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Nuorten kasvaminen osaksi yhteiskuntaa koetaan yhteiskunnallisesti erittäin tärkeäksi ja siksi 

nuorille pyritään jatkuvasti luomaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin 

erilaisten vaikuttamiskanavien kautta. Nuorten vaikuttamista ja osallistumista on kehitetty 

viime aikoina perustamalla kunnallisia nuorisovaltuustoja ympäri Suomea. Tämän pro gradu -

tutkielman on tarkoitus kuvailla nuorten kokemuksia sekä valmiuksia, joita he ovat 

kehittäneet nuorisovaltuustotoiminnan aikana. 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia nuorisovaltuustotoimintaan 

osallistuneet nuoret olivat toiminnasta saaneet. Toisena tavoitteena tutkielmassa oli selvittää 

nuorten saamia valmiuksia myöhempää elämää varten. Millaisia taitoja nuoret olivat oppineet 

toiminnan aikana, joita he ovat voineet hyödyntää myöhemmin esimerkiksi työelämässään. 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu osallisuuden määritelmistä, eri lakipykälistä ja 

kansainvälisistä sopimuksista, sekä aiemmista tutkimuksista, joissa on tutkittu 

nuorisovaltuustoja. Tutkielmani on monimenetelmällinen tapaustutkimus, jonka aineisto on 

kerätty internetissä olleella kyselylomakkeella.  

Tutkielmani tulokset osoittivat nuorisovaltuustotoiminnan olleen vastaajille hyvin 

opettavaista ja toiminta on koettu tärkeäksi. Vastaajat näkivät nuorisovaltuustoiminnan 

kehittäneen heidän sosiaalisia taitojaan ja kasvattaneen heidän itsevarmuuttaan erilaisissa 

tilanteissa. Vastaajat kertoivat saaneensa toiminnan aikana uusia ystäviä sekä vertaistukea 

muilta nuorisovaltuutetuilta ympäri Suomen. Nuoret olivat oppineet kunnallisesta 

päätöksenteosta, sekä siitä, miten asioita käsitellään ja viedään eteenpäin myös muissa 

järjestöissä. Monet olivat lähteneet myöhemmin mukaan poliittisiin nuorisojärjestöihin, sekä 

opiskelemaan yhteiskunnallisia aineita.  

Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää nuorten saamia kokemuksia ja valmiuksia 

nuorisovaltuuston toiminnasta. Kokemukset ovat kuitenkin jokaiselle henkilökohtaisia ja 

tulokset ovatkin tutkijan tulkitsemaa. Tulevaisuudessa nuorisovaltuustoja tulee tutkia 

enemmän sekä seurata niiden vaikuttavuutta kunnissa.  

Avainsanat: nuorisovaltuusto, osallisuus, nuoret, vaikuttaminen  
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1 Johdanto 

Nuorten kasvaminen osaksi yhteiskuntaa koetaan yhteiskunnallisesti erittäin tärkeäksi ja siksi 

nuorille pyritään jatkuvasti luomaan mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin 

erilaisten vaikuttamisenkanavien kautta. Nuorten oman vaikuttamistoiminnan tutkimus on 

erittäin tärkeää, koska tutkimuksien avulla voidaan selvittää esimerkiksi nuorten poliittista 

aktiivisuutta. Nuorten poliittisen aktiivisuuden ollessa korkea, voidaan olettaa, että myös 

nuoret uskovat demokratiaan ja sen toteutumiseen yhteiskunnassamme. Tutkimus antaa meille 

myös palautetta. Jos nuoret eivät ole kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, 

täytyy meidän alkaa miettimään syitä, miksi nuoria ei kiinnosta demokratia. Tärkeää on myös 

varhainen osallistuminen. Osallisuus ei käsitä vain poliittista osallistumista vaan muun 

muassa yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi erilaisiin yhteisöihin. Lapset ovat aikuisten 

tavoin aktiivisia yhteiskunnan jäseniä (Colombek 2006, 13). Lapsen kehittymisen kannalta on 

erittäin tärkeää saada osallisuuden kokemuksia jo varhaisessa vaiheessa.  Mielestäni tärkeintä 

on kuitenkin tiedostaa myös työelämän tarpeet. Työelämässä tulee jatkuvasti tarvetta 

keskustelulle, suunnittelulle ja osallisuudelle. Kun lapset ja nuoret ovat jo varhaisessa 

vaiheessa saaneet harjoitella työelämän tositilanteita, selviävät he todennäköisesti paremmin 

myös työelämän haasteista. Esimerkiksi ryhmätyö- sekä neuvottelutaidot ovat keskeisiä 

taitoja työelämässä. Aktiivinen kansalaisuus kehittyy ja nostattaa näin ollen myös poliittista 

aktiivisuutta. 

Nuorisovaltuustotoiminta perustuu hyvin pitkälle nuorisolakiin (2016/1285), jonka tavoitteena 

on edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Uusi kuntalaki (2015/410) ja sen 

26 pykälä puhuu nuorten osallistumis- ja vaikuttamisen mahdollisuuksien vahvistamisesta. 

Kunnanhallituksen tulee perustaa nuorisovaltuusto ja pitää huolta sen toimintaedellytyksistä. 

Laissa mainitaan myös mahdollisuudesta perustaa esimerkiksi naapurikunnan kanssa yhteinen 

nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustojen on tarkoitus luoda itse oma toimintasääntönsä, jonka 

kaupunginhallitus tai jokin muu kunnallinen toimielin hyväksyy. Pykälän mukaan 

nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden yleiseen 

hyvinvointiin, opiskeluun ja niin edelleen. Tärkeintä on, että nuorisovaltuusto määrittelee 

mitkä asiat ovat heidän kannaltaan merkityksellisiä. (Kuntalaki 2015/410). Vaikka 

nuorisovaltuustot ovat kunnan päättäviä elimiä, tulee mielestäni pohtia myös niiden todellista 
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vaikuttavuutta. Tutkimukseni päätavoitteena on tutkia ennen kaikkea nuorten saamia 

kokemuksia itse toiminnasta käytännössä.   

Koulujen demokratiakasvatusta tutkinut Anu Alanko (2013) on väitöskirjassaan todennut, 

ettei tämän päivän edustuksellisessa järjestelmässä huomioida lapsia ja nuoria heidän 

vaatimallaan tavalla. Hänen mukaansa on syytä tarkastella erilaisia demokratian malleja, jotka 

toisivat lapsia ja nuoria mukaan aktiiviseen päätöksentekoon (Alanko, 2013, 36–37). 

Nuorisovaltuusto on mielestäni yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä toimijoista, joka pyrkii 

tuomaan nuoria mukaan päätöksentekoon. Vaikka nuorten osallistumiselle on määritetty oma 

lakinsa, on nuorisolain (2016/1285) ongelma kuitenkin se, ettei missään ole määritelty mitkä 

ovat nuoria koskevia asioita. Nuorten ja päättäjien tulee siis itse pohtia mitkä asiat todella 

koskevat nuoria. Toimintamalli hakee vielä muotoaan useissa kunnissa, ja siksi on keskeistä 

tuoda myös tutkimuksen kautta esille nuorten näkökulmia.  

Lähden tutkielmassani kartoittamaan nuorten saamia kokemuksia, sekä valmiuksia 

tulevaisuutta varten. Mitkä asiat ovat olleet heille merkityksellisiä ja hyödyllisiä 

työskennellessään nuorisovaltuustossa. Kokemukset ovat kuitenkin aina kaikkien 

henkilökohtaisia, joten suoraa yleistystä tutkielmastani ei voi tehdä. Olen itse toiminut 

aktiivisena nuorisovaltuutettuna ja omat kokemukseni nuorisovaltuustossa työskentelemisestä 

ovat olleet erittäin positiiviset. Väitän jopa, että ilman nuorisovaltuustoa en olisi koskaan 

lähtenyt mukaan puoluepolitiikkaan tai toimimaan muihin järjestöihin. Nuorisovaltuustosta 

olen saanut hyvän pohjan toimia erilaisissa järjestöissä, sekä aimo annoksen rohkeutta ottaa 

kantaa ja uudistaa niin keskustelukulttuuriamme kuin ympäristöä. Koska omat näkemykseni 

ja kokemukseni ovat hyvin positiiviset, halusin lähteä selvittämään myös muiden näkemyksiä 

nuorisovaltuuston hyödyllisyydestä, sekä kasvattavuudesta tulevaisuutta ajatellen. Omat 

positiiviset kokemukseni voivat vaikuttaa myös tutkielmaani, ja siksi minun tuleekin 

kiinnittää erityistä huomiota myös tutkielmassani ilmeneviin mahdollisiin negatiivisiin 

kokemuksiin.  

Työni lähtee liikkeelle erilaisten osallisuuden käsitteiden määrityksistä, sekä siitä, mikä on 

nuorisovaltuusto ja millaiset nuoret ovat aiempien tutkimuksien mukaan lähteneet mukaan 

nuorisovaltuuston toimintaan. Teorian jälkeen keskityn tutkimuksen analysointiin 

monimenetelmällisen tutkimusmetodin keinoin. Avaan lukijalle, miten olen kerännyt 

aineistoni, sekä esimerkkien avulla kerron, kuinka olen päätynyt mihinkin lopputulokseen. 
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Lopuksi pohdin tutkimustuloksiani sekä jatkotutkimusaiheita. Loppuun käyn läpi vielä 

tutkimukseni eettisyyttä sekä luotettavuutta.  
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2 Osallisuus  

Osallisuuden käsite on hyvin laaja, ja siksi se tuleekin määritellä eri näkökulmien kautta 

tutkimukselleni sopivaksi. Osallisuudesta voidaan siis puhua useassa eri kontekstissa. 

Esimerkiksi tutkimuksessani osallisuuden käsite on keskeinen pohdittaessa nuorten 

osallistumista ja aktiivisuutta vaikuttamiseen.  

Ensimmäisessä osassa tätä lukua käyn läpi osallisuuden lähtökohtia lasten oikeuksia 

tarkastellen. Sen jälkeen avaan erilaisia osallisuuden käsitteitä. Tuon esille käsitteiden 

määritelmiä sekä erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten osallisuuteen; millä tavoin käsite on 

määritelty eri tutkijoiden toimesta. Loppuun kokoan oman käsitykseni osallisuudesta, joka 

sopii tutkimukseeni. Toisessa kappaleessa keskityn nuorten osallisuuteen ja 

nuorisovaltuustoon nuorten osallisuusryhmänä. Nuorisovaltuuston rooli ja vaikuttavuus on 

nostettu viime aikoina esille hyvin vahvasti, ja siksi onkin keskeistä määritellä, mikä on 

nuorisovaltuusto ja mikä sen rooli on kunnassa. Kolmannessa alaluvussa selvitän, millaiset 

nuoret hakeutuvat toimimaan erilaisissa vaikuttajaryhmissä. Koska tutkimukseni keskittyy 

myös nuorten saamiin kokemuksiin, olen tutkimustani varten pyrkinyt selvittämään myös 

muiden vastaavanlaisten tutkimuksien saamia tuloksia siitä, millainen nuori haluaa lähteä 

mukaan nuorisovaltuustotoimintaan ja mitä konkreettista hyötyä nuori on kokenut toiminnasta 

itselleen saaneen. Neljännessä alaluvussa käyn läpi valtakunnallisen nuorisobarometrin 

tuloksia vuodelta 2008, jonka pääteemana oli selvittää nuorten osallistumista ja suhdetta 

kuntaan ja sen toimintaan. 

2.1 Lapsen oikeudet ja lait pohjana nuorisovaikuttamiselle 

Yhdistyneiden kansakuntien, eli YK:n Lapsen oikeuksien sopimus (1989) on kansainvälinen 

ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Sopimus sisältää lapsille 

kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa sen allekirjoittaneille valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa 

ja ylläpitää annettua sopimusta. Unicefin mukaan lapset saavat kasvaa ja käydä koulua 

terveenä, sekä pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa silloin kun sopimuksen ehtoja toteutetaan. 

Sopimus sisältää neljä yleisperiaatetta, joissa on määritelty lasten oikeuksia. Suomessa lapsen 

oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991, jonka jälkeen Suomella on ollut velvollisuus 

valvoa ja tiedottaa niin lapsille kuin aikuisillekin lasten oikeuksista. (Unicef, 2017) 

Tutkimukseni kannalta kiinnitän erityistä huomiota sopimuksen artikloihin 12-15, joissa 
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määritellään lapsen oikeudet tulla kuulluksi ja olla yhteiskunnan jäsen. (YK:n yleissopimus 

Lapsen oikeuksista 1989). Lapsen oikeudet ovat keskeisiä tutkimukseni kannalta, sillä niiden 

pohjalta on alettu kehittämään myös nuorisovaltuustotoimintaa sekä nuorten oikeutta tulla 

kuulluksi päätöksenteossa. Suurin osa nuorisovaltuustotoimijoista on pääasiassa alle 18-

vuotiaita, jolloin he kuuluvat lastenoikeuksien piiriin. Alle 18-vuotiaat eivät myöskään ole 

täysivaltaisia kansalaisia, jolloin heillä ei ole äänioikeutta. Seuraavaksi avaan hieman lapsen 

oikeuksien artikloja 12-15. 

Artikla 12 käsittää lapsen oikeuden ilmaista mielipiteensä kaikissa häntä koskevissa asioissa, 

ja ne on otettava huomioon päätöstä tehtäessä lapsen kehitystason huomioon ottaen. 

Seuraavassa artiklassa (artikla 13) puhutaankin jo lapsen oikeudesta ilmaista oma 

mielipiteensä. Lapsella on oikeus hakea, vastaanottaa sekä levittää kaikenlaisia tietoja sekä 

ajatuksia. Lapsi saa siis osallistua sekä ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muita 

oikeuksia. 14 artikla puhuu lapsen oikeudesta ajatuksen-, omantunnon sekä 

uskonnonvapauteen. Sopimuksen allekirjoittaneet valtiot kunnioittavat lapsen vanhempien 

päätöstä esimerkiksi siitä, mitä uskontoa vanhemmat haluavat lapsensa kanssa harjoittavan. 

Artikla 15 on tutkimukseni kannalta keskeisimpiä. Artiklassa puhutaan lapsen oikeuteen 

järjestäytyä sekä toimia erilaisissa yhdistyksissä. Lapsilla on oikeus kokoontua sekä perustaa 

erilaisia yhdistyksiä. Esimerkiksi nuorisovaltuusto on nuorten perustama vaikuttajaryhmä, 

jolla on oikeus kokoontua ilman, että sitä tultaisiin häiritsemään. (YK:n yleissopimus Lapsen 

oikeuksista 1989, 11–13.) Myös Suomen perustuslaissa (1999/731) on määritelty 

kokoontumis- sekä yhdistymisvapaus, jossa jokaisella on oikeus järjestää sekä osallistua 

kokouksiin ja mielenosoituksiin lupaa kysymättä. Laissa on myös oikeus perustaa yhdistys ja 

järjestää yhdistykselle toimintaa. Samoin on myös oikeus olla kuulumatta mihinkään 

yhdistykseen. 

Suomessa on määritelty myös erillinen nuorisolaki (2016/1285), jossa määritellään nuorten 

oikeudet osallisuuteen. Nuorisolain (2016/1285) ja muiden sääntelyiden myötä lapset ja 

nuoret ohjataan ilmaisemaan omia mielipiteitään erilaisten vaikuttamiskanavien kautta, 

esimerkiksi  kunnissa nuorisovaltuuston tai koulussa oppilas- ja opiskelijakuntien kautta. 

Myös perustuslailla (1999/731) on oma merkityksensä ohjaavaan osallistumiseen muun 

muassa elinympäristöönsä vaikuttamisen kautta. Mäntylän (2011) mukaan osallistumisen 

ongelma on kuitenkin se, ettei osallistumisen muotoja ole varsinaisesti säädelty ja suunnattu 

lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistumisen muotoja on kuitenkin 

pyritty selkeyttämään nuorisolaissa (2016/1285), jossa kuntia edellytetään edistämään nuorten 
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osallisuutta sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Laissa (2016/1285) on myös 

mainintoja esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä sekä 

monikulttuurisuudesta.  

Kunnilla ja alueilla on käytettävissään monia erilaisia kanavia, esimerkiksi juuri 

nuorisovaltuustot, sekä internetissä olevat sähköiset vaikuttamisen kanavat. Lisäksi 

peruskouluun on lisätty uuden opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) myötä osallisuutta 

esimerkiksi alakoulujen oppilaskuntien myötä. Myös kuntalailla (2015/410) on pyritty 

lisäämään kuntalaisten osallisuutta. Kuntalaisilla on esimerkiksi aloiteoikeus sekä hallintolain 

(2003/434) velvoittamat vaikuttamiskanavat, jotka ovat avoimia myös lapsille. Ongelmaksi 

nousee kuitenkin Korhosenkin (2004) mukaan lapsien erityislaatuisuus osallistujana. 

Esimerkiksi tapaamisista ja kokouksista tiedottaminen paikallislehdessä ei välttämättä tavoita 

lapsia ja nuoria. Myös vaikeiden asioiden käsittely yleisessä keskustelutilaisuudessa voi 

pahimmillaan eskaloitua kiivaaksi väittelyksi, joka ei välttämättä rohkaise nuorta ilmaisemaan 

omaa mielipidettään aidosti ja luottamuksellisesti. (Mäntylä 2011, 25) Kuntalain (2015/410) 

mukaan valtuuston tekemällä johtosäännöllä voidaan määritellä erilaisten toimielinten 

asemasta. Eli käytännössä 15 vuotta täyttäneelle nuorelle voidaan myöntää puhe- ja läsnäolo-

oikeus erilaisiin johtokuntien kokouksiin sekä lautakuntiin, kun se on vain määritelty kunnan 

asettamassa hallintosäännössä.  (Kohonen 2004, 113).  

2.2 Nuorten osallisuus 

Roger Hartin (1997) mukaan lapset ja nuoret tulee saada tietoisiksi omista oikeuksistaan ja 

saada heidän pitämään niistä ääntä. Hartin mukaan aikuisten tulee kuitenkin kannustaa ja 

rohkaista myös lasten vanhempia osallistumaan, sillä heillä ei välttämättä ole ollut itsellään 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja kehittämiseen heidän lapsuudessaan. 

