ja muut 2007, s. 217.) Osallisuutta tulisi 

tarkastella objektiivisesti ja pohtia, jaetaanko valtaa todellisuudessa lapsille ja nuorille kus-

sakin tilanteessa. Vallan jakamisen seuraaminen on tärkeää ja sillä pyritään tekemään nä-

ennäisosallisuus mahdottomaksi, jolloin todellinen lasten ja nuorten osallisuus esimerkiksi 

päätöksentekoon tulee esille. Jos vallan jakamista ei tapahdu, jää lasten ja nuorten rooli 

usein hyvinkin pieneksi, eikä osallisuutta tällöin tapahdu. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala 

2012, s. 13-15.)  

Lasten ja nuorten osallisuus nähdään usein positiivisena, yhteisön- sekä yksilön kehittymi-

senä. Osallisuudessa on kyse myös esteiden poistamisesta eli lapsille ja nuorille tulisi tarjo-

ta esteetön mahdollisuus esimerkiksi päätöksentekoon. Osallisuus voidaankin jakaa kah-
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teen eri kategoriaan, sosiaalisiin suhteisiin sekä poliittisiin suhteisiin vaikuttamisena. Suo-

messa sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamalla pyritään usein ennaltaehkäisemään syrjäytymi-

nen eli yksilön putoaminen esimerkiksi pois opiskeluista ja palauttamaan takaisin normiyh-

teiskunnan pelikentille. Vaikka osallisuudelle voidaankin määritellä tiettyjä kohteita, kuten 

erityislapset ja -nuoret on tärkeää muistaa, että osallisuus on kaikkien lasten ja nuorten 

oikeus. Poliittisiin suhteisiin vaikuttamisella korostetaan ennen kaikkea vallan jakamista, 

vaikuttamista sekä osallistumista päätöksentekoon. Osallisuus nähdään positiiviseksi myös 

siksi, että sen nähdään edistävän lasten ja nuorten hyvinvointia. (Kiilakoski, Gretschel & 

Nivala 2012, s. 16). Erik Allardtin (1976) mukaan hyvinvointi itsessään rakentuu elintason, 

yhteissyyssuhteiden ja itsensä toteuttamisen kautta. Itse osallisuudella on suora yhteys 

kaikkiin Allardtin määrittelemiin osa-alueisiin. Kun lapsi tai nuori kuuluu erilaisiin yhtei-

söihin, turvaa se hänelle usein ihmisen perustarpeet kuten ruuan, juoman ja lämmön. Myös 

yhteisöön kuuluminen ja yhteisöjen toimintaan osallistuminen tyydyttää yhteisyyssuhtei-

den tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Toiminta yhteisön jäsenenä ja mahdollisuus 

vaikuttaa yhteisön toimintaan saa lapsen tai nuoren kokemaan arvostuksen tunnetta. Lasten 

ja nuorten osallisuuden toteutuminen vaatii siis myös heidän hyvinvointinsa huomioimista 

sekä sen edistämistä. Hyvin usein puhuttaessa lasten ja nuorten hyvinvoinnista jäädään 

roikkumaan vain kahteen ensimmäiseen hyvinvoinnin ulottuvuuteen, terveyteen ja turvalli-

suuteen. Tärkeää olisi puuttua myös yhteisössä toimimiseen sekä itsensä toteuttamiseen. 

(Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, s. 16-17.)  

Oikeusministeriön 2014 selvityksessä selvitettiin lasten ja nuorten osallistumisoikeuksia ja 

niiden toteutumista sekä edistymistä Suomessa. Selvityksen mukaan nuoret ovat tänä päi-

vänä kiinnostuneempia poliittisesta järjestelmästä ja vaikuttaminen omaan asuinalueeseen 

ja palveluihin on lisääntymään päin. Yhteenkuuluvuuden tunne koetaan tärkeäksi ja nuoret 

tuntevat olevansa arvostettuja yhteisössään. Selvityksessä ilmenee myös se etteivät nuoret 

kuitenkaan koe automaattista halua toimia yhteistyössä poliittisen järjestelmän kanssa tai 

aktivoitua kansalaisyhteiskunnassa, puhumattakaan sitoutumisesta edustukselliseen demo-

kratiaan. Edustuksellisella demokratialla voidaan tarkoittaa esimerkiksi vaaleilla valittua 

hallitusta. Nuoret kokevat äänestämisen kuitenkin tärkeäksi vaikuttamisen kanavaksi vaik-

ka eivät osallistuisikaan edustukselliseen demokratiaan täysi-ikäisinä. Yksilön oma valinta 

korostuu, jolloin myös poliittiset valinnat ovat usein hyvinkin yksilöllisiä yhteisön valin-

nan sijaan. Äänestysaktiivisuus ei kuitenkaan ole nuorten osalta kasvanut. Selvityksen mu-

kaan kyse ei ole kuitenkaan poliittisesta valinnasta vaan ennemminkin vaalipassiivisuudes-



 

 

 

ta. Lisäksi puolueiden edustamat toimintatavat eivät kohtaa nuorten elämäntilanteita. Pas-

siivisuutta voidaan selittää sillä, että nuoret olettavat yhteiskunnan olevan rakenteeltaan jo 

täysin valmis, jolloin nuoret kokevat, ettei heidän enää tarvitse aktiivisesti osallistua sen 

kehittämiseen. Myös valtakunnallinen kouluterveyskysely (2014) on selvittänyt nuorten 

osallisuutta 8.-9. luokkalaisten, lukiolaisten sekä ammattikoululaisten nuorten osalta. Kou-

luterveyskyselyn mukaan nuorten osallisuus olisi parantunut viimevuosina. Ennen kaikkea 

putoamisvaarassa olevien nuorten osallisuuden kehitystä olisi syytä seurata säännöllisesti  

(Oikeusministeriön julkaisu, 2014, s. 9-10)  

Kiilin (2006) mukaan lasten osallisuutta ja toimijuutta määrittää se, millaista julkista kes-

kustelua niiden ympärillä käydään. Kiili mainitsee teoksessaan Sari Miettisen näkökannas-

ta lasten omaan elinympäristöönsä ja siitä, miten lapset kokevat itsensä ympäristönsä käyt-

täjänä muuallakin kuin suoraan heille tarkoitetussa ympäristössä. (Kiili 2006, s. 24) 

Lasten asemaa yhteiskunnassa voidaankin tarkastella toimijuuden sekä osallistumisen kaut-

ta. Lapsilta löytyy niin sosiaalisia, moraalisia kuin poliittisia valmiuksia sekä taitoja yh-

teiskunnan kehittämiseen. Toimijuutta pidetäänkin avainkäsitteenä yhteiskuntatieteellisessä 

lapsuudentutkimuksessa. Yhteiskuntatieteellinen näkemys toimijuudesta tarkastelee lasten 

asemaa yhteiskunnassa. Näkemys kattaa niin lasten oikeudet, aseman yhteiskunnassa, sosi-

aalisuuden ja taloudelliset sekä kulttuuriset olosuhteet, joissa lapset elävät. Lapset ovat niin 

sanotusti yhteiskunnallisia toimijoita. Toimijuutta voidaan määritellä myös sosiaalitieteis-

sä, jossa lapsen rooli yksilönä ja itsenäisenä tekijänä korostuu. Sosiologiassa käsitteen 

määrittely on kuitenkin hieman ongelmallinen, sillä käsite nähdään hyvin aikuislähtöisenä. 