Hart toteaa kuitenkin, että osallisuuden juurruttaminen eri yhteiskuntiin voi viedä vielä paljon 

aikaa, ja se vaatii myös asenteiden muuttumista lapsia ja nuoria kohtaan. Hänen mielestään eri 

yhteiskunnille ei ole ihan selvää, kuinka tasapainoilla lasten ja nuorten henkisten ja fyysisten 

tarpeiden välillä mietittäessä lapsen oikeuksien toteutumista. (Hart 1997, 10–11.) Hartin 

mukaan aikuisten tulisi pystyä siirtämään vastuuta lapsille ja pyrkiä tekemään päätöksistä 

entistä avoimempia. Kommunikoimalla lasten ja nuorten kanssa saadaan lapsissa ja nuorissa 

olevasta kapasiteetista irti mahdollisimman paljon. Hartin (1997) mukaan nuorilla on 

olemassa luontainen halu ymmärtää ympärillä olevaa maailmaa ja vaikuttaa siihen. Aikuisten 
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tulee vain löytää tapoja, joilla kannustaa nuoria kehittämään ympäristöä. Hart (1997) on 

kuitenkin sitä mieltä, että usein ohjaavat aikuiset ratkovat nuorten ongelmia liian helposti tai 

eivät anna nuorille haastetta selvittää ja ratkoa ongelmia itse. (Hart 1997, 16–20.) 

Colombekin (2006) mielestä lapset ovat aikuisten tavoin aktiivisia kansalaisia, jotka 

rakentavat yhteiskuntaa. Hänen mukaansa lasten ja nuorten aktiviteetit koulussa ja sen 

ulkopuolella ovat keskittyneet lähinnä oppimiskokemuksiin tai valmistamaan lapsia ja nuoria 

vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi aikuisina. Vaikka alaikäiset eivät olekaan kykeneviä 

äänestämään virallisissa vaaleissa, on Colombekin (2006) mukaan erittäin tärkeää, että lapset 

ja nuoret pääsevät harjoittelemaan näitä tärkeitä taitoja esimerkiksi oppilaskuntavaaleissa. 

Lapset ja nuoret tuntevat kuuluvansa eri yhteisöihin kuten esimerkiksi perheeseen ja omaan 

luokkayhteisöönsä. Lapset ja nuoret haluavat jo luontaisesti päästä vaikuttamaan omaan 

ympäristöönsä sekä yhteisön toimintaan. Colombekin (2006) mukaan jo pelkkä tunne kuulua 

johonkin tekee lapsesta tai nuoresta osallisen yhteisön jäsenen. (Colombek 2006, 13–14.) 

Myös Kiilakosken (2007) mukaan osallisuus on oikeutta omaan identiteettiin sekä 

arvokkuuteen osana perhettä, yhteisöä tai jotain muuta vastaavaa ryhmää. Jokaisen oma 

identiteetti käsittää yksilöllisyyden lisäksi myös sosiaalisia säikeitä. Nämä säikeet kuvaavat 

niin yksilöä kuin yhteisöä, jonka jäsen hän on. (Kiilakoski 2007, 13–14.)  

Alanko (2013, 43) määrittelee tutkimuksessaan Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen 

tilana – tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa osallisuuden 

käsitteen demokraattisen yhteiskunnan kontekstissa. Alangon mukaan osallisuuden käsitteellä 

viitataan lasten ja nuorten mahdollisuuksiin olla osallistuva ja aktiivinen kansalainen. Hänen 

mielestään lapset ja nuoret ovat kansalaisia, jotka voivat esittää mielipiteitään ja 

näkemyksiään yhteisössä sekä koko yhteiskunnassa. Lapsilla ja nuorilla on näin ollen myös 

mahdollisuudet osallistua heitä koskevien asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. (Alanko 

2013, 43.) 

Osallisuus voidaan nähdä niin, että lasta kuunnellaan ja hänen mielipiteensä otetaan 

huomioon päätöksenteossa ja sen eri vaiheissa (Pajulammi 2014, 141–142). On myös 

valtakunnallisella tasolla tärkeää pyrkiä turvaamaan kaikkien kansalaisryhmien osallisuus. 

Esimerkiksi homoseksuaalisten nuorten ja erilaisten etnisten ryhmien osallistaminen asettaa 

yhteiskunnalle monenlaisia haasteita, joihin yhteiskunnan tulisi pyrkiä vastaamaan. Yksilölle 

on annettava mahdollisuus toimia yhteisössään ja valta tulee jakaa yhteisön jäsenten kesken. 

Tilanne ei ole osallistava silloin, kun jäsentä kuunnellaan, mutta todellisuudessa hänen 
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mielipiteellään ei ole minkäänlaista merkitystä yhteisön kehittymiseen. Yksilön mielipiteillä 

tulee siis olla merkitys. Kiilakosken (2007) mukaan osallinen ihminen huolehtii ja kantaa 

vastuun yhteisöstään. (Kiilakoski 2007, 13–14) Kiilakoski (2012) on myös yhdessä 

Gretschelin ja Nivalan (2012) kanssa miettinyt osallisuuden käsitteen laajuutta ja todennut sen 

laajuuden olevan toisaalta myös eräänlainen negaatio. Kiilakosken ja muiden (2012) mukaan 

osallisuuden käsitteen alla pystytään toimimaan myös väärin. Näennäisosallisuudella 

viitataankin sellaiseen osallisuuteen, joka tarkoittaa sellaista osallisuutta, jossa nuorille 

annetaan kyllä mahdollisuuksia osallisuuteen, vaikka sillä ei olekaan mitään merkitystä. 

(Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 14.) Viirkorpi (1993) näkee muiden tutkijoiden tavoin 

osallisuuden merkitykselliseksi silloin, kun nuori pääsee oikeasti vaikuttamaan. Viirkorpi 

(1993) muistuttaa tutkimuksessaan myös siitä, että osallisuuden ja osallistumisen käsitteissä 

on kuitenkin eroja. Hänen mukaansa osallistuminen voi kärjistetysti olla sellaista, johon 

henkilö on pakotettu mukaan kun taas osallisuus on henkilöstä itsestään lähtevää halua 

osallistua toimintaan. (Viirkorpi 1993, 22–24.) Nuorisovaltuustotoiminta on kuitenkin 

pääsääntöisesti sellaista toimintaa, joka perustuu täysin nuorten omaan motivaatioon sekä 

haluun osallistua ja vaikuttaa. 

Thomas (2007) näkee lapsen osallisuuden tarkoittavan osallistumista johonkin aktiiviseen 

toimintaan tai päätöksentekoon. Näihin lukeutuvat myös tietynlaiset projektit, joihin lapsi on 

osallisena. Thomas jakaa osalisuuden kollektiiviseen päätöksentekoon, jossa päätöksenteko 

tapahtuu yhdessä esimerkiksi lapsiryhmässä, mutta myös lapsen yksilöllisellä tasolla, jolloin 

lapsi voi itse vaikuttaa päätöksentekoon. Hän viittaa myös konsultointiin eli ohjaamiseen 

osallisuudessa. Tällöin lasta käytetään konsulttina eli asiantuntijana häntä koskevissa asioissa. 

Tärkeää on kuitenkin se, että lapselle tehdään selväksi, miksi hänen mielipiteensä halutaan 

kuulla ja että hänen mielipiteellään on merkitys. Lapselle on myös erittäin tärkeää perustella 

syyt sille, miksei asiassa toimittu hänen toivomallaan tavalla. (Pajulammi 2014, 141–143.) 

Osallisuuden käsite on myös muuttanut näkemystä lapsista. Kun lapsille on säädetty oikeus 

vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, voidaan puhua jopa lapsen subjektoitumisesta. 

Yhteiskunnassa tapahtuneet suuret muutokset, kuten teollistuminen on irtaannuttanut lapset 

vanhasta ajatuksesta, jossa lapset ovat vanhempiensa omaisuutta. Mäntylä (2011) jakaa 

artikkelissaan Lasten ja nuorten osallistumisen oikeudelliset ongelmat lasten ja nuorten 

osallistumisen samoin kuin Thomas (2007). Hän puhuu myös yksilöllisen tason 

julkisoikeudellisesta puolesta, jossa lapsen puhevaltaa on huomattavasti enemmän säännelty 

kuin kollektiivisessa päätöksenteossa, jossa on mukana avoimempi ryhmä. Tapauksia, joissa 
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lapsen puhevaltaa on säännelty, voivat olla esimerkiksi lapsen huostaanotto tai tapaamis- ja 

huoltoriitakysymykset. Tapaukset koskettavat lasta hyvinkin henkilökohtaisesti, mutta 

suoranaista puhevaltaa lapsella ei näissä tilanteissa ole. (Mäntylä 2011, 21–22.) Ikää pidetään 

myös yhtenä lasta ja lapsen päätöksentekokykyä määrittävänä mittarina. Lapsella voidaan 

nähdä olevan kaksi ikää, biologinen ja psykososiaalinen. Lapsen ollessa ainutlaatuinen yksilö 

on jopa vaikeaa määritellä, milloin lapsi on täysin kypsä päättämään omista asioistaan. On siis 

paljon eri tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, missä vaiheessa lapsi on kykenevä 

päätöksentekoon, minkä luonteinen asia on kyseessä ja mikä on lapsen ikä ja kehitystaso. 

Lisäksi voidaan puhua myös erillisistä erityislainsäädännöistä, jotka määrittävät lapsen 

osallisuutta.  (Mäntylä 2011, 24.) Vaikka nuorisovaltuustot ovat yksilöiden muodostamia 

ryhmiä, on mielestäni oleellista ymmärtää myös lasten ja nuorten yksilöllinen puoli. Lapsien 

ja nuorten välillä nuorisovaltuustossa voi olla iällisesti vain vuosi tai kaksi, mutta he voivat 

olla psykososiaalisesti eri tasoilla, jolloin asioiden ymmärtäminen ja sisäistäminen voi olla 

täysin erilaista lasten ja nuorten välillä. Siksi nuorisovaltuustot tarvitsevat aikuisen ohjausta ja 

apua eri asioiden ymmärtämisessä.  

Horellin, Kytän ja Kaajan (2002) mukaan osallisuus on ihmisen inhimillinen, moraalinen sekä 

demokraattinen oikeus. Heidän mukaan se on myös tietynlainen velvoite hyvinvointivaltiossa, 

jossa osallistuminen tulisi nähdä yhteiskunnan voimavarana. Osallisuus on heidän mukaansa 

väline, jonka avulla voidaan ratkaista erilaisia ristiriitoja. Churchman (1987) löysi 

tutkimuksessaan kuusi syytä, joiden vuoksi ihmiset halusivat osallistua. Nämä kuusi syytä 

pätevät tutkijoiden mukaan myös Suomessa. Osallistumisen syitä ovat muun muassa 

demokraattisten arvojen edistäminen, muutoksen tarpeellisuus yhteiskunnassa, koulutus ja sen 

kehittäminen sekä pyrkimys muokata omaa elinympäristöään. Horellin ja muiden (2002) 

mukaan viimeisin syy on syy sille, miksi lapset ja nuoret haluavat osallistua ympäristön 

kehittämiseen ja muokkaamiseen. Nuorten tavoiteena on kehittää ympäristöään omien 

tarpeidensa mukaan. Osallistuminen vaatii kuitenkin harjoittelua sekä opiskelua.  (Horelli, 

Kyttä & Kaaja 2002, 32.)  

Hart (1992) on havainnollistanut omaa käsitettään nuorten osallisuudesta tikasmallin avulla. 

Hartin tikkaissa on tarkoitus edetä askel askeleelta kohti täyttä osallisuutta. Tikkaiden 

alkupäässä eli kolmessa ensimmäisessä askeleessa osallisuutta ei juuri ole tai se on epäaitoa, 

ja tikkaiden yläpäässä on jo saavutettu lähes täydellinen osallisuus. (Hart 1997, 40–41.) 

Taulukossa 1. olen pyrkinyt havainnollistamaan osallisuuden tikkaita nuorisovaikuttamisen 
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näkökulmasta. Nuorisovaikuttamisen tavoitteena olisi liikkua tikkaiden askelmilla 6-8, jolloin 

osallisuus toteutuisi tehokkaammin. 

Tässä tutkimuksessa oma käsitykseni osallisuudesta muodostuu seuraavien teorioiden 

pohjalta. Ensimmäisenä näen keskeiseksi käsityksen osallisuudesta, jossa lapsilla ja nuorilla 

tulee olla mahdollisuus osallistua sekä toimia aktiivisena kansalaisena (Alanko 2013, 43). 

Nuorisovaltuusto on nuorille suunnattu kanava toteuttaa osallisuutta erilaisten aloitteiden ja 

tapahtumien myötä koko kunnassa. Osallistuminen toimintaa edistää myös nuorten kasvua 

aktiivisiksi kansalaisiksi. Lisään käsitykseeni myös Horellin, Kytän ja Kaajan ajatuksia 

nuorisovaltuuston tarpeeseen saada mahdollisuuksia harjoitella erilaisia vaikuttamisen 

muotoja sekä saada toimintaansa ohjausta (Horelli, Kyttä & Kaaja 2002, 32). Oman 

näkemykseni mukaan nuoret tarvitsevat tukea opetellessaan toimimaan aktiivisina 

yhteiskunnan jäseninä. Aikuisen tuki sekä ohjaaminen ovat näin keskiössä, jotta nuoret 

rohkaistuisivat toimimaan ja kokeilemaan uusia toimintamalleja. 
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Kuvio 1. Nuorisovaikuttamisen tikkaat (mukaillen Hart 1997, 40–41). 

8. Yhteinen 
aloite, 

yhteinen 
päätös 

• Nuoret toimivat yhdessä aikuisten kanssa aloitteen tekijöinä. 

7. Nuorten 
aloite & 
toiminta 

• Nuoret tekevät aloitteen ja tekevät pohjatyötä aloitteen käsittelyä varten. 

6. Aikuisten 
aloite, nuoret 

tietoisiksi 

• Päätöksen teko lähtee aikuisista, mutta nuoret saavat päätöksistä vain informaatiota. 

5. Kuuleminen 
& informointi 
5. Kuuleminen 

• Päättävät toimielimet ottavat nuoret mielipiteet huomioon päätöksiä tehtäessä. 

4. 
Tehtävänanto  
& informointi 
Tehtävänanto  

• Nuoret saavat aikuisilta erilaisia tehtäviä ja he ovat tietoisia siitä, mitä tehtävä 
sisältää.  Nuorten on tärkeää tuntea kuuluvansa yhteisöön. 

3. 
Leimaisimena 
käyttäminen 

• Nuoret pääsevät mukaan toimintaan esimerkiksi esiintymään, mutta heille ei anneta 
aikaa valmistautua tilanteeseen tai keskustella aiheesta muiden nuorten kanssa. 

2. Koristeena 
oleminen 

• Nuoret otetaan kyllä mukaan toimintaan, mutta heille ei perustella toiminnan syitä. 

1. 
Manipulaatio 

• Nuoria manipuloidaan toimimaan aikuisten toivomalla tavalla. 
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Hartin (1997) osallisuuden tikkaat muodostuvat kahdeksasta askelmasta, jonka ensimmäisellä 

askelmalla puhutaan nuorten manipuloimisesta. Aikuiset voivat manipuloida nuoria 

esimerkiksi esiintymään keskustelutilaisuudessa ja tuomaan esille aikuisten mielipiteitä. 

Toisella askelmalla nuoret otetaan mukaan toimintaan, mutta heille ei kerrota toiminnan 

tarkoitusta. Tavoitteena voi olla esimerkiksi saada nuoria poliittisen televisio-ohjelman 

yleisöön, jotta katsojille välittyy viesti nuorekkaasta toiminnasta. Kolmannella askelmalla 

nuoret pääsevät mukaan toimintaan, mutta heille ei anneta riittävästi aikaa valmistautua tai 

keskustella asioista muiden nuorten kanssa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun 

nuorelta pyydetään lausuntoa tärkeään asiakirjaan lyhyellä varoitusajalla. Askelmat 4-8 ovat 

Hartin (1997) mallin mukaan osallisuuden tasoja, joissa aikuiset ja nuoret toimivat 

yhteistyössä niin aloitteiden tekemisessä kuin osallistujina. Askelmilla pyritään kuvaamaan 

aitoa osallisuutta, jossa nuoren ei tarvitse toimia aina kaikista ylimmällä askelmalla. 

Ajatuksena on kuitenkin, että toimintaa voidaan suunnitella ja kehittää niiden avulla. 

Tavoitteena on luoda nuorille mahdollisuuksia toimia omien kykyjensä mukaan juuri hänelle 

sopivalla tasolla (Hart 1997, 40–42.) 

2.3 Nuorisovaltuusto nuorten osallisuusryhmänä 

Lapsi- ja nuorisovaikuttaminen on Suomessa kehittynyt voimakkaasti viime vuosi 

kymmeninä. Nuorisovaltuustojen liiton mukaan nuorisovaltuustoja löytyy Suomen kunnista 

247 (Suomen nuorisovaltuustojen liitto) kun vuonna 2017 koko Suomessa kuntia on 311 

(Valtiovarainministeriö 2017). Nuorisovaltuustot kirjattiin kuntalakiin kuitenkin vasta vuonna 

2015. Tämän kuntalain kohdan mukaan nuorisovaltuustojen tarkoituksena on taata nuorten 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Kuntalaissa on erillinen pykälä 26§, joka velvoittaa 

kuntaa perustamaan nuorisovaltuuston, ellei sitä ole jo perustettu. Lain mukaan kunta on 

velvollinen huolehtimaan nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on 

lisäksi annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun sekä 

valmisteluun. Nuorisovaltuuston tulee päästä mukaan myös eri toimialojen päätöksien 

toteuttamiseen sekä seurantaan asioissa, joilla on merkitys kuntalaisten hyvinvointiin kuten 

esimerkiksi terveyteen ja opiskeluun. Lisäksi laki mahdollistaa nuorille oikeuden osallistua 

myös niiden asioiden käsittelyyn, jotka he itse katsovat lasten ja nuorten kannalta 

merkittäviksi. (Kuntalaki 2015/410.) 
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Paikalliset nuorisovaltuustot toimivat oman kuntansa alueella ja pyrkivät omassa kunnassaan 

kehittämään nuorille suunnattuja palveluita, tapahtumia, sekä osallistua päätöksentekoon. 

Nuorisovaltuusto voidaan valita kuntaan monella eri tavalla, joten yhtä valtakunnallista tapaa 

ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa. Yleisin tapa on kuitenkin valita nuorisovaltuusto 

vaaleilla, johon ehdolle voivat asettua kaikki alle 29-vuotiaat nuoret. Nuorisovaltuuston koko 

vaihtelee kunnan mukaan, ja vaalien jälkeen nuorisovaltuustoon valitut nuoret valitsevat 

keskuudestaan yleensä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut toimijat. 

Esimerkiksi yksi valtuutettu voi saada vastuulleen tapahtumat ja toinen tiedottamisen. 

Nuorisovaltuustosta riippuen roolitus ja roolien nimikkeet voivat vaihdella jopa vuosittain. 