Käsitettä tulisi käsitellä myös lapsen näkökulmasta, jotta tutkimus olisi relevanttia. Lapsien 

erilaisuutta halutaan korostaa ja se saattaakin kääntyä lapsia vastaan. Kun lapsen erilaisuut-

ta korostetaan, saattaa se nostaa lapsen marginaaliseen ryhmään, jota aikuisen on hyvin 

vaikea tavoittaa. (Kiili 2006, s. 24-25). 

Käsitteitä on hyvä kyseenalaistaa nimenomaan lasten näkökulmasta, sillä viime vuosien 

muutokset yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet lapsiin ja heidän elinoloihinsa. Lasta ja lap-

suutta on nykyään hyvin vaikeaa määritellä. Lasten osallistumisen ympärillä käydään hy-

vinkin ajankohtaista ja kiinnostavaa keskustelua mutta se kaipaa edelleen myös kriittistä 

pohdintaa siitä, millaista lasten osallistuminen käytännössä on ja miten aikuiset sitä tuke-

vat. Kiilin mukaan lasten toimijuudessa on kyse lasten voimavaroista sekä niiden käytöstä 

eri konteksteissa. Yksilölliset voimavarat sekä erilaiset olosuhteet mahdollistavat tai vas-
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taavasti estävät toimijuuden. Toimijuuden tutkiminen on hyvinkin haasteellista, sillä tut-

kimuksessa on huomioitava niin yksilön kyvykkyys kuin refleksiivisyys eikä rakenteellisia 

tekijöitäkään voi unohtaa. Rakenteelliset tekijät ovat ongelmallisia siinäkin mielessä, että 

ne tuottavat eriarvoisuutta ja rajoittavat yksilön mahdollisuuksia. (Kiili 2006, s. 25.)  

2.3 Osallisuus teoriassa ja käytännössä 

YK:n Lapsen oikeuksien kolmatta osa-aluetta tarkasteltaessa ilmenee selkeästi useita koh-

tia joiden mukaan lapsella on oikeus osallisuuteen. Tästä esimerkkinä lapsen oikeus ilmais-

ta näkemyksensä itseään koskeviin asioihin ja siihen, että lapsen mielipide otetaan huomi-

oon (artikla 12). (Flowers (toim.), 2012, s. 254). Lapsen oikeuksissa ilmenee, että lapsen 

tulisi tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa niin kotona kuin koulumaailmassa sekä ylei-

sissä päätöksissä yhteiskunnassa. Fielding (2008) muistuttaa että toiminnan tulisi olla joh-

donmukaista, vaikuttavaa sekä puolueettonta (Alderson, 2009, s.94).  Toinen esimerkki on 

yhdistymis- ja rauhanomainen kokoontumisvapaus (artikla 15), joka on yksi tärkeimmistä 

oppilaiden, opiskelijoiden sekä muiden nuorten oikeuksista koskien osallisuutta. Näiden 

oikeuksien käyttämiselle ei saa asettaa rajoitukseksi mitään muuta kuin ne jotka ovat lakien 

mukaisia. (YK:n yleissopimus Lapsen oikeuksista 1989, s. 12-13.) 

YK:n määrittelemiä lasten oikeuksia pyritään toteuttamaan muun muassa nuorisotyön 

kautta. Liisa Horelli ja muut (2007) ovat jaotelleet nuorisotyön neljään eri pääryhmään. 

Jokaisessa ryhmässä lasten ja nuorten osallistumista ja osallisuutta tuetaan eri tavoin. En-

simmäinen on pysyväluonteinen nuorisotyö eli kunnassa pysyvästi oleva toiminta, esimer-

kiksi nuorisotilat jonne kuka tahansa nuori voi mennä viettämään aikaansa. Nuorisotalojen 

ideana on kehittää nuorille päihteetöntä toimintaa ja tavoittaa mahdollisimman paljon pai-

kallisia nuoria. Toinen ryhmä on nuorten osallistuminen päätöksentekoon ja niiden toimin-

tamuotoihin, joka käsittää muun muassa nuorisovaltuustot, lasten parlamentit sekä koulun 

sisällä olevat oppilaskunnat, joista kerrotaan enemmän tulosluvussa.. Kolmas ryhmä sisäl-

tää erilaiset osallisuusprojektit, jotka on yleensä sidottu johonkin tiettyyn teemaan, esimer-

kiksi lasten ja aikuisten yhteiseen kommunikointiin ja sen kehittämiseen. Kehitystyö tapah-

tuu tällöin yhdessä nuorten ja aikuisten kanssa. Neljäs iso ryhmä on erilaiset nuorisojärjes-

töt, joihin suurin osa nuorista kuuluu. Neljäs ryhmä käsittää siis kaikki erilaiset harrastejär-

jestöt urheilusta poliittisiin puolueisiin. Huomattavaa on, että Suomessa tämänkaltainen 

nuorisotyö on hyvin ainutlaatuista, sillä esimerkiksi Italiasta vastaavanlainen nuorten toi-



 

 

 

mintapohja puuttuu kokonaan. Erilaiset osallistumisen ja osallisuuden kanavat antavat 

paikkakuntalaisille nuorille valmiit keinot ja pohjan kuinka toteuttaa erilaisia nuorten omia 

hankkeita ja saada nuorten oma ääni kuuluviin. (Horelli ja muut, 2007, s. 221-222) Suo-

messa on olemassa paljon erilaisia vaikuttamisen ja osallisuuden kanavia lapsille ja nuoril-

le, joita kehitetään jatkuvasti uudelleen lasten ehdoilla. Euroopan neuvosto suosittelee jä-

senvaltioitaan luomaan edellytyksiä sukupolvien väliselle yhteistyölle sekä perustamaan 

kouluihin oppilaskuntia. Myös muiden kuulemisjärjestelmien ja osallisuuden kanavien 

kehittäminen mainitaan yhdeksi tärkeäksi toimenpiteeksi. (Oikeusministeriön julkaisu, 

2014, s. 29)  

Oppilaskunnat ja niiden merkitys on huomioitu jo Euroopan tasolla. Neuvosto toteaakin 

politiikantutkinnassaan, että oppilaskuntien tulisi olla pakollisia kaikissa kouluissa ja oppi-

laitoksissa. Lainsäädäntöä on kehitettävä ja parannettava jatkuvasti jokaisella koulutusas-

teella ja oppilaiden sekä opiskelijoiden mielipiteitä tulisi kuunnella entistäkin useammin 

esimerkiksi erilaisten hankintojen yhteydessä. Tärkeäksi on koettu myös nuorisovaltuusto-

jen asema, joka pitäisi neuvoston mukaan vahvistaa viralliseksi kunnan päättäväksi eli-

meksi. Oleellista on, että nuorten mielipiteet kuultaisiin jo valmisteluvaiheessa, eikä vasta 

silloin kun päätöstä ollaan tekemässä. Neuvosto mainitsee suosituksissaan myös lasten 

valtuustojen perustamisen. Neuvoston suositus on ottaa huomioon myös niin kutsutut kol-

mannen sektorin yhteisöt ja järjestöt kuten esimerkiksi lasten ja nuorten urheilua ja vapaa-

aikaa tukevat järjestöt. Suositusten mukaan järjestöjen tulisi tukea lapsia ja nuoria luomaan 

omia järjestöjä sekä muuttaa omia toimintatapojaan demokraattisemmaksi. (Oikeusministe-

riön julkaisu, 2014, s. 29) 