Roolituksen tavoitteena on vastuuttaa kaikki nuorisovaltuuston jäsenet toimimaan yhteisen 

päämäärän eteen. Vastuun jakamisella pyritään myös vähentämään työmäärän kerääntymistä 

yhdelle valtuuston jäsenelle.  

Paikallisesta nuorisovaltuustosta seuraava linkki laajempaan vaikuttamiseen ovat piirit. Piirit 

muodostuvat maantieteellisten alueiden mukaan esimerkiksi Pohjois-Suomen piiri. Piirit 

järjestävät piirikokouksia, joissa valitaan piireille hallitus. Piirien tarkoituksena on kehittää 

alueellista yhteistyötä paikallisten nuorisovaltuustojen välillä sekä toteuttaa laajempaa 

alueellista edunvalvontaa. Lisäksi piirit voivat järjestää erilaisia koulutuksia. Piirien 

yläpuolella on Nuorisovaltuustojen liitto, joka on perustettu jo vuonna 1998. Liiton on 

tarkoitus toimia valtakunnallisena nuorisovaltuustojen edunvalvojana sekä palvelu- että 

yhteistyöjärjestönä. Liiton edunvalvontaan kuuluu edistää nuorisovaltuustojen asemaa sekä 

parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Liiton hallitus toimii muun muassa 

nuorten linkkinä eduskuntaan. (Nuorisovaltuustojen liitto, 2017.) 

Kohonen (2004) on tutkinut nuorten vaikuttajaryhmiä, jossa nuoret ovat olleet pääasiassa alle 

18-vuotiaita. Hän on tutkimuksessaan pyrkinyt selvittämään nuorten motiiveja osallistua 

vaikuttajatoimintaan, sekä sitä, millainen on aikuisten rooli toiminnan kehittämisessä. Hänen 

suurena mielenkiintonaan on myös se, mitä nuoret ovat toiminnasta oikein oppineet. 

(Kohonen 2004, 112.) Kohosen mukaan innostaminen ja osallistuminen linkittyvät toisiinsa. 

Sosiokulttuurisessa innostamisessa on ideana saada aikaan muutosta yhteiskunnassa. Kohosen 

mukaan muutoksia yhteiskuntaan tullaan saamaan vain siten, että ihmiset toimivat 

yhteistyössä toistensa kanssa sekä uskovat ja pyrkivät yhteisiin päämääriin. Innostamisen 

tarkoituksena on antaa jokaiselle ryhmän jäsenelle jotakin, jotta hänen elämänlaatunsa 

parantuisi. Seurauksena innostamisesta voidaan saavuttaa paljon positiivista kehitystä, jossa 

hyötyy yksilön lisäksi koko yhteisö. (Kohonen 2004, 116.) Nuorisovaltuustojen sekä 
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päättäjien välinen yhteistyö ja yhteisymmärrs on siis erittäin keskeinen silloin kun tavoitteena 

on kehittää yhteisöä. 

Nuorten vaikuttajaryhmät ovat yksi väylä innostaa nuoria kehittämään niin itseään kuin 

yhteisöäkin. Kohosen (2004) mukaan nuoret saavat todellisen potentiaalinsa käyttöön vain 

kannustamalla ja tukemalla. Sen sijaan negatiiviset ilmaukset tulisi pyrkiä kääntämään 

positiivisemmiksi. Nuorten vahvuuksien korostaminen ja kuuleminen on avainasemassa 

nuoria innostaessa. Kunnilla on käytössään erilaiset resurssit tukea ja kannustaa nuorten 

vaikuttajaryhmiä. Kuitenkin useimmissa kunnissa on palkattu nuorisotyöntekijä, joka toimii 

tarvittaessa linkkinä nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisotyöntekijän tavoitteena on toimia 

innostajana, joka luottaa nuorten omiin voimavaroihin ja kykyyn selvittää itse 

ongelmatilanteet. (Kohonen 2004, 116) Nuorisotyöntekijän tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

suoraan kertoa mitä nuorisovaltuuston tulisi tehdä vaan antaa erilaisia vaihtoehtoja ja tarjota 

ratkaisumalleja. Kohosen (2004) mukaan keskiössä nuoren kasvattamisessa 

yhteiskunnalliseen vastuuseen on kuitenkin nuoren omalla perheellä, jossa nuori voi vapaasti 

harjoitella oman mielipiteensä ilmaisemista sekä erilaisten kompromissien tekemistä. 

Myöhemmin lapsen kasvaessa alkavat muut yhteisöt tarjoamaan erilaisia vaikuttamisen 

malleja. (Kohonen 2004, 116.) 

2.4 Nuorisovaltuustoihin osallistuvat nuoret 

Millaisia ovat sitten nämä nuoret, jotka lähtevät mukaan nuorisovaltuustotoimintaan tai 

johonkin muuhun kunnalliseen vaikuttajaryhmään. Paakkunen ja Myllyniemi (2004) 

selvittivät tutkimuksessaan yleiskuvaa nuorten ja vaikuttajaryhmien paikallisesta sekä 

kunnallisesta osallistumisesta. Heidän tutkimuksessaan vaikuttajaryhmän jäsenet olivat muita 

nuoria kriittisempiä sekä idealistisempia demokratian itseisarvojen mielessä. 

Vaikuttajaryhmien jäsenet kertoivat myös seuraavansa muita nuoria enemmän paikallista 

päätöksentekoa ja mediaa. He osasivat myös kritisoida mediaa sekä kuntapäättäjiä muita 

nuoria enemmän. Paakkusen ja Myllyniemen (2004) tutkimuksessa ilmeni kuitenkin kaikkien 

nuorten kohdalla selvä halu omakohtaiseen toimintaan parantaa kunnan palveluita sekä toimia 

niiden kehittämiseksi. Tutkittaessa nuorten äänestysaktiivisuutta ja kiinnostusta lähteä itse 

ehdolle, vaikuttajaryhmien nuorista iso osa oli valmis lähtemään ehdolle kuntavaaleissa 

jonkun pyytäessä heitä ehdokkaaksi. (Paakkunainen & Myllyniemi 2004, 105–107.)  
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Paakkusen ja Myllyniemen (2004) mukaan vaikuttajaryhmien aktiivit ovat muuttamassa 

kunnallisten päättäjien ja nuorten erilaisten toimintafoorumeiden välejä. Nuoret pyrkivät 

tuomaan paikalliseen päätöksentekoon omia intressejään sekä arvojaan, joissa pyritään 

välttämään puoluepoliittista kurinalaisuutta. Kuitenkin vaikuttajaryhmien vakuuttavuuden 

takana on tutkijoiden mukaan nuorten vahvistunut sekä hyväksytty asema, luottamuksellinen 

imago, saumaton yhteistyö sekä politisoiva linkittyminen itse kuntaan. Vaikuttajaryhmien 

järjestysperusteet ja vaalitavat sekä toimintamallit ovat kuitenkin hyvin monenlaisia. Yhdeltä 

kantilta ryhmät tuovat nuorta energiaa kunnalliseen toimintaan, he järjestävät erilaisia 

tilaisuuksia ja tapahtumia sekä lisäävät näin nuorten omaa toiminnallista autonomiaa. Toisena 

suuntana on kuitenkin ryhmien suunta määrätietoisesti kohti kunnallista päätöksentekoa sekä 

institutionaalisia otteita. Toiminnassa on toki havaittavissa myös ongelmapuolensa, jossa 

vaikuttajaryhmän sisällä on tietynlaista turhautumista omiin toimijoihin. Esimerkiksi 

sellaisiin, jotka tavoittelevat vain omaa etuaan tai eivät osallistu tai sitoudu yhdessä 

päätettyihin asioihin. Turhautumista näkyy myös selvästi kuntapäättäjiin. (Paakkunainen & 

Myllyniemi 2004, 107–108). Paakkunaisen ja Myllyniemen (2004) tutkimuksessa nousi esiin 

tytöt ja heidän roolinsa aktiivisena toimijana. Heidän mukaansa tytöt hallitsevat 

osallistumisen maisemaa. Tytöt keskustelevat poikia enemmän toiminnan ongelmakohdista 

sekä näennäisten valtuustojen ongelmista kunnallisessa päätöksenteossa. (Paakkunainen & 

Myllyniemi 2004, 107–108). Kurikka on omassa tutkimuksessaan jo vuonna 1993 havainnut 

tyttöjen aktiivisuuden olevan lähes poikkeuksetta poikien aktiivisuutta korkeampaa. Lisäksi 

hänen mukaansa osallistumisaktiivisuus on selvässä yhteydessä nuoren sosioekonomiseen 

taustaan sekä koulutukseen. (Kurikka 1993, 31.) 

Monissa vaikuttajaryhmissä keskustelua käydään konkreettisista asioista, mutta myös 

isommista kokonaisuuksista. Tämä johdattelee keskustelua myös laajempiin kokonaisuuksiin, 

kuten todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin kunnassa, kunnalliseen vallanjakoon ja niin 

edelleen. Nuorten politisoituminen ei Paakkunaisen ja Myllyniemen (2004) mukaan tarkoita 

vain kiinnostuneisuutta kuntavaaleista vaan pikemminkin kysymys on nuorten omasta 

kehittymisestä. Vaikuttajaryhmässä toimiminen opettaa nuorille yhteistoimintaa, erilaisia 

hyödyllisiä taitoja, kunnallisen demokratian perusteita ja tietenkin taitoja tulkita politiikkaa ja 

sen erilaisia ilmenemismuotoja. Paakkunainen ja Myllyniemi (2004) toteavat tutkimuksensa 

lopussa kuitenkin, että nuorten vaikutusmahdollisuudet ovat loppujenlopuksi hyvin ohuita. 

Onneksi monet aktiiviset nuoret ovat rikkomassa vanhoja kaavoja ja muokkaamassa sitä 

uudelleen. Varsinkin aktiivisimmat nuoret ovat kyenneet linkittämään ja kehittämään eri 
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toimijoiden välisiä suhteita yli sukupolvien. Kun toiminta vaikuttajaryhmissä on 

systemaattista ja jatkuvaa antaa se nuorille entistä enemmän mahdollisuuksia toimia ja tulla 

vaikuttavammaksi tekijäksi kuntapolitiikassa. Pitkäjänteisellä työllä nuorisovaltuutetut 

antavat alle 18-vuotiaille mahdollisuuksia osallistua ja kehittää omia poliittisia taitojaan 

ilman, että takkuinen kuntademokratia pystyisi toimintaa jarruttamaan.   (Paakkunainen & 

Myllyniemi 2004, 108.)  

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia vaikuttamisen kanavia, ja nuoret eivät 

kuitenkaan kiinnostu puolueiden nuorisotoiminnasta. Nikkilän (2002) mukaan nuoret ovat 

edeltäneitä sukupolvia vapaampia ja arvostavat tiettyjä asioita tiettyinä hetkinä. Näin ollen 

nuoret eivät enää kiinnity tiettyihin arvoihin ja käsityksiin pysyvästi. (Nikkilä 2002, 67) Siksi 

puoluepolitiikkaa ei nähdä ainoana eikä kovin mielekkäänäkään väylänä yhteiskunnalliselle 

osallistumiselle (Kurikka 1996, 3). Paakkunainen (1997) totesi jo kaksikymmentä vuotta 

sitten, että nuorten poliittinen kulttuuri sekä osallistuminen ovat hajautuneet ja hakevat 

jatkuvasti uusia piirteitä (Paakkunainen 1997, 133–134). Voidaan jopa todeta, ettei nuorten 

toiminta uusien osallistumisen mallien hakemisessa ole oikeastaan muuttunut vuosien aikana. 

Nikkilä (2002) allekirjoittaakin artikkelissaan, että nuoret vieroksuvat puoluepolitiikkaa ja he 

näkevät politiikkaan liittyvät asiat negatiivisessa valossa. Hän havainnoi vuonna 2001 

nuortentapahtumaa, jossa nuorisovaltuustojen yhdistävänä tekijänä oli nimenomaan sanan 

politiikka käyttäminen. Nuoret kertoivat kokevansa kyseisen sanan hyvin kaukaisena sekä 

negatiivisia ajatuksia tuovana. Nikkilän (2002) mielestä nuorten suhde puoluepolitiikkaan on 

joko negatiivinen tai passiivisen seuraileva. Passiivisella seuraajalla Nikkilä (2002) tarkoittaa 

nuoria, jotka kyllä seuraavat politiikkaa ja politiikkoja, mutta lähinnä niiden viihdearvon 

vuoksi.  (Nikkilä 2002, 67.) Nikkilä (2002) pohtii tutkimuksessaan, miksi nuoret sitoutuvat 

mielummin nuorisovaltuustoon kuin puoluepolitiikkaan. Hänen mukaansa nuoret eivät 

selkeästi halua olla poliitiikkoja vaan vaikuttajia, joka on jo sanana selvästi neutraalimpi kuin 

poliitikko. Poliitikko ajaa enemmänkin oman puolueensa linjoja ja oman puolueensa 

kannattajien etuja kun taas vaikuttaja nähdään henkilönä, joka voi ottaa kantaa myös 

puoluepoliittisten linjojen ulkopuolisiin asioihin ja olla niistä erimieltä. Nuorisovaltuustot 

eivät halua sisällyttää toimintaansa varsinaista puolueisiin kytköksissä olevaa toimintaa tai 

politiikkaa. Nuorisovaltuutettuina on kuitenkin myös niitä nuoria, jotka ovat mukana 

puolueiden toiminnassa. Puolueiden toiminta nähdään kuitenkin nuorisovaltuustotoiminnan 

jatkumona eli seuraavana vaiheena nuorisovaltuustotoiminnan jälkeen. (Nikkilä 2002, 67.) 



22 

 

2.5 Nuorten kiinnostus paikalliseen vaikuttamiseen 

Miksi nuoret sitten lähtevät mukaan erilaisiin vaikuttajaryhmiin. Kohosen (2004) tutkimuksen 

mukaan nuoret lähtivät mukaan vaikuttajaryhmän toimintaan, sillä he halusivat toteuttaa 

konkreettisia tapahtumia sekä tekemistä muille paikkakunnan tai järjestön nuorille. Nuorilla 

oli myös halu vaikuttaa asioihin. Lisäksi he näkivät toiminnasta olevan hyötyä myös 

tulevaisuudessa. (Kohonen 2004, 117.) Horellin, Sotkasiiran ja Haikkolan (2004) tutkimuksen 

mukaan vaikuttajanuoret olivat keskimäärin aktiivisempia kuin tavalliset nuoret. Aktiiviset 

nuoret osallistuivat suhteellisesti enemmän erilaisiin osallistumisen muotohin, kuten 

esimerkiksi liikunta- ja nuorisojärjestöjen tapahtumiin. Tutkimuksessa merkittävin ero 

aktiivisen ja tavallisen nuoren välillä oli poliittinen aktiivisuus. Horellin ja muiden (2004) 

mukaan nuorten osallistumismotiivit ovat erittäin moninaisia. Heidän saamissaan 

vastauksissaan korostui niin käytännöllinen osallistuminen kuin instrumentaalinen näkökulma 

vaikuttamiseen. Tutkimuksessa korostui myös selkeästi halu kehittää omia taitojaan sekä 

työskentelystä saatava hyöty tulevaisuudessa. Tärkein syy toimintaan mukaan lähtemiselle oli 

kuitenkin selkeä: aktiiviset nuoret havaitsivat paljon epäkohtia, joihin halusivat päästä 

vaikuttamaan. (Horelli, Sotkasiira & Haikkola 2004, 135–137.) Myös Kohosen (2004) 

kyselyaineiston perusteella löytyi yhtenä motiivina yhteistoiminnallinen oppiminen, joka 

tapahtui nimenomaan konkreettisen tekemisen kautta. Nuorten oma motivaatio on keskiössä 

nuorten kehityksessä. Silloin kun nuoret kehittävät heitä kiinnostavia tapahtumia, tapahtuu 

myös oppimista parhaiten. Kun nuoret järjestävät erilaisia tapahtumia, tulee heidän oppia 

ymmärtämään myös oman elämänsä realiteetit. Mitkä asiat ovat nuorten elämässä tärkeimpiä 

ja miten priorisoida asiat oikeaksi näkemällään tavalla. Samalla nuoret verkostoituvat ja 

oppivat paljon tärkeitä taitoja työelämää varten sekä tietoa ja taitoa uudistaa myös 

kuntapolitiikkaa. (Kohonen 2004, 117.) 

Suomessa on tehty nuorisobarometreja vuodesta 2004 lähtien. Nuorisobarometrien 

tarkoituksena on kartoittaa nuorten tilannetta ja näkökulmia tulevaisuudesta sekä hyvinvointia 

vuosittain. Vuonna 2008 tehdyssä nuorisobarometrissa pääteemaksi valittiin nuorten suhde 

kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen. (Myllyniemi 2008, 6.) Nuorisobarometrissä 

selvitetään vuosittain nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan, ja vielä 90-luvulla nuorten 

kiinnostus politiikkaan oli kasvussa, mutta 2000-luvun puolella kiinnostus politiikkaan on 

laskenut huomattavasti. Merkittävin huomio kiinnittyy niihin (22% vastaajista), jotka 

kertoivat etteivät ole kiinnostuneita politiikasta lainkaan, sillä osuuden kasvu on huomattava 

verrattuna aiempaan tutkimukseen. Vuoden 2008 nuorisobarometrin mukaan koulutuksella on 
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selvä vaikutus tuloksiin, sillä yliopistokoulutetut nuoret olivat selvästi kiinnostuneempia 

politiikasta kuin ammattikorkeakoulun käyneet nuoret. Nuorten kiinnostus kuntapolitiikkaan 

oli selvästi heikompi kuin politiikkaan yleensä. Tutkimuksessa ilmeni myös sukupuolten 

välinen ero, sillä kysyttäessä ylipäätään politiikasta, olivat miehet siitä keskimääräistä 

kiinnostuneempia kuin naiset. Varsinaista eroa sukupuolten välillä ei kuitenkaan ollut 

kuntapolitiikan kohdalla. (Myllyniemi 2008, 41–42.) Nuorten osallistuminen kunnalliseen 

vaikuttamiseen näyttää kuitenkin lisääntyneen vuoden 2008 barometrin mukaan kaikilla 

kyselyssä mukana olleilla osa-alueilla. Myllyniemen (2008) mukaan erilaiset internetin 

vaikuttamisen kanavat, kuten nettiadressit, ovat tehneet osallistumisesta kunnalliseen 

vaikuttamiseen ja vaikuttamiseen ylipäätään entistä vaivattomampaa. Myös yhteydenotto 

päättäjiin on Myllyniemen (2008) mukaan helpottunut sähköisten järjestelmien ja 

viestintävälineiden kautta. (Myllyniemi 2008, 53–54.) 