Suomessa Euroopan neuvoston suosituksiin on jo vastattu, sillä vuonna 2014 oppilaskun-

nat vakiinnutetaan kouluihin lisäämällä osallisuus perusopetuslakiin sen uudistuessa. Toi-

sen asteen oppilaitosten vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja kuntalain uudistuessa kunnat 

velvoitetaan perustamaan kuntaan nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikut-

tajakanava. Valtionavustuksia tullaan jakamaan erilaisina hankkeina järjestöille, jotta jär-

jestöt voisivat edistää lasten ja nuorten osallisuutta toimintaansa. Koulutuksen ja tutkimuk-

sen kehittämissuunnitelman mukaan järjestöille sekä yhteiskunnallisille liikkeille esimer-

kiksi poliittisille puolueille pyritään luomaan entistä enemmän mahdollisuuksia esitellä 

toimintaansa kouluissa sekä oppilaitoksissa. (Oikeusministeriön julkaisu, 2014, s. 30-31) 
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Käytännöllisten esimerkkien lisäksi Roger Hart (1992) on pyrkinyt havainnollistamaan 

teoreettista osallisuutta kahdeksan askelmaisessa Osallisuuden tikkaat mallissa. Tikkaiden 

ensimmäiset kolme askelta kuvaavat nimellistä osallisuutta eli epäaitoja osallisuuden muo-

toja joissa lapsien mielipiteitä ei todellisuudessa oteta huomioon. Tikkaat etenevät näen-

näisestä osallisuudesta edistyneempiin osallisuuden muotoihin. (kts.  Taulukko 1.) (Hart, 

1992, s.6-8) 

Taulukko 1. Hartin Osallisuuden tikkaat, mukailtu teoksesta Compasitio (Suomennos Mai-

jala & Tonteri) (Flowers (toim.) 2012, s. 255)  

Osallisuuden tikkaat 

 OSALLISTUMISEN AIHEITA 

8. Lapset tekevät aloit-

teen, päätökset yhdes-

sä aikuisten kanssa. 

Lapset voivat huomata erilaisia epäkohtia esimerkiksi koulurakennuk-

sen kunnosta. Tällöin oppilaat tekevät aloitteen koulun remontoimisek-

si, jonka kaupungin/kunnan päättäjät joko hyväksyvät tai hylkäävät.  

7. Lapset tekevät aloit-

teen ja toimivat. 

Lapset tekevät aloitteen jostain asiasta, esimerkiksi skeittipuiston ra-

kentamisesta. He selvittävät kuinka kallis puisto olisi ja mitä välineitä 

puisto tarvitsee ja alkavat joko itse tai yhdessä aikuisten kanssa raken-

tamaan puistoa. 

6. Aikuiset tekevät 

aloitteen, päätökset 

yhdessä lasten kanssa. 

Lapset otetaan mukaan erilaisiin suunnitteluihin kuten esimerkiksi uu-

den koulun leikkikentän tai liikuntasalin varustuksen suunnitteluun. 

5. Kuuleminen ja in-

formointi. 

Kaupungin tai kunnan päättävät elimet ottavat huomioon lasten mielipi-

teitä. Esimerkiksi uuden koulurakennuksen sijaintiin. 

4. Tehtävänanto ja 

informointi 

Lapsille annetaan erilaisia tehtäviä ja heidät tehdään tietoisiksi siitä 

mikä on tehtävän tarkoitus. Tärkeää on, että lapset kokevat kuuluvansa 

yhteisöön. 

 EI OSALLISTUMISTA 

3. Leimasimena  

Käyttäminen 

Lapset laitetaan toimimaan esimerkiksi panelisteina ilman valmistau-

tumista tai keskustelua muiden lasten kanssa. 

2.Koristeena oleminen Lapset laitetaan tekemään jotain ilman että heille kerrotaan miksi. Esi-

merkiksi näyttelemään ilman perusteita sille, mitä he ovat tekemässä ja 

miksi.  

1. Manipulaatio Lapset manipuloidaan esimerkiksi edustamaan jotain poliittista kantaa, 

jolloin lapsista tehdään "uhreja" 



 

 

 

 

Vaikka lapsia kuultaisiinkin, on tärkeää tiedostaa se, ettei yksi onnistunut projekti yhdessä 

lasten kanssa riitä. Osallistumisen kulttuuria tulisi kehittää jatkuvasti, jotta lapsille ja aikui-

sille jäisi positiiviset kokemukset erilaisista demokratian harjoittamisen muodoista. Kun 

lapset saavat positiivisia kokemuksia osallisuudesta, kasvattaa se heistä myöhemmin myös 

aktiivisia täysivaltaisia kansalaisia. (Flowers (toim.) 2012, s. 254-255.)  



13 

 

 

3 Lasten ja nuorten osallisuuden kanavat 

3.1 Oppilaskuntatoiminta suomalaisessa peruskoulussa 

Koulu nähdään opetuksen paikkana, jolloin myös demokratian ja osallisuuden opettaminen 

on osa opetussuunnitelmaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 puhutaan 

osallisuudesta ja demokraattisesta toiminnasta sekä oppilaskunnista, jotka tulee perustaa 

jokaiselle peruskouluasteelle. Perusopetuslain (628/1998) mukaan kouluihin tulee perustaa 

oppilaskunta, jonka muodostavat koulun oppilaat. Opetussuunnitelmassa oppilaskunnan 

tehtäviksi on määritelty muun muassa koulun yhteistoiminnan kehittäminen, vaikuttaminen 

ja osallistuminen. Tavoitteena on saada oppilaat itse esittämään näkemyksiään sekä toimi-

maan yhteisten asioiden eteen. Yhtenä oppilaskuntatoiminnan tavoitteena mainitaan myös 

siitä, että oppilaille on tarjottava mahdollisuuksia harjoitella demokratiataitoja konkreetti-

sesti, käymällä läpi esimerkiksi aloitteiden tekemistä sekä erilaisia päätöksenteon malleja. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015, s. 34.) Oppilaskuntatoiminnassa lap-

sia ja nuoria ei nähdä vain passiivisina oppilaina, vaan osana aktiivista osallisuutta ja vai-

kuttamista kouluun ja sen toimintaan. (Suutarinen 2006, s. 6)  

Oppilaskunnan muodostavat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan 

itselleen hallituksen esimerkiksi luokan sisäisillä vaaleilla, jolloin jokaiselta luokalta vali-

taan oma edustajansa. Hallituksen tarkoitus on olla kouluyhteisön pysyvä toimielin, joka 

tuo esiin koko oppilaskunnan mielipiteen päättäjien, kuten koulun rehtorin tai sivistyslau-

takunnan tietoon. Osallisuustoiminta kouluympäristössä keskittyy pääasiassa yhteisön osal-

lisuuteen, eikä niinkään yksilön osallisuuteen. Kuitenkin yksilön näkökulmasta oppilaskun-

ta luo oppilaalle tilan, jossa hän voi kokea itsensä arvostetuksi (Kiilakoski 2007, s. 13).  