Vuonna 2008 reilu 40% vastaajista kertoi, ettei ole osallistunut mihinkään kyselyssä 

kysyttyyn vaikuttamiskanavaan. Tulosta voidaan tulkita myös toiseen suuntaan, jolloin 

enemmistö nuorista olisi kuitenkin jotenkin osallistunut asuinalueensa suunnitteluun. 

Osallistumista ei Myllyniemen (2008) mukaan voi kuitenkaan kutsua monipuolipuoliseksi. 

Useampaan kuin kolmeen vaikuttamismuotoon ei ollut osallistunut kuin vain joka kymmenes 

vastaaja. Barometrissa on havaittavissa tietynlaista kasaantumista, sillä vaikuttamisen 

mahdollisuuksiin osallistuneista nuorista yli 60% kertoi osallistuvansa myös jollain muulla 

tavalla. Myllyniemi näkeekin, että erilaiset toimintatavat ovat tietynlaisessa hierarkiassa 

keskenään. Silloin, kun nuori pääsee mukaan osallistumaan, on hyvin todennäköistä, että hän 

osallistuu myös muilla eri tavoilla. Esimerkiksi nuori, joka on mukana nuorisovaltuustossa tai 

puoluetoiminnassa on hän mukana mitä todennäköisemmin myös muissa 

vaikuttamisenkanavissa. Nuorisobarometrin mukaan yli puolet tämän kaltaisista nuorista 

osallistuivat vähintään viiteen erilaiseen toimintamuotoon. (Myllyniemi 2008, 54.) 

Vuoden 2016 ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) tutkimuksessa 

selvitettiin nuorten yhteiskunnallisia tietoja, osallistumista sekä asenteita yhteiskuntaa 

kohtaan. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millaisia valmiuksia nuorilla on 

toimia sekä osallistua 2000-luvun yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistui 24 eri 

maata/aluetta, joista vastaajista suurin osa oli kahdeksasluokkalaisia nuoria. Lisäksi 

tutkimuksessa oli mukana myös rehtoreita sekä opettajia. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & 

Nissinen 2016, 5.) Nuorilta kysyttiin muun muassa sitä, kuinka usein he keskustelivat 

poliittisista asioista koulussa tai sen ulkopuolella. Suomalaiset nuoret sijoittuivat 
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tutkimuksessa hieman alle kansainvälisen keskiarvon. Muutos on kuitenkin hyvin vähäinen 

verrattuna vuoden 2009 vastaavaan tutkimukseen. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 

2016, 34.)  

Osallistumista erilaisten järjestöjen toimintaan selvitettiin ICCS:n tutkimuksessa (2016) 

kysymällä nuorelta, kuinka aktiivisesti hän oli ollut mukana toiminnassa. Pohjoismaiden 

nuorista vain harvat osallistuvat poliittisten nuorisojärjestöjen toimintaan ja aktiivisuus myös 

muita järjestöjä kohtaan oli alhaista kansainvälisellä tasolla. Suomessa poliittisten 

nuorisojärjestöjen toimintaan kertoi osallistuvansa vain 3% vastaajista. Suurin muutos oli 

kuitenkin Liettuassa (8%), jossa nuorten aktiivisuus poliittisissa nuorisojärjestöissä oli 

lisääntynyt. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 2016, 41–42) Vuonna 2009 todettiinkin, 

etteivät Pohjoismaiset nuoret osallistu järjestötoimintaan, mikä pitää ICCSn uusimman 

tutkimuksen (2016) mukaan edelleen paikkansa. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 2016, 

42.) Puolet suomalaisista nuorista kertoivat osallistuvansa johonkin urheiluseuran tai 

joukkueen toimintaan, mikä olikin yleisin osallistumisen muoto. Toiseksi yleisin 

osallistumisen muoto oli yleishyödyllinen 4H-toiminta sekä partio. Huomattavaa oli 

kuitenkin, että suomalaiset tytöt olivat poikia aktiivisempia osallistumaan yhteiskunnallisten 

järjestöjen, kerhojen sekä erilaisten ryhmien toimintaan. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & 

Nissinen 2016, 43.) 

Nuoret arvioivat omaa osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan tulevaisuudessa. 

Suomalaiset nuoret arvioivat äänestävänsä vaaleissa muita Pohjoismaita vähemmän. 

Äänestysaktiivisuudessa sukupuolten jakauma erottui, ja suomalaiset tytöt olivat poikia 

varmempia siitä, että he tulisivat äänestämään tulevaisuudessa. Eroja poliittiseen toimintaan 

osallistumisessa tyttöjen ja poikien välillä ei kuitenkaan ollut. Suomalaiset nuoret haluaisivat 

aikuisina toimia ympäristön hyväksi tai tehdä vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnallaan. 

Puolueeseen aikoi liittyä 16 % nuorista, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2009 tehdyssä 

tutkimuksessa (12 %). Kuntavaaleihin aikoi asettua ehdolle 6 %, joka on hieman vähemmän 

kuin vuonna 2009 (7 %).  Muutokset nuorten äänestysaktiivisuudessa ja halusta asettua itse 

ehdolle e ole siis tapahtunut suuria muutoksia. (Mehtäläinen, Niilo-Rämä & Nissinen 2016, 

43–45) Kuntavaaleissa 2017 oli ehdolla 2 992 nuorta (alle 29 -vuotiaita), joista naisia oli 

1 255 ja miehiä 1 737. (Tilastokeskus, 2017) Naisia oli ehdolla siis huomattavasti vähemmän 

kuin miehiä, vaikka aktiivisuutta on nuorilla alle 18 – vuotiaialla naisilla näyttäytynyt 

enemmän kuin miehillä.  
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkielmani on monimenetelmällinen tapaustutkimus, jonka aineiston keräsin 

kyselylomakkeen avulla. Tutkielman kohteena ovat nuorisovaltuutetut, jotka ovat jo 

lopettaneet työskentelynsä nuorisovaltuustossa. Tutkielman lähtökohtana on kiinnostukseni 

nuorisovaltuustotoimintaan sekä nuorisovaltuustotoiminnasta saatuihin kokemuksiin ja 

valmiuksiin. Tutkimusaineistoni koostuu internetissä toteutetusta kyselylomakkeesta, joka 

sisälsi monivalintakysymyksiä.  

Tässä luvussa kerron tutkielmani toteuttamisesta. Ensimmäisessä alaluvussa esittelen 

tutkimuskysymykset sekä avaan tutkielmani tarkoitusta. Toisessa alaluvussa kuvaan 

monimenetelmällistä tapaustutkimusta, jossa käytän niin laadullista kuin määrällistä 

tutkimusmenetelmää. Kolmannessa alaluvussa kerron tutkimusaineistoni keruusta ja 

viimeisessä alaluvussa esittelen aineistoni analysointia esimerkkien avuin.  

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia valmiuksia nuorisovaltuustot ja niissä 

työskentely on antanut nuorille aikuisille. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 

menetelmien avulla olen pyrkinyt saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiini, jotka ovat 

muodostuneet oman mielenkiintoni pohjalta. Näen, että nuorten vaikuttaminen sekä osallisuus 

ovat erittäin keskeisiä nuorille, jotka eivät koe saavansa ääntänsä kuuluviin kunnassa. Haluan 

kuitenkin tutkimuksessani selvittää, millaiset valmiudet toiminta on antanut nuorille, ja miten 

juuri he ovat hyötyneet toiminnasta sen loputtua. Tutkimuskysymyksiksini muodostuivat 

seuraavat: 

1. Millaisia kokemuksia nuorilla on nuorisovaltuustossa toimimisesta? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla haluan selvittää, miksi nuoret ovat lähteneet 

mukaan toimintaan ja millainen merkitys toiminnalla on heille ollut. Tärkeää on kartoittaa 

myös se, millaisia vaikutuksia toiminnalla on ollut yhteiskunnallisesti ja millaista hyötyä 

vastaajat ovat nähneet toiminnan antaneen. 

2. Millaisia valmiuksia nuorisovaltuustotoiminta on kehittänyt nuorissa? 



26 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, millaisia tietoja ja taitoja nuoret ovat 

toiminnasta saaneet. Valmiuksilla tarkoitan niitä taitoja, joita nuoret ovat pystyneet 

hyödyntämään myöhemmin elämässään esimerkiksi työelämässä tai opinnoissa. 

Toteutin tutkimukseni avoimena internetkyselynä, jossa kaikki linkin saaneet pystyivät 

vastaamaan kyselyyni. Aineistosta valitsin ne osuuden, jotka liittyivät asettamiini 

tutkimuskysymyksiini.  

3.2 Monimenetelmällinen tapaustutkimus 

Käytän tutkielmassani sekä laadullista että määrällistä tutkimusta selvittääkseni esimerkiksi 

nuorisovaltuustotyöskentelyn mielekkyyttä. Tutkielmani on siis tapaustutkimus, jota lähestyn 

monimenetelmällisesti. Käytän tutkielmassani laadullista tutkimusta, jonka avulla tulkitsen 

avoimia vastauksia. Lisäksi tutkin määrällistä aineistoani kvantitatiivisia menetelmiä 

hyödyntäen. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeimpiä osia ovat itse tutkimuksen tekemisen 

lisäksi teoreettinen viitekehys ja sen sisällä olevat käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 19.) 

Omassa tutkielmassani keskeisimpiä käsitteitä ovat osallisuus sekä nuorisovaltuusto ja sen 

rooli kunnallisessa päätöksenteossa. Olen määritellyt keskeisimmät käsitteet tutkielmani 

alussa, ja niiden on tarkoitus tukea lukijaa tätä tutkielmaa lukiessaan, jotta hänellä olisi 

yhteneväinen ymmärrys käsitteestä kuin minulla. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 19.) Seuraavaksi 

kerron hieman monimenetelmällisestä tutkimuksesta ja sen tekemisestä. 

Johnsonin ja Onweuegbuzien (2004) mukaan monimenetelmällinen tutkimus koostuu 

laadullisesta sekä määrällisestä aineistosta ja se voi painottua jompaankumpaan tai ne voivat 

olla tasapainossa keskenään. Aineiston kerääminen voidaan toteuttaa joko yhtä aikaa tai 

erikseen. Tässä tutkielmassa sekä laadullinen että määrällinen aineisto on kerätty yhtä aikaa. 

Aineiston keruu toteutettiin sähköisesti, joten se mahdollisti samanaikaisen aineiston 

keräämisen. Monimenetelmällinen tutkimus rikkoo perinteistä rajaa laadullisen ja määrällisen 

tutkimuksen välillä, jotka on aiemmin erotettu selvästi toisistaan. Johnson ja Onweuegbuz 

(2004) näkevät kuitenkin, että monimetelmällinen tutkimus voi jopa lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta sekä yleistettävyyttä. Heidän mukaansa monimenetelmällisellä tutkimuksella 

voidaan saada vastauksia paljon laajempiin kysymyksiin. (Kumpuniemi & Selkälä 2006, 28–

31.) Brymanin (2008) mukaan monimenetelmällisen tutkimuksen tarkoitus on antaa 

lukijalleen enemmän kuin pelkkä laadullinen tai määrällinen tutkimus (Kumpuniemi & 

Selkälä 2006, 24). Monimenetelmällisessä tutkimuksessa on kuitenkin myös kyseenalainen 
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näkökulma. Osa tutkijoista näkee metodin tulkitsevan tutkimuskohdetta eri tavalla, jolloin 

metodien yhdistäminen nähdään ongelmallisena (Johnson & Onwuegbuzie 2004). 

Esimerkiksi Siljander (1992) näkee, etteivät pelkät tutkimusmenetelmät tulkitse tutkittavaa 

kohdetta vaan ne myös näkevät kohteen eri kontekstissa (Siljander 1992, 20–21). 

Käytän tutkimukseni tutkimusstrategiana tapaustutkimusta, joka tutkii nykyajassa tapahtuvien 

ilmiöiden toteutumista todellisessa elämäntilanteessa, ja/tai sitä kun ilmiön ja elämäntilanteen 

rajat ovat epäselvät. (Yin 1987, 23.) Yinin (1987) mukaan tapaustutkimuksen määrittely 

vaikuttaa alkuunsa hankalalta sekä rajoittavalta. Määritelmä on kuitenkin syntynyt pitkällä 

aikavälillä ja sillä pyritään määrittelemään tapaustutkimus yleisesti. Määrittelyllä on selvä 

pyrkimys osoittaa tapaustutkimukselle oma paikkansa sosiaalitieteiden tutkimuksessa. 

(Laitinen 1998, 19.) Määritelmä on laaja, joka toisaalta mahdollistaa monenlaisten eri 

ilmiöiden tutkimisen. Ero kokeelliseen tutkimukseen tehdään siten, että tutkimuksessa 

huomio kiinnitetään vain muutamaan muuttujaan samalla, kun muut tilannetekijät pyritään 

pitämään hallinnassa erilaisin koejärjestelyin. Tapaustutkimuksessa ei pyritä kontrolloimaan 

tutkinnassa olevaa ilmiötä eikä relevantteja ehtoja. Uusien muuttujien käyttöönotto ja entisten 

hylkääminen on tapaustutkimuksessa sallittua. Tapaustutkimus soveltuu usein sellaisiin 

tutkimuksiin, jossa kohde voidaan selkeästi rajata. (Laitinen 1998, 19–20.) 

Tapaustutkimusta arvostellaan usein siksi, ettei sen avulla voida saada aikaan yleistystä. 

Yleistyksen saamiseksi tutkimuksen tulee olla laajempaa sekä pitkäjänteistä. Kuitenkin tämän 

tutkimuksen tarkoitus on keskittyä nuorisovaltuutettujen kokemukseen ja käsitykseen 

nuorisovaltuuston hyödyllisyydestä juuri heille. Tutkimuksesta nousevat keskeiset teemat ja 

kokonaisuudet auttavat myös muita ymmärtämään nuorisovaltuuston merkityksellisyyden ja 

kasvattavuuden nuorille itselleen. Tavoitteena ei siis ole luoda yleistyksiä vaan saada aikaan 

ymmärrystä itse ilmiöstä. Tapaustutkimuksen ideana onkin ymmärtää paikallisia ilmiöitä 

niiden erityispiirteineen. (Eriksson & Koistinen 2014, 37 – 38; Peltola 2015, 111.) 

Tapaustutkimuksen haasteena on kuitenkin löytää tapoja, joilla ottaa kiinni tapauksien eri 

mahdollisuuksiin sekä tehdä yleistyksiä. Jos tutkimuksessa kuvataan vain tapauksen 

ainutlaatuisuutta voi tutkija päätyä umpikujaan. (Peltola 2015, 112.) Tutkimuksen alussa olen 

käynyt läpi keskeisimpiä käsitteitä tutkimukseni kannalta, sillä käsitteiden avaaminen ja 

niiden ymmärtäminen auttaa myös tuloksien tulkitsemisessa sekä yleistyksien tekemisessä. 

Tapaus tuleekin Peltolan mukaan muotoilla uudelleen. Etsimällä eroja sekä yhteneväisyyksiä 

suhteessa muihin tapauksiin voidaan saada aikaan havaintoja. Havaintojen pohjalta voidaan 
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sitten nähdä ilmiö enemmän yleisenä. Kun tapaus on käsitteellisen ymmärryksen mukaan 

erittäin merkityksellinen, voidaan yhden tapauksen kautta tuottaa tietoa yleisestä ilmiöstä ja 

tehdä näin teoreettisia johtopäätöksiä. (Peltola, 2015, 118–119; Peuhkuri, 2015, 133–134.) 

Tässä tutkimuksessa on kyse nuorten osallisuudesta ja siitä, miten osallisuus on koettu ja 

miten sitä on toteutettu nuorisovaltuustotoiminnassa. Ilmiö on valtakunnallinen ja siksi 

merkityksellinen, joten tutkimuksen tuloksista voidaan tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. 

3.3 Kyselyn toteuttaminen 

Tutkimukseni aineiston keräämiseen käytin internettiin tekemääni kyselylomaketta, joka 

sisälsi useita erilaisia kysymyksiä koskien nuorisovaltuustoa. Tein kyselyn Google Forms 

käyttöjärjestelmällä, jonka koin itselleni helpoimmaksi käyttää ja lukea aineistoa. Sähköisen 

lomakkeen hyvä puoli on sen taloudellisuus. Postimaksuja tai muita vastaavia kuluja ei 

sähköisellä kyselylomakkeella tule. Lisäksi tulokset on helpompi kirjata esimerkiksi erilaisiin 

taulukoihin. Aineistoa ei siis tarvitse syöttää käsin kuten esimerkiksi paperisissa kyselyissä. 

(Valli, 2007, 111.) Sähköisen aineiston keruun yksi etu on se, ettei haastattelijan ja 

haastateltavan tarvitse olla fyysisesti samassa tilassa. Tällöin haastateltava saa itse valita 

paikan ja ajan, jolloin hän perehtyy vastaamaan kyselyyn. Sähköisen haastattelun epäkohtana 

on kuitenkin se, ettei tutkija pääse syventymään haastateltavan ilmeisiin ja eleisiin 

tutkimuksen aikana. Esimerkiksi silloin jos kyseessä on aihe, joka herättää tunteita. (Tiittula, 

Rastas & Ruusuvuori, 2005, 266–267.) Omassa tutkimuksessani aihe on mielestäni neutraali, 

joka ei välttämättä herätä niin suuria mielipide-eroja kuin esimerkiksi erilaiset 

arvokysymykset.  

Sähköinen kyselyaineisto tekee eroa perinteiseen haastatteluaineiston keräämiseen, sillä 

kyselyyn vastaaja ei tule tapaamaan tutkielman tekijää toisin kuin perinteisessä haastattelussa. 

Kyselyaineistossa haastattelijan ja haastateltavan välinen etäisyys voidaan nähdä etuna, 

jolloin haastateltava voi uskaltaa anonyymiytensäkkin vuoksi kertoa jopa arkaluonteisista 

kokemuksistaan. Anonyymiydessä on kuitenkin myös varjopuolensa. Tutkittava voi 

halutessaan luoda itselleen kokonaan uuden identiteetin, eikä tutkijalla ole näin ollen koskaan 

todellista varmuutta vastauksen paikkansa pitävyydestä. Tekstipohjaisessa kyselyssä tutkija ei 

siis pääse käsiksi haastateltavan non-verbaaliseen viestintään. Tutkija ei voi näin ollen tulkita 

ilmeitä ja eleitä, joiden avulla haastateltava voi viestittää jotain. Sähköisessäkin kyselyssä 

luottamuksen luominen on tärkeää. Mannin ja Stewartin (2002 & 2000) mukaan on keskeistä 
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ensimmäisenä tiedottaa, mikä on tutkimuksen tarkoitus. Kun tutkimus on vastaajalle itselleen 

tärkeä, motivoi se häntä vastaamaan tutkimukseen. Tutkijan tulisi Mannin ja Stewartin (2002) 

mukaan lisätä avoimuutta haastattelijan ja haastateltavan välillä. Avoimuutta lisää myös se, 

että tutkija kertoo tutkimuksen alussa hieman itsestään, jotta haastateltava kokisi tutkijan 

läheisemmäksi itselleen. (Tiittula, Rastas & Ruusuvuori, 2005, 267–269.) Lähettäessäni 

sähköistä haastatteluani tutkittaville, oli minulla sähköpostin yhteydessä saatekirje, jossa 

kerroin oman tutkimukseni tarkoituksesta sekä hieman itsestäni (Liite 1.). Kutsun kyselyyni 

lähetin sähköpostitse Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sähköpostilistalle, sekä 

jaoin kyselyyn johtanutta linkkiä sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena oli saada vastaajiksi 

henkilöitä, joilla oli jonkinlainen suhde tutkittavaan aiheeseeni eli nuorisovaltuustotoimintaan 

(Ronkainen, 2008, 72). Tämän vuoksi jakamalla kyselyä tietoisesti nuorisovaltuustojen 

erinäisiin sosiaalisenmedian ryhmiin, pyrin saamaan kyselyyni vastauksia juuri 

nuorisovaltuustoaktiiveilta. (Ronkainen, 2008, 73–74). 

Kysely sisälsi yhteensä 16 kysymystä, sisältäen monivalintoja sekä avoimia kysymyksiä, 

joiden avulla vastaajan tuli kommentoida aiempaa monivalintaa. Kyselylomakkeeni sisälsi 

myös väittämiä, joita vastaaja arvioi lineaarisen asteikon avulla 1-5. Oleellista 

kyselylomaketta tehtäessä on kiinnittää huomiota itse tutkimuksen kysymyksiin. Kysymykset 

tulee olla yksiselitteisiä eivätkä ne saa olla johdattelevia. Kysymykset muotoutuvat 

tutkimusongelman kautta, mihin haluan vastauksen. Mikäli kysymys on epäselvä ja 

monitulkintainen, ei tutkimustulos ole tällöin realistinen, sillä se sisältää epämääräisyyksiä. 

Siksi teoriapohjaan tutustuminen on tärkeässä roolissa kysymyslomaketta laatiessa. (Valli, 

2007, 102–103) Taustakysymyksien jälkeen siirrytään yleensä helpompiin kysymyksiin, 

joihin vastaajan on helppo ja mukava vastata. Kyselyn loppuun pyritään yleensä sijoittamaan 

vaikeammat kysymykset, jotka vaativat syvempää pohdintaa. Usein viimeisimmät 

kysymykset voivat käsitellä myös arkoja aiheita. Viimeiset kysymykset saattavat usein olla 

myös niitä, joiden avulla saadaan paras materiaali itse tutkimukseen. (Valli, 2007, 103.)  

Kyselylomakkeeni jakautui kolmeen osioon, joissa ensimmäisessä pyrittiin selvittämään 

vastaajan perustietoja sekä lähtökohtia koskien tutkimustani. Kyselylomakkeet alkavat 

yleensäkin perustietojen kysymisellä. Esimerkiksi iällä ja sukupuolella voi olla merkitystä 

tutkielmassa (Valli 2007, 103). Omassa tutkimuksessani peruskysymyksissä selvitettiin ikä, 

sukupuoli sekä millainen elämäntilanne vastaajalla oli kyselyä tehtäessä. Elämäntilanteella 

tarkoitan esimerkiksi vastaajan sen aikaista tilannetta opiskelujen tai työelämän suhteen. 

Sukupuolen kysyminen ei ole oleellista tutkimukseni lopputuloksen kannalta, mutta 
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mielestäni se on oleellista kysyä, jos tutkimuksessa ilmenee suurta poikkeavuutta miesten ja 

naisten välillä. Lisäksi osio sisälsi kohdennettuja kysymyksiä vastaajan toiminnasta 

nuorisovaltuustossa, kuten esimerkiksi millaisissa rooleissa hän on toiminut ja kuinka kauan 

hän on ollut toiminnassa mukana. Lähtökohtia kartoittaessa oli mielestäni oleellista kysyä 

myös syitä sille, miksi hän lähti mukaan toimintaan ja millaisia vaikutuksia 

nuorisovaltuustotyöskentelyllä on vastaajan mielestä ollut. Myös kokemus tuen ja 

kannustuksen saannista on oleellinen positiivisten kokemusten kehittymisessä.  Toinen osio 

sisälsi erilaisia väittämiä nuorisovaltuustojen hyödyllisyydestä sekä vaikuttavuudesta 

kunnassa. Vastaajan tuli arvioida myös kunnan sekä kunnan työntekijöiden roolia 

nuorisovaltuuston toiminnan tukemisessa. Kolmannessa ja viimeisessä osiossa tavoitteena oli 

kartoittaa vastaajan kokemuksia nuorisovaltuustosta työskentelyn siellä päätyttyä. Millaista 

hyötyä nuorisovaltuustosta on ollut juuri hänelle ja millaisena vastaaja näkee 

nuorisovaltuustotoiminnan tänä päivänä. Lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus vapaaseen 

sanaa, johon he pystyivät halutessaan kommentoimaan lisää tutkimukseeni liittyen. 

Kyselyyn osallistui 51 vastaajaa. Kyselylomakkeellani ei ollut omaa valvojaa, eli en ollut itse 

läsnä kyselylomakkeen täytön aikana eikä kyselylomakkeen täyttöä valvonut jokin muu 

henkilö tai taho. Aineistoa kerättiin noin kuukauden ajan, jonka jälkeen kyselylomake 

suljettiin eikä uusia vastauksia otettu enää vastaan. (Valli 2007, 102–103)  

3.4 Aineiston analysointi 

Teoriasidonnainen sisällönanalyysi toimi tutkimuksessani avoimien kysymyksien 

tulkitsemisessa. Ensimmäisenä lähdin redusoimaan eli pelkistämään saamiani vastauksia 

aineistoni perustiedoista ja lähtökohdista. Redusoinnin ideana on karsia tutkimuksen kannalta 

epäoleellinen aineisto pois. Alkuperäisestä aineistoista nousseet ilmaukset kirjataan siten, että 

niitä voi käyttää aineistossa pelkistettyinä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–112).  Apunani 

aineiston pelkistämisessä käytin tutkimuskysymyksiäni, joiden avulla pyrin määrittelemään, 

mitkä sisällöt vastauksista ovat oleellisia tutkimukseni kannalta. Lisäksi tutkimuksen 

analysoinnissa on oleellista määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla esimerkiksi yksittäinen 

sana, mutta myös kokonainen lause (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112). Tutkimuksessani lähdin 

aluksi konkreettisesti käsin koodaamaan eri väreillä yhteen sopivia ilmauksia samasta aihe-

alueesta. Värikoodaamisen jälkeen pelkistin vastaukset taulukkoon. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. Kerro millaisia tehtäviä olet hoitanut 

ollessasi nuorisovaltuustossa. 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu 

”Järjestänyt urheilutapahtumia, hoidellut 

sihteerin tehtäviä. edustanut kunnan 

tapahtumissa, kirjoitellut aloitteita, 

edustanut nuvaa valtakunnallisissa Nuva 

ry:n tapahtumissa.” 

Edustustehtävät sekä muiden 

nuorisovaltuustotehävien hoitaminen. 

”Viestintää poliitikkojen välillä 

sähköpostin ja puheluiden avulla” 

Monipuolinen viestintä päättäjien kanssa. 

”Olen suunnitellut ja järjestänyt 

tapahtumia sekä osallistunut kokouksiin ja 

koulutuksiin.” 

Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen, 

sekä kokoustaminen ja koulutus. 

”Lähinnä toin omia ideoita ja mielipiteitä 

esiin kokouksissa. Osallistuin pohtimaan 

miten saadaan asioita eteenpäin.” 

Omien ideoiden ja ajatuksien esiin 

tuominen. 

 

Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa keskitytään aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn. 

Ryhmittelyssä oleellista on käydä tarkasti läpi alkuperäiset ilmaukset, jonka aikana etsitään 

samankaltaiset ja/tai eroavat ilmaukset ja niitä kuvaavat käsitteet. Samoja teemoja käsittelevät 

vastaukset ja niistä tulkitut käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, joka nimetään 

luokan sisältöä parhaiten kuvaavalla käsitteellä. Luokittelun etuna on aineiston tiivistyminen 

yleisempiin tekijöihin. Ryhmittelyn perusteena on luoda pohjaa tutkimuksen perusrakenteelle 

sekä antaa alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä eli nuorisovaltuustosta saaduista 

kokemuksista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112–113) Tutkimuksessani esimerkkikysymyksen 

käsitteet olivat esimerkiksi tapahtumat ja niiden suunnittelu/toteutus sekä viestintä. (Taulukko 

2.) 
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Taulukko 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä. Kerro millaisia tehtäviä olet hoitanut ollessasi 

nuorisovaltuustossa. 

Pelkistetty ilmaisu Alaluokka 

Edustustehtävät sekä muiden 

nuorisovaltuustotehävien hoitaminen. 

Edustustehtävät 

Monipuolinen viestintä päättäjien kanssa. Viestintä 

Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen, 

sekä kokoustaminen ja koulutus. 

Tapahtumat, koulutus 

Omien ideoiden ja ajatuksien esiin 

tuominen. 

Itsensä kehittäminen  

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa erotetaan aineistosta tutkimuksen kannalta olennainen tieto, 

jonka perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Aiemmin tehty kluserointi on jo osa 

abstrahointia. Tarkoituksena on edetä käsitteellisemmästä kielellisistä ilmauksista 

teoriittisempiin käsitteisiin, kuten osallisuus. (Taulukko 3.) Samaa analyysimenetelmää käytin 

myös tutkielmani muissa kohdissa. 

Taulukko 3. Esimerkki aineiston ryhmittelystä. Kerro millaisia tehtäviä olet hoitanut ollessasi 

nuorisovaltuustossa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Edustustehtävät Oma osallistuminen ja 

itsensä kehittäminen 

Osallisuus 

Viestintä   

Tapahtumat, koulutus   

Itsensä kehittäminen   

 

Käytin tutkimuksessani myös määrällistä tutkimustapaa eli kvantitatiivista menetelmää. 

Käytin määrällisen tutkimuksen metodeja muun muassa avoimiin kysymyksiin esimerkiksi 
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silloin kun vastaajat olivat vastanneet samalla tavalla. Ryhmittelin vastaukset erillisten 

kategorioiden alle, jonka jälkeen luokittelin vastaukset määrälliseen muotoon. (Vilka 2007, 

14) Määrällisiä tutkimuskysymyksiä olivat muun muassa väittämät, joissa käytettiin Likertin 

asteikkoa. Likertin asteikko on järjestysasteikko, jonka peruajatuksena on liikkua asteikon 

keskikohdasta kohti eri ääripäitä (Vilkka 2007, 46) Omassa tutkimuksessani asteikko oli 5-

portainen, jossa ensimmäinen porras oli täysin eri mieltä ja viides porras täysin samaa mieltä. 

Vastaaja liikkui siis kahden ääripään välillä vastatessaan väittämiini. Tulkitsin saamiani 

suoria frekvenssejä sanalliseen muotoon, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettävissä. 

Väittämissä täytyy kuitenkin ottaa aina huomioon, että kyseessä on tutkijan oma tulkinta 

teorian, arkikielen sekä tutkimuskohteen välillä. Tutkijan antama termi ei kerro vastaajalle 

suoraan, mitä tutkija itse ajattelee termin tarkoittavan. (Vilkka 2007, 44). Esimerkiksi termin 

”hyvä kanava” voi vastaaja tulkita niin, että nuorisovaltuusto toimii saumattomasti ja 

mutkattomasti eli on hyvä sekä toimiva kanava ja antaa vastauksekseen arvon 5 eli erittäin 

hyvä. Kun taas toinen vastaaja on voinut tulkita termin siten, että nuorisovaltuusto kyllä 

toimii mutta parannettavaa vielä olisi ja antaa vastauksekseen arvon 3 tai 4. 
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4 Tutkimustulokset 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia nuorisovaltuutetut ovat saaneet 

nuorisovaltuustotoiminnasta. Tärkeää oli saada tietoa, miten nuoret itse arvioivat 

nuorisovaltuustotoiminnan hyödyllisyyttä. Tulosluvun alussa avaan ensin vastaajien 

perustietoja, jonka jälkeen siirryin tutkimukseni toiseen osioon. Toisessa osiossa 

tarkoituksena oli selvittää nuorten motiiveja lähteä mukaan nuorisovaltuuston toimintaan sekä 

saada tietoa, siitä millainen merkitys nuorisovaltuustotoiminnasta on ollut heille itselleen. 

Viimeisessä osiossa käsittelen nuorisovaltuuston hyödyllisyyttä vastaajille, sekä sitä miten he 

arvioivat nuorisovaltuuston toimintaa tänä päivänä.  

Käyn tuloksia läpi niin numeerisesti tekstin yhteydessä kuin havainnollistavien graafisten 

kuvioiden avulla. Lisäksi käytän tuloksien käsittelyssä avoimia vastauksia esimerkkeinä, jotta 

aineistoni olisi mahdollisimman selkeästi luettavissa ja tulkittavissa sekä linkitettävissä 

aiemmin läpi käytyyn teoriaan.  

4.1 Nuoret tutkimuksen osallistujina 

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitin vastaajien perustietoja. Osiossa pyrittiin myös 

selvittämään millaisia näkemyksiä heillä on ollut nuorisovaltuustossa ollessaan ja mitkä asiat 

ovat vieneet heitä toiminnassa eteenpäin. Sukupuolijakauma vastaajien kesken jakaantui siten, 

että 74,5 % vastaajista oli naisia ja 25,5 % miehiä. Paakkunaisen ja Myllyniemen (2004) 

tutkimuksen mukaan tytöt hallitsivat osallistumisen maisemaa ja keskustelivat poikia 

enemmän ongelmakohdista. (Paakkunainen & Myllyniemi 2004, 107–108). Myös Kurikka on 

jo vuonna 1993 havainnut tyttöjen olevan lähes poikkeuksetta aktiivisempia toimijoita kuin 

pojat (Kurikka 1993, 31). Suoraa yleistystä tyttöjen aktiivisesta toiminnasta ei voida 

tutkimukseni vastaajien perusteella kuitenkaan tehdä. Vastaajista vanhin oli 1983 syntynyt ja 

nuorin 2000, suurin osa vastaajista oli kuitenkin vuonna 1994 – 1998 syntyneitä nuoria 

aikuisia. Suurin osa vastaajista (41,2 %) opiskeli kyselyhetkellä yliopistossa ja toiseksi suurin 

ryhmä (25,5 %) kävi aineiston keräämisen aikaan vielä lukiota (Kuvio 2.)  
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Kuvio 2. Vastaajien elämäntilanteiden jakautuminen 

Nuorisovaltuustotoimintaan osallistuminen vastaajien kesken oli hyvin tasainen ja 

osallistuminen toimintaan on kestänyt vastaajilla keskimäärin kahdesta neljään vuoteen. 

(Kuvio 3.) Vastaajien rooli nuorisovaltuustossa vaihteli hallituksen jäsenestä 

puheenjohtajaksi, vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, joten sama henkilö 

on saattanut toimia niin hallituksen jäsenenä kuin myöhemmin puheenjohtajana. Vastauksista 

ei kuitenkaan selviä, millaisessa järjestyksessä rooleja on toteutettu. Esimerkiksi vastauksien 

perusteella ei voi päätellä, onko vastaaja edennyt hallituksen jäsenestä suoraan 

puheenjohtajaksi tai puheenjohtajasta hallituksen jäseneksi. 
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Kuvio 3. Montako vuotta olet ollut mukana nuorisovaltuuston toiminnassa? 

Vastaajat kertoivat kyselyssä avoimen kysymyksen kautta, millaisia tehtäviä heillä oli 

nuorisovaltuustossa. Vastauksien perusteella jaoin tehtävät seuraavanlaisiin kategorioihin: 

tapahtumat, viestintä, edustustehtävät ja koulutukset. Osasta vastauksista pystyi myös 

päättelemään, ettei vastaaja ollut osallistunut muunlaiseen työskentelyyn kuin kokouksiin. 

Tapahtumien järjestäminen on vastauksien perusteella ollut yksi oleellisimmista 

nuorisovaltuuston tehtävistä, jota he ovat toteuttaneet. Tapahtumat vaihtelivat 

kuntapoliittisista paneeleista urheilutapahtumiin. Mukana oli myös kansainvälisiä tapahtumia 

muiden maiden nuorten kanssa. Myös Kohonen (2004) totesi tutkimuksessaan nuorten halun 

toteuttaa konkreettisia tapahtumia, joiden tarkoituksena oli luoda yhteishenkeä nuorten 

keskuuteen (Kohonen 2004, 117). 

Viestintä on yksi oleellinen nuorisovaltuuston toiminnan muoto, ellei nuorisovaltuustolla ole 

viestintää esimerkiksi tapahtumista ei nuorisovaltuuston olemassaoloa välttämättä edes 

tiedosteta. Useissa vastauksissa korostuikin erilaisten mainoksien sekä kannanottojen ja 

aloitteiden tekeminen. Viestintään voidaan vastauksien perusteella liittää myös 

edustustehtävien saaminen kunnallisiin toimielimiin. Useissa kunnissa nuorisovaltuuston 

edustajat ovat päässeet mukaan myös kuntien lautakuntatoimintaan ja työryhmiin. Kuntien 

edustukset ovat olleet pääasiassa sellaisia, joissa on käsitelty lasten ja nuorten asioita sekä 

liikuntaa. Vaihtelevuutta vastaajien välillä kuitenkin on. Vastaajien suorat edustustehtävät 

ovat pääasiassa liittyneet erilaisiin tilaisuuksiin kuten esimerkiksi seminaareihin, joissa nuoret 

ovat toimineet joko itse järjestäjinä tai panelisteina. Myös päättäjien tapaaminen nousee 
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vahvasti esille vastauksista. Osa vastaajista kertoi myös osallistuneensa erilaisiin 

koulutuksiin, joissa tavoitteena on ollut kouluttaa nuorisovaltuutettuja toimimaan kunnassa ja 

järjestämään tapahtumia.  