Oppilaskuntatoimintaa pidetäänkin hyvin keskeisenä koulun toiminnan edistäjänä ja se on 

tunnustettu tärkeäksi oppilaiden vaikuttamisen kanavaksi. Oppilaskuntatoimintaa on jatku-

vasti kehitettävä, jotta se kehittäisi oppilaita demokraattisessa yhteisössä toimimiseen. 

Toiminta lisää tietoisuutta yhteiskunnan toimintatavoista, päätöksenteosta ja erilaisten 

suunnittelujen käytänteistä esimerkiksi koulun opetussuunnitelmasta. (Gellin, Herranen, 

Junttila-Vitikka, Kiilakoski, Koskinen, Mäntylä, Niemi, Nivala, Pohjola & Vesikansa 

2012, s. 104-105.) 



 

 

 

Oppilaskuntatoiminnan ehdottomana edellytyksenä on kuitenkin jatkuva kehitys sekä sen 

ylläpitäminen. Tärkeää on se, että käsiteltävät asiat tulevat nimenomaan oppilailta, eikä 

esimerkiksi kunnan päättäjiltä. Toiminnan tulisi kehittää erilaisia välineitä siihen, miten 

oppilaskunnan hallitus pitää yhteyttä edustamiinsa oppilaisiin. Välineiden saaminen ja ke-

hittäminen auttavat oppilaskuntaa käsittämään, mitä edustuksellinen demokratia tarkoittaa. 

(Gellin ja muut 2012, s. 107). Koulu itsessään tulisi nähdä osallisuuden kenttänä, johon 

osallisuuden erimuotoja tulisi lisätä, sillä pelkkä oppilaskunnan hallituksen toiminta ei 

välttämättä tavoita koko oppilaskuntaa halutulla tavalla (Gellin ja muut 2012, s. 109). Eri-

laisia toimintamalleja olisi hyvä ottaa käyttöön ja kehittää niitä edelleen, jotta jokainen 

oppilas saisi kokemusta osallisuudesta sekä edustuksellisesta demokratiasta. Esimerkiksi 

oppilaskunnan tapahtumien järjestämiseen tulisi ottaa oppilaita myös oppilaskunnan halli-

tuksen ulkopuolelta.  

Oppilaskunta käsittää myös yhteistoiminnallisuuden periaatteita, joita ovat yhteiset tavoit-

teet sekä positiivinen riippuvuus, vuorovaikutus ja sosiaaliset ryhmätaidot, yksilöllinen 

vastuu sekä tavoitteen ja toimintatavan yhteinen arviointi. Opetusministeriön julkaisun 

(2014) mukaan oppilaille syntyy positiivinen riippuvuus silloin, kun he kokevat toisensa 

tarpeelliseksi. Keskinäinen riippuvuus oppilaiden välillä on koko toiminnan ydin. Oppilai-

den on tunnettava yhteenkuuluvuutta ja näin onnistuminen edistää koko koulun hyvinvoin-

tia. Tällöin oppilaille syntyy motivaatio ja syy kehittää toimintaansa. Yhteisten tavoitteiden 

luominen ja pelisäännöt edesauttavat positiivisen riippuvuuden syntymistä. Oppilaiden ja 

oppilaskunnan hallituksen välille tulisi rakentaa vuorovaikutusta suunnitelmallisesti. Ope-

tuksenjärjestäjän on luotava oppilaille sellaiset puitteet, jotta vuorovaikutteinen viestintä 

toteutuisi. Julkaisun mukaan oppilaille on opetettava tietoisesti johtamista, suunnittelua, 

toisten kuuntelua sekä neuvottelua. Myös päätöksenteko on keskeisessä roolissa, jotta sosi-

aaliset taidot kehittyisivät oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan tavoitteena on olla 

tasa-arvoinen, joten yksilöllinen vastuunkanto on keskeisessä roolissa. Hallituksen jäsenen 

tulisi pystyä kokouksen jälkeen kertomaan muille oppilaille, mitä kokouksissa on käyty 

läpi. Tämän lisäksi jokaisen oppilaan on opittava ottamaan vastuu yhteisistä asioista. Ta-

voitteen ja toimintatavan arviointi kokoaa oppilaskunnan toimintaa ja sen kehittymistä. 

Esimerkiksi toteutuneen tapahtuman jälkeen on hyvä käydä keskustelua siitä, mikä onnis-

tui ja missä olisi kehitettävää. Arviointi kehittää oppilaiden ymmärrystä heidän omasta 

kehittymisestään oppilaskuntatyössä.  (Nousiainen & Piekkari, 2005, s. 17-19) 



15 

 

 

Anu Gretschel (2007) on tutkinut paljon nuorten osallisuutta ja vaikuttamista myös oppi-

laskuntien näkökulmasta. Hänen mukaansa oppilaskunnista on kehittynyt vuosien aikana 

keskustelevia ja kantaaottavia. Hän näkee vaikuttamisen harjoittelun vaikuttaneen positii-

visesti, sillä oppilaiden rooli koulussa on muuttunut ja yhteisöllisyys koulussa on lisäänty-

nyt. Oppilaskunnat eivät saisi olla niin sanottuja oppilaiden omia sisäpiirejä, vaan kaikille 

avoimia vaikuttamisen kanavia, joiden toiminta on läpinäkyvää. Gretschelin mielestä liian 

moni asia kielletään lapsilta ja nuorilta turhaan. Aikuiset kieltävät lapsilta tietyt päätökset 

ajatellen niiden olevan lapsille ja nuorille jopa vaarallisia. (Gretschel, 2007c, s. 255-256) 

3.2 Lasten parlamentti paikallisessa päätöksenteossa 

Lasten parlamentti on alakouluikäisten lasten vaikuttamisen ja kuulemisen kanava koulun 

ulkopuolella sekä kuntien virallisessa päätöksenteossa. Lasten parlamenttien tarkoituksena 

on edistää nimenomaan lasten kuulemista sekä osallisuutta. Toiminnan tulisi olla suunni-

telmallista vaikuttamista lasten asioihin, eikä vain erilaisia kyselyitä tuottava toimielin. 