4.2 Nuorisovaltuuston motiivit ja merkitys nuorelle 

Tutkimukseni vastaajat saivat pohtia valmiiden vaihtoehtojen kautta, miksi lähtivät mukaan 

nuorisovaltuustotoimintaan. Lomakkeessa vastaajat saivat valita kolme heille sopivinta 

väittämää. Valtaosa (78,4 %) vastaajista kertoi lähteneensä mukaan toimintaan, koska halusi 

vaikuttaa asioihin omalla paikkakunnallaan. Vastaajilla oli myös selvä kiinnostus politiikkaa 

sekä kunnallista vaikuttamista kohtaan (60,8 %). Vastaajista löytyi myös niitä, jotka katsoivat 

nuorisovaltuustotyöskentelyn olevan hyödyksi myös tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä 

(52,9 %). Kohonen vahvistikin omassa tutkimuksessaan nuorten yhdeksi motiiviksi lähteä 

mukaan aktiiviseen toimintaan nimenomaan kauaskantoisen vaikutuksen ja hyödyn ajatellen 

nuoren tulevaisuutta (Kohonen 2004, 117). Osa kertoi syykseen lähteä toimintaan 

järjestääkseen erilaisia tapahtumia paikkakuntansa nuorille tai vain yksinkertaisesti olleensa 

kiinnostunut itse toiminnasta. Tällöin vastaaja ei välttämättä edes vielä tiennyt, mitä toiminta 

ja työskentely nuorisovaltuustossa oikein pitää sisällään. Horelli ja muut toivat esille omassa 

tutkimuksessaan nuorten halun kehittää käytännöllistä osallistumista. Nuoret halusivat 

Horellin (2004) ja muiden sekä Kohosen (2004) tutkimuksessa, kehittää itseään. He näkivät 

tulevaisuuden hyödyn nuorisovaltuustokokemuksesta tärkeäksi. (Horelli, Sotkasiira & 

Haikkola 2004, 135–137.) Osa vastaajista mainitsi syykseen myös sukunsa aktiivisen 

poliittisen taustan, jolloin nuorisovaltuustoon mukaan lähteminen on voitu kokea eräänlaisena 

velvollisuutena. Nikkilä (2002) on omassa tutkimuksessaan pohtinut nuorten suhdetta 

politiikkaan ja todennut suurimman osan nuorista vieroksuvan puoluepolitiikkaa ja itse 

politiikkaa sanana. Nikkilä (2002) toteaa kuitenkin samassa tutkimuksessa puoluepolitiikan 

olevan kuitenkin eräänlainen jatkumo nuorisovaltuustotoiminnan jälkeen. (Nikkilä 2002, 67.) 

Tutkimukseni tässä vaiheessa vastaajat eivät kuitenkaan ottaneet kantaa puoluepolitiikkaan tai 

siihen mukaan lähtemiseen.  

Monivalintakysymysten avulla vastaajat pohtivat myös nuorisovaltuustotyöskentelyn 

vaikutuksia kunnallisella tasolla. Suurin osa vastaajista koki, että toiminnan avulla nuorten 

osallistumismahdollisuudet ovat lisääntyneet (76,5 %), nuorisovaltuustosta on tullut 

vaikuttavampi päätöksentekijä (45,1 %) sekä nuorille suunnattujen tapahtumien määrä oli 
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vastaajien mielestä lisääntynyt (43,1 %). (Kuvio 4.) Vapaaseen kohtaan, johon vastaajat saivat 

antaa omia kommenttejaan, vastaajat korostivat nuorten vaikuttamismahdollisuuksien 

kasvamista sekä toiminnan vaikuttavuuden lisääntymistä. Paakkunainen ja Myllyniemi (2004) 

toteavat kuitenkin nuorten vaikuttamismahdollisuuksien olevan loppujen lopuksi hyvin ohuita 

(Paakkunainen & Myllyniemi 2004, 108). Tärkeää lienee kuitenkin se, että nuoret itse uskovat 

pystyvänsä vaikuttamaan asioihin omalla aktiivisuudellaan ja tekemällä itsensä näyväksi 

toimijaksi kunnassa. Paakkunainen ja Myllyniemi (2004) toteavat myös, että onneksi 

varsinkin aktiivisimmat nuoret ovat kyenneet kehittämään toimintaa entistä 

varteenotettavammaksi (Paakkunainen & Myllyniemi 2004, 108). 

 Kuvio 4. Onko nuorisovaltuustotyöskentelyllä ollut mielestäsi hyötyä seuraavissa asioissa? 

Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon. 

Vastaajat arvioivat omien tietojensa ja taitojensa kehittymistä nuorisovaltuustotyöskentelynsä 

aikana. Vastauksista näkyi selkeästi itsensä kehittämiseen ja kehittymiseen liittyviä piirteitä, 

joihin on kiinnitetty huomiota vasta nuorisovaltuustotoiminnan jälkeisenä aikana. Sosiaalisten 

taitojen kehittymisen vastaajat näkevät yhdeksi merkittävimmistä kehittyneistä 

ominaisuuksista. Sosiaalisten taitojen kehittymisen myötä vastaajat ovat selkeästi saaneet 

lisää rohkeutta toimia, he ovat luoneet uusia sosiaalisia suhteita ja oppineet kommunikoimaan 

erilaisten ihmisten kanssa. Nuorisovaltuustossa toimiminen on pakottanut heidät toimimaan 

ryhmässä ja näin kehittämään ryhmätyö- sekä keskustelutaitojaan. Kehittyneiden 
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keskustelutaitojen avulla he ovat saaneet lisää rohkeutta ottaa yhteyttä täysin tuntemattomiin 

ihmisiin, kuten esimerkiksi kunnan päättäjiin. Taitojen jatkuva kehittyminen on luonut nuoriin 

itsevarmuutta, sekä rohkeutta ottaa kantaa entistä vahvemmin sekä laajentamaan omaa 

sosiaalista verkostoaan. Myös Kohonen (2004) löysi tutkimuksessaan nuorten halun 

sosiaalistua sekä oppia yhdessä konkreettisen tekemisen kautta (Kohonen 2004, 117). 

Kohosen mukaan nuorille on tärkeää luoda sosiaalisia suhteita ja järjestää erilaisia 

tapahtumia, jotta he oppisivat sisäistämään myös oman elämänsä realiteetit (Kohonen 2004, 

117). Tärkeäksi nousi myös kokemus siitä, että nuorilla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa ja 

heitä halutaan kuunnella. Lisäksi nuoret korostivat konkreettisten asioiden oppimista, kuten 

esimerkiksi erilaisten kokoustekniikoiden harjaantuminen, poliittisen pelisilmän kehittyminen 

sekä kunnallisen toiminnan rakentumisen ja päätöksentekoprosessin ymmärtäminen.  

 

”Rohkeutta ja ylpeyttä olla nuori, rohkeutta kulkea paikoissa missä ei muuten 

tulisi käytyä (kaupungintalo), kuinka paljon kokousjärjestelyt tarvii aikaa ennen 

ja jälkeen kokouksen, yhteistyökykyä, kompromissitaitoja.” 

Vastaaja 6. 

Vastaajan 6. vastaus toimii esimerkkinä, joka kokoaa yhteen lauseeseen myös muiden 

vastaajien ajatuksia nuorisovaltuuston henkilökohtaisesta hyödyllisyydestä. Vastaaja korostaa 

nimenomaan rohkeuden, sekä itsevarmuuden lisääntymistä ja ylpeyttä olla nuori alati 

muuttuvassa yhteiskunnassa. 

 

”Tiedon ja tunteen siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Lisäksi tietoa ja taitoja 

siitä, miten haluamiaan asioita voi yrittää ajaa eteenpäin ja millainen on 

päätöksentekoprosessi yms. Neuvottelutaitoja, asioihin perehtymistä ja 

tiimityöskentelyä.” 

      Vastaaja 48. 

Vastaaja 48. kertoo vastauksessaan, kuinka hän on kokenut pystyvänsä vaikuttamaan 

yhteiskunnan asioihin. Lisäksi hän kertoo kerryttäneensä tietoja ja taitoja itselleen, joita hän 

pystyy hyödyntämään myös tulevaisuudessa työelämässään. Vastaaja on oppinut myös 

päätöksenteon erilaisista prosesseista, joita hän pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään 
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esimerkiksi tekemällä kansalaisaloitteita. Myös sosiaalisten taitojen kehittyminen näkyy 

vastauksessa muun muassa neuvottelutaitojen, sekä niin kutsutun tiimityöskentelyn 

kehittymisenä. 

Nuorisovaltuustojen ohjaajien, sekä kunnan nuorisotyöntekijöiden antama tuki ja kannustus 

nousi vastaajien kesken esille positiivisessa näkökulmassa. Vastaajat kokivat saaneensa 

nuorisovaltuustotoiminnalleen apua ja tukea kunnan työntekijöiltä sekä päättäjiltä, jotka olivat 

aidosti kiinnostuneita nuorista ja heidän ajatuksistaan. Nuorten ohjaajien tavoitteena onkin 

toimia nuorille ennen kaikkea innostajana, joka uskoo nuoriin ja siihen, että nuoret pystyvät 

itse löytämään ratkaisuja ongelmiin (Kohonen, 2004, 116). Myös Colombek (2006) näkee 

aikuisen roolin keskeiseksi nuorisotyössä. Lasten ja nuorten tulee hänen mukaansa päästä 

harjoittelemaan tärkeitä taitoja turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä. (Colombek 2006, 13–

14) Työntekijän tarkoitus ei ole antaa nuorille suoria vastauksia, vaan auttaa nuoria löytämään 

niitä (Kohonen, 2004, 116). Joissain kunnissa nuorisovaltuustoilla oli jopa omat 

kummivaltuutetut, jotka veivät nuorten tekemiä aloitteita eteenpäin valtuustoon. Huomattavaa 

on myös vanhempien nuorisovaltuutettujen ja jo nuorisovaltuustotyöskentelynsä 

lopettaneiden mekitys vastaajille. Heidän mukaansa edelliset toimijat ovat olleet kannustava 

esimerkki siitä, että vaikuttaminen on oikeasti merkityksellistä ja poliittista uraa voi luoda 

liittymättä puolueeseen.  

Valtakunnalliselta tasolta nähtiin myös tulleen paljon tukea ja kannustusta 

nuorisovaltuustotoimintaan. Muun muassa esikuvat Nuorisovaltuustojen liitosta ja liiton 

hallituksesta mainittiin useaan kertaan tutkimusaineistossa. Nuorisovaltuustojen liiton rooli 

nähtiin keskeiseksi tueksi kehittäessä oman paikkakunnan nuorisovaltuuston toimintaa ja 

luoda kontakteja eri nuorisovaltuustojen kesken. Aineistosta nousi esille vahvasti nuorten 

keskenäinen yhteisöllisyys sekä vuorovaikutus. Nuoret kokivat saaneensa parhaan tukensa 

niin kunnan nuorisotyötekijältä kuin omilta hallituskavereiltaan. Kiilakoski (2007) toteaakin, 

että oman identiteetin kehittymiseen liittyy keskeisesti myös sosiaalisia säkeitä. Hänen 

mukaansa nämä säikeet kuvaavat yksilöä sekä yhteisöä, jossa nuori toimii. (Kiilakoski 2007, 

13-14) Hallituskaverit loivat yhteenkuuluvuutta, sekä antoivat vertaistukea. 

Nuorisovaltuustojen liiton koettiin kokoavan valtuutetut yhteen ja luomaan yhtä isoa 

kokonaisuutta nuorten päättäjien kesken.  
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”Henkilökohtaisesti koen saaneeni eniten tukea muilta nuorisovaltuutetuilta niin 

Nuva ry:n liittohallituksesta, kuin nuvatoiminnan kautta saamiltani ystäviltä. 

Samankaltaiset ongelmat ja turhautumisen aiheet antoivat toivottua tukea ja 

ymmärrystä.” 

     Vastaaja 18. 

Vastaaja 18. tuo vastauksessaan esiin Nuorisovaltuustojen liiton ja sieltä saadun tuen 

merkityksen. Valtakunnallinen verkosto on auttanut vastaajaa luomaan suhteita yli 

kuntarajojen, jonka avulla nuori on päässyt keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia 

toiminnasta muille vastaavassa tilanteessa olleille nuorille. Valtakunnallinen yhteistyö 

mahdollistaa nuorille myös ideoiden jakamisen esimerkiksi erilaisista tapahtumista ja niiden 

toteutuksesta. 

Myös perheen, sisarusten sekä muiden ystävien antama tuki ja kannustus näyttäytyivät 

nuorille erittäin merkityksellisenä. Perheeltä saatu tuki ja kannustus auttoivat nuoria 

jaksamaan vaikeallakin hetkellä. Kohosen (2004) mukaan nuoret saavatkin todellisen 

potentiaalinsa käyttöönsä vain silloin, kun nuoret saavat siihen riittävää tukea ja 

kannustamista (Kohonen 2004, 116). Hän näkee myös perheen roolin keskeisenä kasvattajana 

aktiivisuuteen yhteiskunnassa varsinkin lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa, jonka jälkeen 

mukaan tulevat muut toimijat, kuten esimerkiksi nuorisovaltuusto tai jokin muu 

harrastustoiminta (Kohonen 2004, 116).  

4.3 Nuorisovaltuuston hyödyllisyys ja kasvattava näkökulma 

Kyselylomakkeen toisen osion tavoitteena oli selvittää vastaajien näkökulmia 

nuorisovaltuustojen hyödyllisyyteen sekä kasvattavuuteen. Väittämien ongelmana lienee 

kuitenkin se, ettei vastaaja päässyt perustelemaan omaa valintaansa. Tutkimukseni 

analysoinnin kannalta on kuitenkin helpompaa tulkita suoria väittämitä ottamatta huomioon 

vastaajien perustelut.  

Vastaajat saivat arvioida nuorisovaltuuston hyödyllisyyttä viedä nuorten mielipiteitä 

eteenpäin kunnassa. Suurimmalle osalle vastaajista nuorisovaltuusto oli hyvä (45,1%) tai 

erittäin hyvä (43,1%) kanava tuoda nuorten mielipiteitä esille. (Kuvio 5.) Vastaajat saivat 

vastata kyselyyn 1-5 tasoisella asteikolla, jossa arvo 1 oli ”täysin erimieltä” ja arvo 5 ”täysin 

samaa mieltä”. 
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Kuvio 5. Nuorisovaltuusto on hyvä kanava saada nuorten mielipiteitä kuuluviin. 

Kysyttäessä nuorisovaltuuston toiminnan tehtävien toteuttamisesta, eli siitä kuinka hyvin he 

ovat saaneet vietyä tärkeitä asioita eteenpäin, oli suurin osa vastaajista sitä mieltä, että he 

saivat vietyä tärkeitä asioita eteenpäin hyvin (43,1%), mutta vain 27,5% vastaajista totesi 

saavansa vietyä asioita läpi erittäin hyvin. Kuitenkin melkein kolmasosa (21,6%) vastaajista 

ei osannut sanoa, olivatko he saaneet tärkeitä asioita vietyä eteenpäin. Tärkeiden asioiden 

määritelmä on kenties hieman hatara, sillä tärkeitä asioita ei ole väittämässä määritelty 

konkreettisin esimerkein. Toisaalta vastausta voidaan tulkita niin, etteivät nuoret välttämättä 

tiedä, onko esimerkiksi heidän esittämänsä aloite edennyt myöhempään käsittelyyn. 

Kunnallinen päätöksenteko ja toiminta voi usein olla hyvinkin hidasta, jolloin nuoret eivät 

välttämättä ole asian toimeenpanon aikaan olleet enää mukana nuorisovaltuuston toiminnassa, 

joten vastaaja ei ole välttämättä kyennyt enää arvioimaan todellista vaikuttavuutta. Toisena 

voidaan ajatella, ettei nuorilla ole välttämättä ollut käsitystä siitä, miten asioita olisi voitu 

viedä eteenpäin myös muita kanavia pitkin esimerkiksi suoraan kaupunginhallitukselle tai 

lautakunnalle päättäjälle puhumisen sijaan. Väittämässä, jossa kysyttiin nuorten hyvinvoinnin 

paranemista konkreettisesti, suurin osa (35,3%) koki nuorisovaltuuston onnistuneen 

tehtävässään. Tässäkin väittämässä osa vastaajista (23,5%) ei osannut arvioida 

nuorisovaltuustotyönsä konkreettisia toimia nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Vastaajat 

saattoivat arvioida hyvinvointi käsitteen sisältävän muun muassa erilaisia tapahtumia. Jos 

kunnan nuoret viihtyivät tapahtumissa, vastaajat saattoivat kokea hyvinvoinnin kasvaneen 

kunnassa.  
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Väittämien tavoitteena oli selvittää myös vastaajien näkemyksiä, millaisena he kokevat 

nuorisovaltuuston roolin juuri heidän paikkakunnallaan. Suuri osa vastaajista (43,1%) koki, 

että nuorisovaltuustoilla on merkitystä heidän kotipaikkakunnallaan. Kuitenkin tuloksista 

voisi päätellä esimerkiksi paikkakunnan koon mukaan, kuinka merkittävä nuorisovaltuusto 

todella on. Oman näkemykseni mukaan nuorisovaltuuston rooli korostuu ennen kaikkea 

pienillä paikkakunnilla, joissa ei ole paljoa nuorisoa. Näissä kunnissa nuorisovaltuusto toimii 

erilaisten tapahtumien koordinaattorina ja järjestäjänä.   

Vastaajat ilmaisivat kyselyssä selkeästi (60,8%), että kuntien tulisi huomioida paremmin 

nuorisovaltuustoja päätöksiä tehtäessä. Kiilakosken mukaan nuorten kuuleminen ei ole 

osallisuutta silloin, kun jäsentä kyllä kuunnellaan, muttei heidän mielipiteillään ole 

käytännössä minkäänlaista merkitystä (Kiilakoski 2007, 13–14). Kuntien erilaiset käytänteet 

nuorisovaltuustojen mukaan ottamisessa vaihtelevat suuresti, ja joissain kunnissa nuoret 

otetaan avoimin mielin mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä toimintaa 

esimerkiksi ottamalla nuoret mukaan lautakuntatyöskentelyyn ja erilaisiin työryhmiin. 