Lasten parlamentin toiminnan tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa yksilön sosiaalista yh-

teenkuuluvuutta sekä toimijuuden kehittymistä. Kun lapsille on olemassa oma vaikuttami-

sen kanava, lisää se myös vaikuttavuutta aikuisten keskuuteen, jolloin myös päätöksistä voi 

tulla lapsiystävällisempiä. Lasten parlamentissa on pohdittu päätöksien lisäksi myös erilai-

sia arvoja kuten esimerkiksi onnellisuutta, perustarpeita sekä vapaa-aikaa ja niiden merki-

tystä omassa ja muiden lasten elämässä. Tärkeä kriteeri lasten kuulemiseksi on kuitenkin 

vuorovaikutus lasten ja aikuisten välillä. Lasten tulee kokea tässäkin tapauksessa itsensä 

arvostetuksi yhteisön jäseneksi, jossa myös aikuisten kokema tunne arvostuksesta on tär-

keässä roolissa (Kiilakoski 2007, s. 13).  Ajatuksena on näkemys siitä, että lapset ja nuoret 

ovat itse oman elämänsä asiantuntijoita, joiden kuuleminen on välttämätöntä. (Herranen & 

Mäntysalo-Lamppu, 2011, s. 33-34) Lasten parlamentilla on myös oma kasvatuksellinen 

ideologiansa. Ajatuksena on kasvattaa lapset ensin osallisiksi oman elämänsä valintoihin ja 

sitä kautta myöhemmin aktiiviseksi kansalaiseksi. Tavoitteet eivät siis rajaudu pelkkään 

edustuksellisen demokratian ja sen toimintatapojen oppimiseen. Kyseessä on ennemminkin 

laajempi ja moniulotteisempi käsitys osallisuudesta jossa jokaisella lapsella on mahdolli-

suus osallisuuteen.  (Herranen & Mäntysalo-Lamppu, 2011, s. 36) 

Aikuisten rooli niin oppilaskuntatyössä kuin lasten parlamentissakin on kiistatta tärkeässä 

roolissa, sillä kyseessä ovat lapset, joiden ymmärrys ei aina riitä sisäistämään kaikkea tar-



 

 

 

jolla olevaa tietoa. Aikuisten tulisi osata toimia oikein, jotta lasten näkökulmia ei käytettäi-

si väärin perustein. Velvollisuus on tehdä lapset riittävän tietoisiksi eri asioiden taustoista 

ja perusteista. Lisäksi keskustelu toimijuudesta sekä osallisuudesta on paikallaan, jotta lap-

si ymmärtäisi, mistä parlamentaarisessa toiminnassa on kyse. Ohjaavan aikuisen tulee tu-

kea ja kannustaa lapsia itsenäiseen päätöksentekoon ja omaan ajatteluun. Tarvittaessa ai-

kuinen voi toimia lasten tukena esimerkiksi neuvonantajana. (Herranen & Mäntysalo-

Lamppu, 2011, s. 36) Esimerkiksi Paltamon kunnassa lapset ovat yhdessä aikuisten kanssa 

määritelleet lasten parlamentin tehtävät, joita ovat muun muassa lasten vaikutusmahdolli-

suuksien lisääminen, lasten äänen ja mielipiteiden esille ottaminen, yhteisten asioiden opet-

telu ja niiden hoitaminen sekä yhteisten tapahtumien järjestäminen. (Herranen & Mäntysa-

lo-Lamppu, 2011, s. 38) Lapsille tulisi antaa mahdollisuus onnistua, mutta myös epäonnis-

tua. Turvallinen ja rakentavasti toimiva aikuinen luo useiden tutkimuksien (kts. Paakku-

nainen 2004) mukaan lapsille ja nuorille uskon toiminnan jatkuvuudesta, pystyvyydestä ja 

ennen kaikkea turvallisuudesta. (Herranen & Mäntysalo-Lamppu, 2011, s. 36.) 

Paikalliset lasten parlamentit voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia sekä varsin kunta-

kohtaisia. Jokaisen parlamentin toiminnan edellytyksenä kuitenkin on, että lasten kuulemi-

sen mahdollisuudet ovat organisoituja ja parlamentti on kunnan virallinen lasten oma toi-

mielin. Tavoitteena on toimia molemminpuolisessa vuorovaikutussuhteessa aikuisten kans-

sa. Vaikka toiminta kunnassa on hyvin kuntakohtaista, yhteistä useille lasten parlamenteille 

kuitenkin on, että ne rakentuvat oppilaskuntatoiminnan kautta. Siinä missä oppilaskunta 

toiminta rajoittuu koulun sisäisiin asioihin, laajentaa lasten parlamentin toiminta sen myös 

lasten muuhun elinympäristöön ja vapaa-aikaan. Oppilaskuntatoiminta sekä lasten parla-

mentin toiminta kulkevat usein käsi kädessä ja toteuttavat näin ollen yhteisöllistä toimin-

taa. Usein lasten parlamentti toiminta järjestetään koulun tiloissa kouluaikana, jolloin mu-

kana voi olla muun muassa oppilaskunnan hallitus, sekä ohjaava aikuinen tai opettaja. Jos 

kunnassa ei ole lasten parlamenttia, voi oppilaskunta ajaa lasten parlamentin asiaa tai läh-

teä yhdessä kehittämään omaa toimintamalliaan lasten parlamentin toteutumiseksi, näin 

voidaan toimia esimerkiksi pienissä kunnissa. Lasten parlamentin edustajien on tarkoitus 

tuoda kouluun tietoa lasten parlamentin päätöksistä ja välittää kunnan tekemiä päätöksiä 

eteenpäin.  (Herranen & Mäntysalo-Lamppu, 2011, s. 45-47) Vaikka lasten parlamentin 

toiminnalla onkin viralliset lähtökohdat, täytyy kuitenkin muistaa, että lasten parlamentit 

ovat aina lasten omia. Toiminta sisältää keskustelun lisäksi paljon leikkiä ja vapaamuotois-

ta yhdessäoloa muiden lasten kanssa. Tarkoitus on saada lapset tietoiseksi siitä, millainen 



17 

 

 

kunta heillä on ja mikä on kunnan merkitys. (Herranen & Mäntysalo-Lamppu 2011, s. 48-

49) 

Esimerkkitapauksena lasten parlamentin toiminnasta voidaan käyttää Kotkan kaupunkia. 

Kotkassa lasten parlamentti LAPAn toiminta on laajaa ja sen tavoitteena on edistää lasten 

tasa-arvoisuutta. Lähtökohtana on YK:n yleissopimuksen periaate, jonka mukaan lapsille 

on annettava mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun heitä koskevissa asioissa (YK:n yleisso-

pimus lastenoikeuksista s. 11). Toiminta on Kotkassa selkeästi rakennettu ja lasten parla-

mentti kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana. Toiminta on kuitenkin rajattu vain 5.-6. 

luokkalaisiin lapsiin. Parlamentin täysistunnon aikana valitaan parlamentille oma hallitus, 

perustetaan erilaisia toimikuntia sekä työryhmiä. LAPA voi nuorisolain (2006/72) mukaan 

tehdä aloitteita ja kannanottoja kaupungin päättäjille heitä koskevissa asioissa. LAPA toi-

mii myös yhteistyössä Kotkan nuorisovaltuuston kanssa, joka voidaan nähdä lasten seuraa-

vana askeleena, kun vaikuttaminen LAPA:n edustajana loppuu. Kaupunginvaltuustosta on 

valittu lasten parlamentille omat valtuustokummit, jotka pyrkivät osallistumaan parlamen-

tin istuntoihin ja viemään lasten asioita eteenpäin lautakuntiin ja valtuustoon. Moninainen 

yhteistyö kattaa kunnan päättävien elinten lisäksi myös vanhempainyhdistykset, kyläyhtei-

söt, koulut ja niiden johtokunnat sekä kolmannen sektorin. (Herranen & Mäntysalo-

Lamppu, 2011, s. 49-50) 

3.3 Nuorisovaltuusto kunnallisessa päätöksenteossa 

Nuorisovaltuusto on nuorten oma kunnallinen edustajisto, jonka jäsenet valitaan yleensä 

vaaleilla. Edustajiston koko riippuu kunnan koosta. Nuorisovaltuustot ovat hyvin erilaisia 

keskenään ja jokaisella on yleensä jonkinlainen kunnan määrittelemä budjetti, jonka he 

saavat käyttöönsä. Nuorilla on usein käytössään myös kunnan nuorisotyöntekijä, joka tar-

vittaessa välittää tietoa nuorten keskusteluista eteenpäin. Nuorisovaltuustoilla on myös 

omat piirijärjestönsä sekä valtakunnallinen järjestö Suomen nuorisovaltuustojen liitto - 

Nuva ry, jonka tarkoituksena on kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa ja kouluttaa nuori-

sovaltuutettuja. Ideana on, että nuoret saisivat itse ideoida ja kehittää kuntaa sekä nuorten 

palveluja. Tärkeintä kuitenkin on, että nuorisolain (72/2006) 8§ pykälä toteutuisi ja nuoria 

kuultaisiin heitä koskevissa asioissa.  

Vuonna 2007 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman luonnoksessa määriteltiin nuo-

risovaltuustot/ muut nuorten vaikuttamisen kanavat nuorisolain (72/2006) edellytyksien 



 

 

 

mukaan perustettavaksi jokaiseen suomalaiseen kuntaan vuoden 2010 loppuun mennessä.  

Nuorisovaltuustot käsittivät tällöin kaikki 5-17-vuotiaat kuntalaiset. Tavoitteena oli perus-

taa myös erilaisia internet foorumeita, joiden kautta nuoret saisivat ilmaista mielipiteensä. 

(Gretschel 2007a, s. 105-106) Professori Aimo Ryynänen (2007) on Nuorisolakiopas -

teoksessa olevassa lausunnossaan todennut, ettei pelkkä internetin kautta kuuleminen yk-

sistään riitä nuorten vaikuttamisen kanavaksi. Erilaisten internet kanavien lisäksi tarvitaan 

konkreettinen nuorten edustus, joka toimii yhdessä kunnan päättäjien kanssa. Ryynänen 

ottaa kuitenkin kantaa myös siihen, ettei pelkkä nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen 

yksistään saa nuoria osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon. (Aaltonen, 2007, s.168)  

Gretschelin (2007) mukaan kansalaisten, ja näin ollen myös nuorten osallistuminen ja vai-

kuttaminen synnyttävät monipuolista osallisuutta yhteiskunnassa. Gretschelin mukaan 

osallistamiseen kannattaa käyttää vaivaa pelkästään jo nuoren oman identiteetin kehityksen 

vuoksi. Erilaiset nuorten vaikuttamisen kanavat sekä konkreettiset tilat ovat vahvasti kehit-

tämässä nuorten identiteettiä. Gretschel korostaa lapsen ja nuoren tärkeäksi kokemisen 

tunnetta, sillä nuorista kasvaa tulevaisuuden päättäjiä ja kuluttajia. Hänen mukaansa on 

vaarallista, jos kunnallinen elämä ei ala tulevaisuuden pieniä ikäluokkia kiinnostamaan. 

Gretschel on sitä mieltä, että maailmanlaajuiset virtuaalisen toiminnan mahdollisuudet lap-

sille ja nuorille helpommin kuin suoranainen puoluepolitiikka ja erilaiset lähiympäristön 

vaikuttamisen mahdollisuudet. Gretschel pelkää, että tulevaisuudessa kunnissa on vain 

itsestään ja omasta elämästään kiinnostuneita nuoria kuluttajia, jolloin ei voida enää puhua 

yhteisestä vastuunkannosta. Hänen mukaansa kiinnostus yhteisiin asioihin ei synny auto-

maattisesti vaan vaatii vuorovaikutusta ja keskustelua oman elinympäristön ja kunnan 

kanssa. (Gretschel 2007c, s. 256-257) 

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on tehnyt selvityksen nuorisovaltuustojen osallisuudesta 

ja siitä, miten osallisuus koetaan kuntakohtaisesti. Suomen Nuorisovaltuustojen liiton, 

vuonna 2013 nuorten vaikuttajaryhmille tehdyssä tutkimuksessa Osallisuus nyt ja vuonna 

2015 selvitettiin, millaisia kanavia nuorilla on vaikuttaa sekä millaisia tapahtumia nuorille 

tarjotaan. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista nuorisovaltuutetuista valtuustokausi 

kesti kaksi vuotta ja kokouksia oli noin kymmenen kertaa vuodessa. Nuoret arvioivat tut-

kimuksessaan kuinka usein he tekevät aloitteita sekä erilaisia kannanottoja. Lisäksi he poh-

tivat sitä, kuinka paljon he itse järjestävät tapahtumia ja koulutuksia. Nuorilta kysyttiin 

esimerkiksi, että miten he arvioisivat nuorten mahdollisuuksia tehdä aloitteita omassa kun-

nassaan. Vastauksista selvisi, että jopa  60% vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on ole-
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massa monenlaisia aloitekanavia. Ongelma on kuitenkin se, että vajaa puolet (41%) kyse-

lyyn vastanneista oli sitä mieltä, etteivät nuoret tunne kunnan aloitekäytäntöjä ja 31% sanoi 

käytössä olevien aloitekanavien, kuten esimerkiksi internet verkostojen olevan jokseenkin 

toimivia. Toisaalta aloitekanavien toimivuudesta 38 % oli jokseenkin samaa mieltä. Selvää 

on kuitenkin se, etteivät nuoret tunne kunnan aloitekäytäntöjä, eivätkä koe käytössä olevia 

aloitekanavia loppujenlopuksi kovinkaan toimiviksi, vaikka aloitekanavia olisikin useampi 

erilainen. (Kallinen 2013, s. 27-28) 

Myös kunnan päättäjiltä ja viranhaltijoilta pyydettiin arvio kuinka monta nuorten aloitetta 

on mennyt valtuustossa tai muussa sellaisessa läpi. 2% vastaajista oli sitä mieltä, että 75-

100% aloitteista toteutetaan nuorten haluamalla tavalla ja vain 9% koki noin puolen nuor-

ten aloitteiden menevän läpi. Mielenkiintoista kuitenkin on, että nuoret itse kokevat omien 

aloitteidensa läpimenon positiivisemmin, sillä 43% kaikista vastaajista arvioi yli puolen 

heidän aloitteistaan menevän läpi odotetulla tavalla. Tutkimus antaa näkemyksen siitä, että 

olemassa olevan virallisen vaikuttajaryhmän tekemät päätökset menevät selvästi paremmin 

läpi kuin yleensä nuorten tekemät aloitteet. Positiivista on myös se, että jopa 54% vaikutta-

jaryhmistä kertoi saaneensa palautetta tekemistään aloitteista. Myös suullisissa haastatte-

luissa ilmeni, että palautteen saaminen on nuorten mielestä tärkeää ja luo luottamusta nuor-

ten ja päättäjien välille (Kiilakoski 2007, s. 13.)  (Kallinen 2013, s. 28). 