Toisissa kunnissa nuorilta on kuitenkin evätty pääsy näihin lautakuntiin. Syynä kyseiselle 

käytänteelle voi olla se, etteivät nuoret ole olleet ehdolla kuntavaaleissa. Tällöin nuoria ei 

voida valita lautakuntiin ollenkaan ainakaan varsinaisiksi edustajiksi, joilla olisi puhe- ja 

läsnäolo oikeuden lisäksi myös äänioikeus. Kuntien käytänteet vaihtelevat erittäin suuresti ja 

siihen kaivattaisiinkin valtakunnallista yhtenäistä linjaa. Ikää pidetäänkin yhtenä keskeisenä 

syynä sille, miksei nuoria voida ottaa mukaan päätöksentekoon. Nuorella voidaan nähdä 

olevan kuitenkin kaksi ikää; biologinen sekä psykososiaalinen.  (Mäntylä 2011, 24) Vaikka 

nuori olisi psykososiaalisesti täysin kypsä tekemään isojakin päätöksiä, nähdään biologinen 

ikä kuitenkin keskeisempänä kunnallisessa päätöksenteossa.  

Koulutuksen ja neuvonnan tarve ilmenee tutkimuksen tuloksista. Lähes puolet (45,1%) 

vastaajista koki, että nuorisovaltuutetut tarvitsisivat lisää koulutusta. Yksi syy koulutuksen ja 

neuvonnan tarpeeseen voi olla se, että nuoret eivät välttämättä ole aiemmin olleet mukana 

vastaavanlaisessa toiminnassa. Jos koko nuorisovaltuusto vaihtuu kerralla, voi toiminnan 

aloittaminen olla alkuunsa haastavaa. Jo aiemman osion tuloksista voitiin päätellä, että myös 

vanhempien ja kokeneempien nuorisovaltuutettujen esimerkki ja apu ovat olleet monelle 

vastaajalle merkittävä kannustin työskentelyn alussa. Vastaajat näkivät myös, että aikuisen 

tukea työskentelyssä tarvitaan ja se on ollut heille hyödyksi. Horelli, Kyttä sekä Kaaja (2002) 

näkevätkin aikuisen roolin erittäin keskeisenä nuorten tukemisessa yhteiskunnalliseen 

toimintaan (Horelli, Kyttä & Kaaja 2002, 32) Valtakunnallisia ja paikallisia koulutuksia 
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nuorisovaltuustoille tarjoaa muun muassa Nuorisovaltuustojen liitto, joka toimii 

nuorisovaltuustoille eräänlaisena kattojärjestönä.  

4.4 Nuorisovaltuuston jälkeen 

Tutkimukseni kolmannessa osiossa vastaajan tuli pohtia nuorisovaltuuston merkitystä juuri 

hänelle henkilökohtaisesti. Tärkeää oli pohtia myös sitä, millaisen pohjan työskentely on 

hänelle antanut myöhempää elämää varten. (Kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Nuorisovaltuustotyön hyödyllisyys nuorisovaltuuston jälkeen muissa tehtävissä. 

Huomattavan suuri osa (78,4%) vastasi nuorisovaltuustotoiminnan hyödyllisyyden näkyvän 

keskeisesti myös muissa järjestöissä toimimisena. Toimintatavat ja perusperiaatteet ovat 

järjestöissä hyvin samankaltaisia, joten toiseen järjestöön on helpompi siirtyä ja lähteä 

mukaan nuorisovaltuustotoiminnan jälkeen. Kokouskäytännöt sekä asiakirjat ovat usein 

samankaltaisia, joten nuorisovaltuustossa opitut tiedot ja taidot ovat suuri etu myös 

myöhemmin elämässä. Moni kertoi myös, että ilman nuorisovaltuustoa hän tuskin olisi 

lähtenyt toiminnan jälkeen mukaan muuhun järjestöön. Muutama vastaaja totesikin 

suuntautuneensa nuorisovaltuustokautensa jälkeen vaikuttamaan puoluepoliittiseen 

nuorisojäjestöön. 
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”Harrastan poliittisessa nuorisojärjestössä toimimista. Kokouskäytännöt ja 

hallintotakenteiden hallinta ovat auttaneet harrastuksessa.” 

     Vastaaja 7. 

”Nuorisovaltuustokokemus auttoi minua löytämään opiskelupaikkani. 

Hakeuduin nuorisovaltuuston jälkeen puoluepolitiikkaan ja toimin nykyään 

poliittisessa nuorisojärjestössä aktiivisesti.” 

     Vastaaja 11. 

Vastaajat 7 ja 11 olivat nuorisovaltuustotoiminnan myötä oppineet paljon kunnallisesta 

toiminnasta sekä erilaisista hallintorakenteista, joista he kokevat saaneensa hyötyä. 

Todennäköisesti he ovat pystyneet hyödyntämään nuorisovaltuustossa saamiaan valmiuksia, 

kuten esimerkiksi rohkeutta esiintyä, myös puoluepoliittisessa toiminnassa. Heille 

nuorisovaltuustosta siirtyminen puoluepoliittiseen toimintaan on ollut mitä ilmeisemmin 

luonnollinen valinta ja jatkumo toiminnan loputtua.  

Toiseksi suurin hyöty (70,6%) toiminnasta nähtiin opiskelujen puolella. Nuorisovaluustossa 

opitut tiedot ja taidot ovat olleet monelle hyödyksi esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla. Osa 

vastaajista kertoi saaneensa jopa opintopisteitä tai kurssisuorituksia työskentelystään 

nuorisovaltuustossa. Moni kertoi kokemuksesta olleen hyötyä myös opiskelupaikkaa hakiessa. 

Haastattelussa on voitu keskustella nuorisovaltuustosta ja siitä, mitä vastaaja on 

nuorisovaltuustossa työskennellessään tehnyt ja oppinut. Nuorisovaltuustosta kertynyt 

rohkeus ja kokemus on saanut monet vastaajat myöhemmin mukaan esimerkiksi oman alansa 

opiskelijajärjestön toimintaan. Kokemus on auttanut monia myös löytämään oman alansa.  

 

”Mielestäni luottamustehtävät ovat aina eteenpäin työelämässä. Olen 

kouluttautunut yhteisöpedagogiksi aikaisemmassa tutkinnossani, jolloin 

opintoihin oli apua valtuusto kokemuksesta. Hyödyin siitä pääsykokeissa ja 

opintopisteissä. Harrastustoimintaan sain rohkeutta toimia itse myös ohjaajana 

lapsille, kun valtuustossa sai rohkeutta olla luottamustehtävissä.” 

     Vastaaja 16. 
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Vastaaja 16. kertoo nuorisovaltuustotyöstä sekä muista luottamustehtävistä olleen 

konkreettista hyötyä silloin, kun hän on hakenut opiskelupaikkaa. Opiskelupaikkaa hakiessa 

vastaajalta on kysytty harrastuksista, jolloin nuorisovaltuustotoiminta on näyttäytynyt 

haastattelijoille vastaajan mielestä positiivisessa valossa. Hyöty näkyi myös henkisenä 

kasvuna, jolloin nuori on saanut itselleen lisää itsevarmuutta toimiessaan ammattinsa 

harjoittajana.  

Nuorisovaltuustotoiminnasta nähtiin olleen hyötyä työelämässä ja harrastustoiminnassa. Osa 

vastaajista oli sitä mieltä, että ilman kokemusta nuorisovaltuustosta he tuskin olisivat saaneet 

esimerkiksi kesätöitä tai myöhemmin työpaikkaa. Ansioluettelomerkintää 

nuorisovaltuustotyöskentelystä pidettiin erittäin tärkeänä nuorelle, jolla työkokemusta on ollut 

joko vähän tai ei vielä ollenkaan. Merkintä kertoi vastaajien mukaan työnantajille nuoren 

vastuullisuudesta, sosiaalisista taidoista sekä halusta oppia uutta.  

 

”Uskon, ettei minua olisi palkattu kesätöihin tai osa-aikatöihin ilman näyttöä 

aktiivisuudestani, jonka nuorisovaltuusto osoitti todeksi. Järjestötoiminnassa 

oloni on paljon itsevarmempi, kun esim. kokouskäytännöt ovat nuvasta tuttuja. 

Opinnoissani olen pystynyt joksenkin hyväksilukemaan nuvatoimintaa opintojeni 

osaksi.” 

     Vastaaja 34. 

Vastaaja 34. uskoo vahvasti nuorisovaltuustotoiminnan hyödyllisyyteen työelämässä. Hänen 

omien kokemuksiensa mukaan hän ei olisi saanut esimerkiksi kesätöitä ilman näyttöä 

aktiivisuudesta sekä luotettavuudesta. Vastaaja 34. on vastaajan 16. tavoin saanut 

työskentelystä lisää itsevarmuutta ja rohkeutta toimia erinäisissä tehtävissä. Monet mainitsivat 

nuorisovaltuuston olleen yleishyödyllinen heidän elämässään. Esimerkiksi sosiaalisuuden 

lisääntyminen nuorisovaltuuston aikana on helpottanut nuoren elämää myöhemmässä 

elämänvaiheessa. Nuoresta on voinut tulla rohkeampi, jolloin hän on kykenevämpi ottamaan 

sosiaalista kontaktia muiden ihmisten kanssa. Hän on voinut kehittää omaa 

stressinsietokykyään nuorisovaltuustotoiminnan aikana ja pystyy näin käsittelemään ja 

näkemään asioita useammalta eri kantilta.  
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”Olen oppinut tapoja, joilla vaikuttaa asioihin ja etenkin sen, että aina 

kannattaa yrittää vaikuttaa.” 

     Vastaaja 43. 

Nuorisovaltuusto koettiin vastaajien kesken erittäin hyödylliseksi ja kasvattavaksi toiminnaksi 

myös tänä päivänä, vaikka vastaajan omista nurisovaltuustovuosista olisikin ollut jo aikaa. 

Kuitenkin eriäviä mielipiteitäkin tuli esille tutkimuksessani. Osa koki 

nuorisovaltuustotoiminnan hiipuneen ja osa taas piti toimintaa lähinnä kaveripiirien 

tapaamisina ilman mitään todellista halua toteuttaa toimintaa. Myös jatkuvuus nähtiin 

ongelmana. Uusia nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita toiminnasta ja sen kehittämisestä ei ole 

löytynyt. Huomattavaa oli kuitenkin, että kovin moni vastaajista mainitsi nuorisovaltuuston 

olevan ainoa kanava vaikuttaa ja osallistua kunnan toimintaan.  

 

”Itse pidin nuorisoparlamentissa toimimisesta, se opetti paljon. Mutta koen, että 

nuorisovaltuustotoiminta tarvitsee ohjaavan aikuisen (kotipaikkakunnallani 

parlamentissa toimivat ovat pääasiassa 14-17 -vuotiaita), jotta toiminta lähtee 

liikkeelle. Jos toiminta käynnistetään periaatteessa joka vuosi uudelleen uusilla 

kokemattomilla jäsenillä, aikuisen tuki on tärkeä. Mutta kaiken kaikkiaan 

nuorisovaltuustoissa toimiminen on antoisaa ja hyödyllistä. Pidin toiminnasta 

myös siksi, että olen kiinnostunut vaikuttamisesta ja politiikasta, mutta en 

nuorena halua sitoutua yhteen puolueeseen.” 

      Vastaaja 51. 

Vastaaja 51. puhuu omassa kommentissaan nuorisovaltuuston jatkuvuuden ongelmasta. 

Paakkunainen ja Myllyniemi allekirjoittavat omassa tutkimuksessaan myös jatkuvuuden 

ongelman nuorisovaltuustotoiminnan kehittämisessä (Paakkunainen & Myllyniemi 2004, 

107–108). Toiminnan kehittyminen ei ole niin sujuvaa silloin, kun kaikki tai suuri osa 

toimijoista vaihtuvat tiheään tahtiin. Tasainen vaihtuminen toimijoissa luo tietynlaista 

vakautta toimintaan, jolloin uudet toimijat oppivat vanhoilta kun taas vanhat pystyvät jo 

keskittymään toiminnan kehittämiseen toiminnan opettelun sijasta. 
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5 Pohdinta 

Tutkielmassani olen tuonut esiin nuorisovaltuutettujen kokemuksia 

nuorisovaltuustotyöskentelystä sekä siitä, millaisia kokemuksia ja lähtökohtia elämään 

nuorisovaltuustotoiminta on heille antanut. Osallisuuden kokemukset ovat keskeistä 

nuorisovaltuustotoiminnassa, jonka tavoitteena on saada nuorten asioita kuuluviin kunnassa. 

Hart (1992) näkeekin, että nuoret tulee tehdä tietoisiksi heidän omista oikeuksistaan ja saada 

heidät pitämään niistä ääntä. (Hart 1997, 10–11.) Tietoiseksi saattaminen on kuitenkin 

pitkäjänteisen toiminnan tulos, joka tulee aloittaa jo varhaisessa vaiheessa. Aikuisen tuella 

nuorisovaltuustoilla voi olla mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan ja viedä ajatuksiaan 

eteenpäin päättäviin elimiin kunnassa.  

Tässä luvussa pohdin saamiani tutkimustuloksia, joista ensimmäisenä mietin nuorisovaltuusto 

aktiivien kokemuksia sekä roolia nuorisovaltuutettuna. Mitkä ovat keskeisiä tehtäviä, joita 

nuori on päätynyt hoitamaan toimiessaan nuorisovaltuustossa. Toisessa osassa pureudun 

enemmän aktiivien näkemyksiin siitä, millaisia valmiuksia toiminta on heille antanut 

esimerkiksi työelämään tai opiskeluihin. Lopussa pohdin vielä tutkimukseni eettisyyttä sekä 

luotettavuutta. 

5.1 Nuorisovaltuusto nuorten vaikuttamisen vahvistajana 

Nuorilla on luontainen tarve osallisuuteen (Hart 1997, s.16-20.), joten näen osallisuuden 

kokemuksien innon toteutuvan tietynlaisena jatkumona eri yhteisöiden sisällä, eli nuoret 

saattavat vaihdella eri yhteisojen välillä tai edetä jossain tietyssä yhteisössä. (kuvio 7.). 

Jatkumolla tarkoitan siirtymistä eri vaikuttamiskanavista toiseen. Nuori voi esimerkiksi jatkaa 

lasten parlamentin jälkeen oppilaskuntaan ja siitä myöhemmin niin nuorisovaltuustoon kuin 

kaupunginvaltuustoon. (Lehtonen 2016, 23) Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan tule olemaan 

samanlainen vaikuttamisen polku ja se muotoutua jokaiselle omanlaisekseen.  
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Kuvio 7. Lasten ja nuorten osallisuuden jatkumo. Vaikuttajana lapsesta aikuiseksi. (Lehtonen 

2016, 23) 

Hart (1997) on kehitellyt aiemmin tutkielmassa mainitut osallisuuden tikkaat, joissa kuljettiin 

eri osallisuuden ja kuulluksi tulemisen askelmilla. (Hart 1997, 40-41). Muokkasin Hartin 

(1997) tikkaat omaan tutkielmaani sopivammaksi (ks. taulukko 1, 15). Tutkimuksesta 

saatujen tuloksieni perusteella arvioin vastaajien liikkuneen tikkaiden askelmilla 4-8, eli juuri 

niillä tikkailla missä osallisuutta on olemassa eikä se ole niin sanotusti näennäistä. Hartin 

(1997) mallia on kuitenkin myös kritisoitu, sillä se voi antaa lukijalle käsityksen nuorten 

osallisuuden kulkevan alhaalta ylöspäin (Alanko 2013, 55). Tikkaiden ajatuksena ei ole 

kuitenkaan, että nuoret toimisivat vain ylimmällä askelmalla vaan ideana on saada nuoret 

liikkumaan tikkailla sillä tasolla, joka on nuorelle sopiva. Kritiikkiä malli on saanut myös 

länsimaalaisuudestaan, sillä sen nähdään sisältävän vain länsimaisen käsityksen 

osallisuudesta. (Hart 1997, 41-42; Alanko 2013, 55.) 

Suurin osa oli kokenut, että nuoret ovat olleet kykeneviä valmistelemaan ja tekemään 

aloitteita. Todellisuudessa nuoret eivät ole kuitenkaan päässeet päättämään asioista. Nuoret 

ovat voineet tehdä esimerkiksi aloitteen uuden skeittipuiston rakentamisesta ja päässeet 

mukaan suunnittelemaan projektia. Virallinen päätös skeittipuiston rakentamisesta on tehty 

kuitenkin kaupungin virallisissa toimielimissä, kuten sivistyslautakunnassa.  
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Nuorille on tärkeää saada kokemuksia vaikuttamisesta. Osallistumalla 

nuorisovaltuustotoimintaan nuoret oppivat myös käytännöllisiä asioita, kuten esimerkiksi 

kokoustekniikaa ja kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Kun nuoret pääsevät toteuttamaan 

erilaisia tapahtumia yhdessä kaupungin nuorisotoimen tai toisen nuorisovaltuuston kanssa, 

oppivat he taitoja, joista on hyötyä esimerkiksi työelämässä. Tapahtumien järjestäminen on 

keskeistä niin sosiaalisten suhteiden luomiseksi kuin ihan konkreettisena harjoituksenakin. 

Nuoret pyrkivät tapahtumia järjestäessään selvittämään esimerkiksi, millaisissa tiloissa 

tapahtuma on mahdollista järjestää ja kuinka paljon nuorisovaltuuston varoja voidaan käyttää 

yhden tapahtuman järjestämiseksi. Nuoret oppivat ohjaavan aikuisen avulla luomaan 

nuorisovaltuustolleen oman budjetin, joka tulee olla suhteessa esimerkiksi kaupungin 

antamaan määrärahaan. Talousosaaminen on keskeistä myös nuorten oman elämän kannalta 

myös myöhemmin suunnitellessa omaa taloutta ja sen ylläpitoa. 

Jakamalla erilaisia vastuualueita nuorisovaltuustot jakavat vastuuta koko valtuuston kesken. 

Vastuun jakaminen opettaa nuorille myös oman elämän hallintaa ja resussointia sille, ettei 

kaikki nuorisovaltuuston toiminta kasaannu vain muutamalle nuorelle. Vuoden 2008 

nuorisobarometrissa todettiin kuitenkin, että hyvin usein aktiivinen nuori on mukana  

samankaltaisia harrastuksissa ja luottamustoimissa. Tällöin toiminnan hoitaminen kasaantuu 

vain tietylle marginaaliryhmälle. (Myllyniemi 2008, 54) Omien kokemuksieni mukaan voin 

todeta saman, minkä Myllyniemi (2008) tutkimuksessaan. Kiinnostus ja halu vaikuttaa vetää 

aktiivisia nuoria puoleensa ja saa heidät haluamaan mukaan toimintaan entistäkin enemmän. 

Tärkeää olisikin saada ohjattua nuoria jakamaan vastuuta myös keskenään. Jakamalla 

vastuuta ja tehtäviä saadaan valtuuston sisällä levitettyä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä, 

että jokainen valtuutettu on tärkeä toimija. Aikuisen rooli ohjaavana toimijana on siksi 

mielestäni keskeinen nuorisovaltuustotoiminnassa. Aktiiviset nuoret kyllä hoitavat osuutensa 

toiminnan toteuttamisesta, mutta miten saada mukaan ne vähemmän aktiiviset valtuutetut. 