 

 

 

4 Pohdinta 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää millaisia vaikuttamisen kanavia on olemassa alle 18-

vuotiaille lapsille ja nuorille. Tutkielmaa tehdessäni kävin läpi paljon erilaisia lähteitä, joi-

den kautta pyrin selvittämään osallisuutta ja sen lähikäsitteitä, kuten osallistumista ja toi-

mijuutta. Tutkielmani aikana selvisikin, että suomalainen lapsi- ja nuorisovaikuttaminen 

perustuu hyvin vahvasti yhteiseen hyväksi koettuun arvopohjaan, jonka mukaan lapsilla ja 

nuorilla on oikeus tulla kuulluksi. Etsinkin erilaisia mahdollisuuksia, jotka edesauttavat 

lasten ja nuorten osallisuutta. Erilaisia nuorten vaikuttamisen kanavia on useita mutta raja-

sin aiheeni muutamaan mielestäni erittäin tärkeään ja ennen kaikkea ajankohtaiseen lapsi- 

ja nuorisovaikuttamisen osa-alueeseen.   

Osallisuus käsitteenä sisältää niin yksilöllisen kuin yhteisöllisenkin ulottuvuuden, jonka 

kautta jokainen yhteisön jäsen tuntee itsenä arvostetuksi. Ilman kokemusta arvostetuksi 

tulemisesta voi yksilöstä syntyä hyvin yhteiskuntapassiivinen. Lapset ja nuoret ovat kui-

tenkin toimijoita, joilla on taipumus osallistumiseen ja sitä kautta osallisuuteen, jota on 

pyritty kehittämään erilaisten vaikuttamisenkanavien kautta. Muun muassa Johanna Kiilin 

mukaan lasten toimijuudessa on kyse ennen kaikkea lasten omista voimavaroista ja niiden 

käyttämisestä oikeissa konteksteissa (Kiili 2006: 25). Lapsilla ja nuorilla on siis luonnolli-

nen tarve toimia ja olla mukana yhteisössä. Yhteisö voi olla perhe tai koko kunta. Tärkeää 

on, että lapsi itse määrittää itselleen tärkeän yhteisön ja kokee olevansa osana sitä.  

Nuorisotyö, nuorisoseurat sekä järjestöt loivat pohjan nykypäiväiselle lasten ja nuorten 

osallisuudelle ja vaikuttamiselle. Vaikka Euroopan unioni on määritellyt ja antanut lausun-

toja jäsenmailleen nuorten kuulemisesta, toteutuu kuulemisen muodot kuitenkin tutkimuk-

sien mukaan parhaiten pohjoismaissa. Puutteita suomalaisessa lasten- ja nuorten osallisuu-

den kehittämisessä on kuitenkin vielä paljon. Muun muassa kunnan päättävissä elimissä 

toimiminen vaatii täysi-ikäisyyttä, jolloin alle 18-vuotiaat rajautuvat automaattisesti pois 

kunnan virallisesta päätöksenteosta. 

Rajasin tutkielmani kolmeen keskeiseen lasten ja nuorten vaikuttamisen kanavaan. Mieles-

täni lasten ja nuorten osallisuus tulisi huomioida päiväkodista kouluun ja myöhemmin 

myös aikuisikään. Lähdin tutkielmassani liikkeelle peruskoulujen oppilaskunnista, joiden 

tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta. Kuitenkaan peruskoulu ei ole lap-

sen ensikosketus osallisuuteen, sillä osallisuutta kehitetään jo varhaisessa lapsuusvaiheessa 
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kuten kotona ja päiväkodissa. Peruskoulujen oppilaskunnan olemassaolo mainitaan perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014), jonka mukaan jokaiseen peruskouluun 

tulee perustaa oppilaista koostuva oppilaskunta (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet, 2015, s.34). Suomalaisissa alakouluissa oppilaskuntatoiminta on toistaiseksi vielä 

varsin uutta toimintaa. Toiminnalle on määritelty tietynlaiset tavoitteet ja kouluissa pohdi-

taankin, millä tavalla oppilasvaikuttaminen saataisiin toteutettua. Mallia voidaan ottaa ylä-

koulun puolelta, jossa oppilaskuntatoiminnalla on pidempi historia. Yläkoulun oppilaskun-

taa ei voida suoraan kopioida alakouluun, sillä ikähaarukka on varsin suuri. Kun ikähaa-

rukka on suuri, täytyy jokaiselle ikäryhmälle löytää omat metodit toteuttaa oppilasvaikut-

tamista. Oppilasvaikuttamista tapahtuu myös toisen asteen koulutuksessa sekä korkeakou-

luissa. Nämä opiskelijakunnat rajasin kuitenkin tutkielmastani pois, sillä opiskelijakunnat 

käsittävät pääasiassa jo 18-vuotta täyttäneitä nuoria. 

Seuraavaksi tutkin alle lasten parlamentti toimintaa, joissa lapset ottavat kantaa kunnan 

asioihin. Lastenparlamentin toiminta on siinäkin mielenkiintoista, että toiminta on hyvin 

samankaltaista kuin kunnallinen päätöksenteko. Mielestäni lastenparlamentti toiminta on 

jäänyt ehkä jopa liian pienelle huomiolle kunnissa. Lasten mielipiteet ja näkemykset voivat 

usein olla sellaisia, joita aikuiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi tai eivät huomaa sitä. 

Esimerkiksi leikkikentän suunnittelussa lasten näkökulma olisi äärimmäisen tärkeää ottaa 

huomioon. Toisena esimerkkinä voidaan käyttää muun muassa koulurakennuksien remont-

teja, joiden uusien tilojen kehittämiseen otetaan mukaan lapset. Alakoulun loputtua näh-

dään myös lastenparlamentin toiminnan loppuvan, jolloin luonnollisena siirtymänä voidaan 

nähdä seuraava vaikuttamisen kanava nuorisovaltuusto.  

4.1 Vaikuttamiseen kasvaminen 

Nuorisovaltuustot ovat lastenparlamenttien tavoin kunnan alaisia toimielimiä, joilla on oma 

hallitus ja usein myös kunnan määrittämä budjetti käytettävissä. Nuorisovaltuuston jäsenet 

valitaan usein vaaleilla, jotka ovat usein henkilövaalit. Pohdinkin voisiko nuorisovaltuus-

ton ainakin isommissa kunnissa toimia suhteellinen listavaali. Suhteellisessa listavaalissa 

nuoret saisivat itse perustaa liittoumia ja paikkamäärä valtuustossa määräytyisi liittouman 

yhteisäänimäärällä samoin kuin kuntavaaleissa. Jos listavaali olisi käytössä nuorisovaltuus-

toiden vaaleissa voisi nuorten kiinnostus myös politiikkaan sekä puolueisiin lisääntyä. On-

gelmana on kuitenkin se, että kunnat ovat hyvin erikokoisia ja joissain kunnissa kaikkien 



 

 

 

jäsenten saaminen ylipäätään nuorisovaltuustoon voi olla hyvinkin haastavaa. Onneksi 

nuorisovaltuustoilla on oma edustuksensa myös valtakunnallisella tasolla. Suomen nuori-

sovaltuustojen liitto - Nuva ry toimii nuorisovaltuustojen kattoyhdistyksenä, edunvalvojana 

sekä kouluttajana. Suomen nuorisovaltuustojen liitto valitsee itselleen liittohallituksen vuo-

sittaisessa liittokokouksessaan. (Suomen Nuorisovaltuustojenliitto ry, 2015, s.10) 

Tutkielmassani huomasin osallisuuden ja vaikuttamisen kanavien olevan yksi yhteinen 

jatkumo lapsen/nuoren elämän aikana. Jatkumolla tarkoitan lapsen kasvun aikana tapahtu-

vaa muutosta osallisuudessa ja vaikuttamisessa. Kun lapsi/nuori kasvaa myös intressit eri 

asioita kohtaan muuttuvat. Tällöin lapsi/ nuori voi niin sanotusti vaihtaa osallisuuden ka-

navaansa pienemmistä vaikuttamisen kanavista suurempiin. Tämä aiheuttaa myös sen, että 

osittain jotkut vaikuttamisen kanavat voivat toimia päällekkäin toistensa kanssa. Esimer-

kiksi yläkoulun oppilaskunnan hallituksessa oleva nuori voi toimia samaan aikaan myös 

nuorisovaltuustossa, jolloin nuori saa todennäköisesti hyvinkin laajan kuvan kunnallisesta 

päätöksenteosta.  

Alla olevassa kuviossa olen kuvannut lapsen kehitystä aikuisuuteen osallisuuden kanavien 

kautta. Vaikuttamisen ja osallisuuden tulisi olla jatkumo joka kestää ja jota ylläpidetään 

läpi elämän. Liikkeelle lähdetään jo pienestä, sillä osallisuutta tulisi edistää jo päiväkodis-

sa, kerhoissa ja muissa harrastuksissa. Lapsien mielipiteitä tulisi kysyä ja ne pitäisi ottaa 

huomioon päivittäisessä työssä lasten kanssa. Peruskoulun alkaessa lapsi voi halutessaan 

lähteä mukaan oppilaskuntatyöskentelyyn. Kolmannessa vaiheessa siirrytään jo hieman 

laajempiin näkökulmiin ja piireihin. Yläkoulun oppilaskunnan sekä nuorisovaltuuston jä-

senenä nuori pääsee vaikuttamaan koko ikäluokkansa asioihin ja toimii näin ollen heidän 

edustajanaan. Kun nuori saavuttaa täysi ikäisyyden on hän täysivaltainen asettumaan eh-

dolle vaaleissa ja äänestämään. Tällöin luonnollisen jatkumon kannalta esimerkiksi entinen 

nuorisovaltuutettu voi päästä kaupunginvaltuustoon, sekä vaikuttaa muissa virallisissa toi-

mielimissä. Myös opiskelijavaikuttaminen voi olla ajankohtaista silloin, kun nuori lähtee 

opiskelemaan korkeakouluun tai keskiasteen oppilaitokseen. Tärkeää on kuitenkin havain-

noida se, että monesti luottamustoimet jakautuvat rajallisesti. Usein ne nuoret, joilla luot-

tamustoimia on paljon, saavat niitä myös usein lisää. Siksi vallan jakaminen olisi tärkeää jo 

lapsen elämän ensimmäisissä vaiheissa, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori lähtisi 

mukaan vaikuttamaan erilaisiin asioihin.  
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Kuvio 1. Lasten ja nuorten osallisuuden jatkumo. Vaikuttajana lapsesta aikuiseksi. 

Jos valtaa ei jaeta kehittyy yhteiskunnasta hyvin nopeasti vain niin kutsutun "eliitin" muo-

dostama yhteisö, joissa valta on vain pienellä osalla väestöstä. Tällöin länsimaisen demo-

kratian tarkoitusperä katoaa eikä voida enää puhua demokratiasta. 

4.2 Tutkielman luotettavuus ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkielmani luotettavuutta tulee pohtia kriittisesti ennen kaikkea kansainvälisyyden koh-

dalta. Tutkielmani pohjautui pääasiassa suomalaiseen kulttuuriin, joten esimerkiksi erilai-

sia nuorisovaltuuston toteuttamisen malleja en ottanut teoksessani huomioon. Lisäksi suo-

malaiset lasten ja nuorten vaikuttamisen kanavia kehitetään jatkuvasti suomalaisista lähtö-

kohdista käsin. Toki vastaavanlaisia kanavia löytyy ulkomailtakin mutta tutkielmani pää-

fokuksena olivat nimenomaan suomalaisen kulttuurin lasten ja nuorten vaikuttamisen ka-

navat. Lähdeaineistossani on paljon suomalaisia tutkijoita, jotka ovat tehneet tutkimusta 

aiheesta jo usean vuoden ajan. Suomalaista tutkimusta aiheesta on paljon ja sitä tulee koko 

ajan lisää. Tutkielmassani käytin paljon 2000 -luvulla tehtyjä lähteitä, mikä tekee tutkiel-

mastani ajankohtaisen. Lähdekirjoja minulla oli paljon ja osa lähteistä jäi vielä odottele-

maan jatkotutkimusta. Internetlähteitä käytin jonkin verran, mutten ottanut niitä pääasialli-

seksi aineistokseni. 



 

 

 

Tutkielmani tutkimuskysymys oli seuraavanlainen: Millaisia vaikuttamisen ja osallisuuden 

kanavia alle 18-vuotiailla on peruskoulussa ja sen ulkopuolella? Kysymys on hyvinkin 

laaja ja kysymykseen olisi voinut vastata useammallakin kuin kolmella eri vaikuttamisen 

sekä osallisuuden kanavalla. Rajasin kuitenkin tietoisesti tutkielmani osallisuuden ja vai-

kuttamisen kanavat kolmeen mielestäni oleelliseen kanavaan. Peruskoulun vaikuttamisen 

ja osallisuuden kanava ei aina ole pelkkä oppilaskunnan hallitus, sillä sen lisänä voi olla 

esimerkiksi tukioppilastoiminta tai liikkuva koulu tuutorointi. Samoin koulun ulkopuolelta 

löytyy useita erilaisia kanavia, joiden kautta lapsi ja nuori pääsee toteuttamaan ja koke-

maan osallisuutta sekä vaikuttamista. Esimerkiksi harrastejärjestöt ovat yksi suurin lasten 

ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edesauttaja. 

Tutkimusta voisi jatkaa pro gradu -tutkielmaankin vähän erilaisella näkökulmalla. Olisi 

mielenkiintoista selvittää esimerkiksi nuorisovaltuustojen roolia kunnallisessa päätöksen-

teossa, kuulla nuorisovaltuutettujen omia mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, kuinka tärkeäksi 

he nuorisovaltuustotoiminnan kokevat. Suomen Nuorisovaltuustojen liiton rooli valtakun-

nan politiikassa kiinnostaisi minua lähinnä eniten. Lasten parlamentteja voisi tutkia selvit-

tämällä aikuisten asenteita lasten vaikuttamista kohtaan, sekä selvittää erilaisia toteuttami-

sen tapoja. Oppilaskuntatyötä on tutkittu paljon, mutta tutkimuksien päivittäminen ja uusi-

en tutkimuksien tekeminen on aina paikallaan. Oppilaskuntatyö taas alakoulussa on kiin-

nostava ja murrosvaiheessa oleva toimintamalli. Opetussuunnitelma on uudistettu, joten 

uutta tietoa alakoulujen oppilaskunnista on varsin vähän. Tutkimuksen aiheita on paljon ja 

jokaista vaikuttamisen ja osallisuuden kanavaa voi tarkastella useasta eri näkökulmasta. 

Uskonkin, että tutkimusta aiheista tulee jatkossakin enemmän ja useista eri näkökulmista. 
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