Osaavalla aikuisella tuleekin olla hyvää pelisilmää tulkita nuorten toimintaa ja ohjailla heitä 

vastuun jakamisessa.  

5.2 Mitä hyöytyä nuorisovaltuustosta on nuorille? 

Vastaajani korostivat  henkilökohtaista kehittymistään sekä kasvuaan vaikuttajaksi. 

Vastaajilla oli vahva näkemys siitä, että juuri nuorisovaltuustotoiminnan ansiosta he olivat 

pärjänneet myös myöhemmin elämässään eri vaikuttamisen osa-alueilla. Moni koki saaneensa 
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paljon itsevarmuutta toiminnan aikana. Aikuisen kannustamana monet nuoret olivat saaneet 

varmuutta, jonka avulla lähteä rohkeammin tuomaan esille omia ajatuksiaan. Rohkeuden ja 

itsevarmuuden kehittymistä ei kuitenkaan ole tässä tutkielmassa selvitetty. Vain avointen 

vastauksien sekä useiden samankaltaisten mainintojen avulla voidaan nähdä nuorten 

kehittäneen myös omia esiintymistaitojaan, joita nuori on voinut hyödyntää myöhemmin 

esimerkiksi työhaastattelussa. 

Nuorisovaltuustossa toimiessaan nuoret ovat ajautuneet tilanteisiin, joissa heidän on tullut 

toimia erilaisten ja eri näkemyksien omaavien ihmisten kanssa. Nuoret ovat päätyneet 

keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia, jotka ovat voineet jopa radikaalisti erota heidän 

omista näkemyksistään. Kuitenkin tilanne on voinut olla sellainen, jossa keskustelua on 

nimenomaan pitänyt käydä. Keskustelu- ja kuuntelutaitojen kehittyminen sekä omien 

ajatuksien reflektointi on auttanut nuoria kehittämään myös omat näkemyksensä. Aiemmin 

mainitun rohkeuden lisäksi oman toiminnan sekä näkökulmien reflektointi on voinut 

selkeyttää nuorelle esimerkiksi sen, millaisia arvoja tai puoluetta hän on päätynyt 

myöhemmin kannattamaan. Lisäksi nuoret ovat päätyneet järjestämään tapahtumia niin oman 

nuorisovaltuustonsa kanssa, kuin yhteistyössä muiden nuorten kanssa. Yhteistyötaidot nähtiin 

erittäin hyödyllisenä tulevaisuudessa ennen kaikkea työelämässä. Nykyinen työelämä vaatii 

lähes poikkeuksetta yhteistyön tekemistä, sekä hyviä sosiaalisia taitoja joiden avulla pärjätä 

työelämässä. Vastaajat kokivat nuorisovaltuustotoiminnan antaneen heille paljon erilaisia 

tapoja keskustella ja tuoda uusia näkökulmia esille. 

Moni vastaaja kertoi lähteneensä nuorisovaltuustokautensa jälkeen mukaan 

puoluepolitiikkaan, mikä näyttäytyy Nikkilän (2002) mukaan luonnollisena jatkumona 

toiminnan jälkeen (Nikkilä 2002, 67).  Nuorisovaltuustotoiminta voi siis näyttäytyä 

tietynlaisena ”valmistamona” yhteiskunnalliseen toimintaan. Valmistaako nuorisovaltuusto 

sitten tulevaisuuden huippupoliitikkoja tai menestyviä yrittäjiä? Mielestäni kysymys on 

keskeinen ajatellessa nuorisovaltuustotoiminnan funktiota yhteiskunnallisena päättäjänä. 

Toiminta on kuitenkin vielä aika tuoretta verrattuna esimerkiksi Suomen lukiolaisten liittoon, 

jolla on olemassa jo pitkät perinteet ja kanavat vaikuttaa lukiokoulutukseen ja sen 

kehitykseen. Tuloksieni mukaan nuorisovaltuustotoiminta nähtiin erittäin hyödyllisenä 

kunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteena on kuitenkin saada nuorisovaltuustoista pysyvä 

päättävä elin jokaiseen suomalaiseen kuntaan. Toimintatapojen moninaisuus vaikuttaa 

kuitenkin väistämättä siihen, kuinka toiminnan vaikuttavuutta voidaan todellisuudessa 
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arvioida. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin nuorten omaan kasvuun ja saatuun 

henkiseen pääomaan, josta on ollut nuorelle hyötyä myös nuorisovaltuustotoiminnan jälkeen.  

Omien kokemuksieni mukaan nuorisovaltuustotoiminta antaa nuorille erittäin hyvät valmiudet 

toimia yhteiskunnassa, joko harrastejärjestössä tai jopa valtakunnan politiikassa. Nuorilla on 

selkeä halu vaikuttaa, ja mielestäni nuorille tulee luoda jatkuvasti erilaisia mahdollisuuksia 

osallistua mukaan toimintaan. Kunnanvaltuutettujen tulee ottaa nuoret tosissaan ja kuulla 

heitä, mutta valtuutettujen tulee mielestäni myös vaatia nuorisovaltuustoilta osallistumista 

toimintaan. Vaatimisella tarkoitan, ettei valtuutettujen tarvitse aina pyytää esimerkiksi 

lausuntoa nuorisovaltuustolta. Nuorten tulisi mielestäni ottaa asioista selvää ja pyrkiä myös 

itse vaikuttamaan keskeisiin nuoria koskeviin asioihin esimerkiksi tapaamalla päättäjiä. 

Yhteistyön tekeminen ja yhteydenoton helpottaminen päättäjiin tulisi tehdä mahdollisimman 

helpoksi nuorisovaltuustoille. Nuoret voivat jopa pelätä päättäjää, sillä he voivat pelätä 

sanovansa jotain väärin. Kuitenkin aikuisen tulee aina olla aikuinen ja auttaa nuorta 

ilmaisemaan itseään entistäkin paremmin. Joissain kunnissa on käytössä niin sanotut 

kummivaltuutetut, joiden tarkoituksena on toimia nuorten suorana linkkinä valtuustoon. 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut itselleni erittäin motivoivaa ja mielenkiintoista. Paljon 

on kuitenkin vielä selvitettävää; kuinka vaikuttavia toimielimiä nuorisovaltuustot 

todellisuudessa ovat kunnassa. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, millaisiin työtehtäviin 

nämä aktiivinuoret ovat pääasiassa päätyneet. Uskoisin, että moni nuori osallistuu jollain 

tasolla vähintään yhden tai useamman järjestön toimintaan. Olen jo aiemmin tutkimuksessa 

puhunut omista kokemuksistani ja näkökulmistani toiminnan hyödyllisyydestä. Uskon, etten 

olisi päätynyt tekemään tätä pro gradu -tutkielmaa ilman positiivisia kokemuksia toiminnasta. 

Siksi haluankin päättää pohdinnan sanoihin, joita olen viljellyt aktiivitoimijana  ollessani 

lukuisia kertoja. Nämä sanat kuvaavat minulle omaa nuoruuttani aktiivisena toimijana, jota 

olen edelleen ja uskon myös tulevaisuudessani olevani, sillä: 

”Kaikki paitsi järjestötyö on turhaa” 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Valitsin tutkimusaiheekseni nuorisovaltuustotoiminnasta saadut kokemukset ja valmiudet. Itse 

aiheen valinta on jo eettinen ratkaisu, sillä sen perusteella voidaan pohtia sitä, miksi 

tutkimusta tehdään juuri tästä aiheesta. Tutkimusaihetta valittaessa pitää pohtia myös 
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tutkimuksen toteutettavuutta. Tutkimus voi olla esimerkiksi helposti toteutettavissa, mutta ei 

ole merkitykseltään niin tärkeä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2004, 26.) Tämän tutkielman 

tutkimusaihe on mielestäni tärkeä, sillä juuri nyt ollaan tekemässä suurta valtakunnallista 

muutosta nuorten osallisuudessa. Nuorisovaltuustoista ollaan tekemässä virallisia kunnan 

toimielimiä, joten niiden toimintaa ja toiminnan toteutumista tulisi mielestäni tarkastella 

useista eri näkökulmista ja niitä tulisi tutkian entistä enemmän nimenomaan Suomessa. 

Itse tutkimusta tehtäessä, täytyy selvittää tutkimusluvat. Esimerkiksi alle 18-vuotiaita 

tutkittaessa täytyy tutkimuslupa saada heidän vanhemmiltaan. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012, 6) Tämän tutkimus on toteutettu täysin nimettömänä internetissä 

toteutetulla kyselylomakkeella, jolloin vastaajan kotipaikkakuntaa tai ikää ei voida varmentaa 

todeksi. Tutkielmani kannalta oli kuitenkin tärkeää selvittää vastaajien ikäjakauma, jotta 

pystyin puhumaan tutkielmassani nimenomaan nuortista ja heidän saamista kokemuksista. 

Kyselylomaketta tehdessäni täytyi minun selvittää myös muutamia muita perustietoja, kuten 

sukupuoli sekä se, millaisessa roolissa nuori on toiminut toimiessaan nuorisovaltuustossa. 

(Karjalainen 2008, 127.) Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu osallisuuden 

sukupuolijakaumista, joka ilmeni myös omassa tutkimuksessani siten, että suurin osa 

vastaajistani oli tyttöjä. Kuitenkaan oman aineistoni pohjalta en pystynyt tekemään selvää 

eroa tyttöjen ja poikien osallisuuden välille. Lisäksi tutkielmani tavoitteena ei ollut tehdä 

sukupuolten välistä erottelua vaan pyrkiä hahmottamaan nuorten saamia kokemuksia 

mahdollisimman laajasti. 

Tutkielman aineiston kerääminen oli internetin kyselylomakkeen myötä kohtalaisen 

vaivatonta, koin aineiston analysoinnin huomattavasti haastavammaksi kuin kuvittelin. 

Aineiston analysoinnissa, avoimien vastauksien lajittelu eri kategorioiden alle oli 

valintakysymys. Monesti vastaaja saattoi kertoa paljon eri kategorioiden vastauksia yhteen 

kysymykseen, joten vastauksien luokittelu vaati paljon ajatustyötä. Joissain kohtaa, jouduin 

jopa pilkkomaan yksittäisiä vastauksia eri kategorioiden alle. Lajittelu oli siis tutkielmani yksi 

työläimmistä vaiheista. Minun tuli tutkielman aikana kuitenkin muistaa, että lajittelu voi 

joissain tilanteissa aiheuttaa myös vastauksien väärin ymmärtämistä. Uskon kuitenkin 

suoriutuneeni lajittelusta parhaaksi näkemälläni tavalla. 

Tutkimus tulee toteuttaa tiedekunnan ja tutkimusyhteisön tunnustamien toimintatapojen 

mukaan rehellisesti, huolellisesti sekä olemalla tarkkana itse tutkimustyötä tehtäessä. 

Tutkimuksen tulokset tulee tallentaa ja esittää huolellisesti, ja myös tulosten arviointi täytyy 
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tehdä kriittisesti. Tietoa tulee hakea tieteellisistä teoksista, jotka ovat tutkimuksen kannalta 

oleellisia. Tutkija on vastuussa siitä millaisia tutkimustuloksia hän tuo julki. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6)  Toteutin pro gradu -tutkielman tekemisen 

pitkällä aikavälillä, jonka aikana etsin tutkielmaani sopivia lähteitä. Pyrin käyttämään 

tutkielmassani mahdollisimman paljon alkuperäisiä lähteitä, jotta tutkielmani olisi 

mahdollisimman luotettava. Lähdeviitteitä tehdessäni käytin apunani Oulun yliopiston sekä 

kasvatustieteiden tiedekunnan antamia ohjeita viittaustekniikoista.  
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Liite 1: Kyselylomakkeen saatekirje 

Hei! 

Olen neljännen vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta.  Teen pro gradu -

tutkielmaa, jonka aiheena on nuorisovaltuustoissa toimineiden nuorten kokemukset 

toiminnasta. Nuorisovaltuustojen roolia kehitetään kunnissa jatkuvasti ja uuden nuorisolain 

myötä nuorisovaltuustojen määrä tulee kasvamaan entisestään. Mielestäni on tärkeää 

selvittää, millaisia kokemuksia ja valmiuksia nuorisovaltuustotyöskentely on antanut nuorille. 

Toivon, että entiset nuorisovaltuutetut kokisivat kyselyni arvokkaaksi ja vastaisivat kyselyyni 

tammikuun loppuun mennessä. Aineisto käsitellään anonyymisti, niin ettei kenenkään 

henkilöllisyys ole tunnistettavissa. Vastaan mielelläni tutkimustani koskeviin kysymyksiin. 

 

Ohessa linkki kyselyyni: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHIHfU73q2SDH2_cW9sloMQyhLf5xnimmU

g5hWtboOZ4Ynew/viewform 

 

Kiitos etukäteen jo kaikille vastaajille! 

Terveisin, 

Marjut Lehtonen (marjut.lehtonen@student.oulu.fi) 

 

  

mailto:marjut.lehtonen@student.oulu.fi
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Liite 2 Kyselylomake 

Kokemuksia nuorisovaltuustotyöskentelystä 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorisovaltuustossa toimineilla 

nuorilla on toiminnasta. Tutkimuksessa ollaan erityisesti kiinnostuneita siitä, millaisia 

tiedollisia ja taidollisia valmiuksia valtuutetut ovat toiminnastaan saaneet ja miten he kokevat 

näiden valmiuksien olleen hyödyllisiä heidän toiminnassaan niin valtuustossa kuin sen 

ulkopuolellakin. 

*Pakollinen 

1. Sukupuoli * 

Merkitse vain yksi soikio. 

 Mies 

 Nainen 

2. Syntymävuosi * 

 

3. Tällä hetkellä olen * Merkitse vain yksi soikio. 

 Yläkoulussa 

 Lukiossa 

 Ammattikoulussa 

 Ammattikorkeakoulussa 

 Yliopistossa 

 Työelämässä 

 Työtön  Muu:  

4. Montako vuotta olet ollut mukana nuorisovaltuuston toiminnassa? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

1 vuoden 

2 vuotta 

3 vuotta  
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4 vuotta   

yli 5 vuotta 

5. Toimin nuorisovaltuustossa * Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Puheenjohtajana 

 Varapuheenjohtajana 

 Sihteerinä 

 Hallituksen jäsenenä 

6. Kerro millaisia tehtäviä olet hoitanut ollessasi 

nuorisovaltuustossa. * 

 

7. Mikä sai sinut lähtemään mukaan nuorisovaltuustotoimintaan? (Valitse kolme sinulle 

tärkeintä.) * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Halusin järjestää erilaisia tapahtumia paikkakunnallani. 

 Halusin vaikuttaa asioihin paikkakunnallani. 

 Uskon, että toiminnasta on ollut/tulee olemaan minulle hyötyä. Esimerkiksi 

työelämässä. 

 Lähdin ystävieni mukana toimintaan. 

 Olen kiinnostunut politiikasta ja kunnallisesta vaikuttamisesta. 

 Sain kannustusta ystäviltäni / perheeltäni. 

 Olin utelias.  

 Halusin tutustua uusiin ihmisiin. 

 Minulla on suvussani poliittisia aktiiveja, joten koin mukaan lähtemisen velvollisuutena. 

 Muu:  

8. Millaisia vaikutuksia nuorisovaltuustotyöskentelyllä on mielestäsi ollut kuntatasolla? 

(Valitse kolme sinulle tärkeintä.) * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Nuorille suunnattujen tapahtumien määrä on mielestäni kasvanut. 
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 Nuorten osallistusmismahdollisuudet ovat lisääntyneet. 

 Nuorille järjestetään enemmän toimintaa. 

 Yhteistyö nuorisovaltuustojen ja järjestöjen kesken on lisääntynyt. 

 Nuorisovaltuusto on saanut aikaan muutoksia kunnassa. Esimerkiksi koulu- ja       

kulttuuripuolella. 

 Toiminnalla ei ole mielestäni ollut minkäänlaista vaikutusta. 

 Nuorisovaltuustosta on tullut vaikuttavampi päätöksentekijä. 

 En osaa sanoa   

 Muu:  

9. Millaisia tietoja ja taitoja koet saaneesi työskentelystäsi nuorisovaltuustossa? * 

 
10. Kuka tai ketkä ovat mielestäsi auttaneet ja tukeneet eniten nuorisovaltuustontoimintaa? * 

 

11. Kuka tai ketkä tukivat sinua eniten toimiessasi nuorisovaltuustossa? * 

 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä 

a. Nuorisovaltuusto on hyvä kanava saada nuorten mielipiteitä kuuluviin. * Merkitse 

vain yksi soikio. 

                                      1          2          3        4          5 
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b. Ollessani nuorisovaltuustossa saimme vietyä tärkeitä asioita eteenpäin. * Merkitse 

vain yksi soikio. 

                                      1         2         3         4          5 

 

c. Nuorisovaltuustoilla on merkitystä nuorten elämälle heidän omalla 

paikkakunnallaan. * Merkitse vain yksi soikio. 

                                      1         2         3          4         5 

 

d. Nuorisovaltuustossa teimme konkreettisia asioita parantaaksemme nuorten 

hyvinvointia. * 

Merkitse vain yksi soikio. 

                                      1          2         3        4         5 

 
 

e. Nuorisovaltuustot tarvitsisivat enemmän koulutusta ja neuvontaa. * Merkitse vain yksi 

soikio. 

 1 2 3 4 5 

 

f. Kuntien tulisi huomioida nuorisovaltuustoja paremmin esimerkiksi päätöksenteossa. * 

Merkitse vain yksi soikio. 

                                1         2         3          4         5 

 

 

g. Mielestäni aikuisten tukea ei nuorisovaltuustoissa tarvittaisi ollenkaan. * Merkitse vain 

yksi soikio. 

                                      1         2         3          4         5 

 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 
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h. Ollessani nuorisovaltuustossa saimme riittävästi apua ja neuvontaa ohjaavilta aikuisilta. 

* 

Merkitse vain yksi soikio. 

                 1         2         3          4         5 

 

 

Nuorisovaltuuston jälkeen 

12. Onko nuorisovaltuustotyöskentelystä ollut mielestäsi hyötyä seuraavissa asioissa: * 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Työelämässä 

 Järjestötoiminnassa 

 Harrastustoiminnassa 

 Opinnoissa   

 Muu:  

13. Perustele edellisen kysymyksen väitteitä ja anna esimerkkejä * 

 
14. Mitä mieltä olet nuorisovaltuustotoiminnasta ja sen hyödyllisyydestä tällä hetkellä? * 

 

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä 
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