
Kunta- 
 vaalit

– mikä voisi olla 
kiinnostavampaa?

Tässä jutussa kuulemme 
muun muassa nuoria 
kunnanvaltuutettuja, 
aktiivisia nuoriso-
valtuustolaisia ja nuorta 
miestä, joka järjesti abina 
mielenosoituksen.

Annamme vinkkejä 
ehdokkaan valitsemiseen 
huhtikuun kuntavaaleissa 
ja muistelemme lämmöllä 
eeppisiä valtuustojen 
keskusteluja.

Vaikuttaa voi monella 
tavalla!
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 V astaus otsikon kysymykseen 
on: kyllä.

Muutama vuosi sitten 
Suomessa puhuttiin kuntien 

älyttömistä tehtävistä. Samaan aikaan 
kävi yhä selvemmäksi, että moni kunta 
on pian rahapulassa ikääntyvän väestön 
kanssa – jos ei ollut jo.

Hallitus alkoi karsia kuntien tehtä-
viä, mutta helppoja säästökohteita ei 
ollutkaan niin helppo löytää. Kunnat 
hoitavat noin noin kaksi kolmasosaa 
julkisista palveluista. Esimerkiksi sai-
raaloiden, koulujen ja teiden ylläpito on 
kallista hupia, jonka rinnalla solarium-
laitteiden valvonnan lopettaminen olisi 
ollut mitätön säästö.

Nyt kuntien rahapulaa ratkotaan 
sote- ja maakuntauudistuksella. Sen 
tavoite on, että sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestäminen ja joitain muita 
kuntien vastuulla olevia tehtäviä siirtyy 
maakunnille. Kun kuntia isommat yksi-
köt järjestävät palveluja, on mahdollista 
säästää rahaa.

Huhtikuun kuntavaaleissa ollaan-
kin jännän äärellä. Ketä äänestetään 
kunnanvaltuustoihin murroskau-
deksi? Miten he osaavat ottaa muut-
tuvan roolinsa, kun kuntien tehtäviä 
karsiutuu kesken valtuustokauden? 
Käytetäänkö sote-asioista vapautuva 
aika järkevästi? Miten nuoret huomi-
oidaan?

Tärkeimmät 
päivät kevään 

kuntavaaleissa

• Torstaina 9.3. vahvistuu, ketkä 
ovat ehdolla vaaleissa.

• Ennakkoon voi äänestää Suo-
messa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 
29.3.–1.4.

• Sunnuntai 9.4. on vaalipäivä, 
jolloin voi äänestää kello 9–20. 
Samana päivänä selviää, ketkä 
ehdokkaat pääsevät läpi.

• Torstaina 1.6. uudet kunnanval-
tuustot aloittavat työnsä.

Mitä kannattaa vähintään tietää kunnallisesta päätöksenteosta?

Päivi Kurikka, 
Suomen Kuntaliiton 
erityisasiantuntija:

Ainakin se, mitkä ovat 
kunnan tehtävät ja millaisia 
palveluja kunta järjestää. 
Suomalainen kunta on 
tehtäviensä laajuuden 
mukaan ainutlaatuinen 
maailmassa. Usein kuulee 
sanottavan, etten minä 
käytä kunnallisia palveluja, 
vaikka kävelee kunnan 
ylläpitämillä kaduilla ja juo 
kunnan vesilaitoksen vettä 
hanasta – nämä esimerk-
keinä. Tärkeää on tietää 
myös se, että vaaleissa 
valitut valtuutetut käyttävät 
kunnassa ylintä päätösval-
taa. Siksi äänestäminen on 
tärkeää.

Kimi Uosukainen, 
Suomen Nuoriso-
valtuustojen Liiton pj:

Kuntapäätöksenteko ei 
ole House of Cardsia tai 
Game of Thronesia. Se 
on yhteispeliä ja sujuvan 
arjen mahdollistamista 
kuntalaisille. Yksikään 
kuntapäättäjä ei voi muut-
taa asioita yksin, ja so-
taisasta kuntapolitiikasta 
kärsivät aina kuntalaiset. 
Siksi kunnat tarvitsevat 
yhteisymmärrystä hakevia, 
asioihin paneutuvia ja 
tulevaisuuteen katsovia 
päättäjiä.

Anu Vehviläinen, 
kunta- ja uudistus-
ministeri:

On tärkeää ymmärtää kun-
tien merkitys paikallisen 
päätöksenteon paikkana. 
Kunnanvaltuustossa ja lau-
takunnissa päätetään hyvin 
arkisista asioista: esimer-
kiksi kuinka paljon lukiossa 
tarjotaan opetusta ja minkä 
verran on valinnanmahdolli-
suuksia, mihin rakennetaan 
kevyen liikenteen väyliä, 
millä ehdoilla oppilas on oi-
keutettu koulukuljetukseen, 
ja kuinka paljon luokissa 
on keskimäärin oppilaita. 
Nuorten kannattaa tiedos-
taa, että luottamustehtäviin 
valittuihin saa ja pitää 
olla yhteyksissä vaalien 
välilläkin.

Jenni Airaksinen, 
kunta- ja aluejohtamisen 
yliopistonlehtori:

Kunnat vastaavat todella 
monista nuorten elämään 
voimallisesti vaikuttavista 
asioista. Osallistumalla 
kunnalliseen päätöksen-
tekoon pääsee käytän-
nössä sekä opiskelemaan 
yhteiskunnallista toimintaa 
että aidosti antamaan 
oman asiantuntemuksensa 
kuntien ja kaupunkien 
kehittämisen voimaksi. 
Hieno juttu nuorten kannal-
ta on se, että uusi kuntalaki 
velvoittaa jokaista kuntaa 
asettamaan nuoriso-
valtuuston turvaamaan 
nuorten osallistumista.

Kuuluuko kunnan 
valvoa solariumeja?
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 E iks jokainen meistä oo vähä 
päästään sekaisin, kysyy Joen-
suun nuorisovaltuuston toimit-
tama Mielenrauhaa-lehti.

Nuoret haluavat muuttaa mielenter-
veysongelmia koskevia asenteita tam-
mikuussa ilmestyneellä lehdellä. Tem-
paus on hyvä osoitus siitä, että nuorten 
asiaa kunnissa ajavat nuorisovaltuustot 
voivat vaikuttaa monenlaisiin asioihin 

– ja mitä erilaisimmilla tavoilla.
”Lehdellä voi mahdollisesti vaikuttaa 

paljon laajemmin ihmisten asenteisiin 
ja mielipiteisiin kuin vaikka tekemäl-
lä kuntalaisaloitteen samasta asiasta”, 
lehden päätoimittanut nuorisovaltuu-
tettu Enja Seppänen sanoo.

Lehden tekijät halusivat tarjota ka-
navan oman tarinan kertomiseen ilman 
pelkoa leimatuksi tulemisesta. Siksi 
lehteä varten tehtiin verkkosivu, jonka 
kautta nuoret pystyivät palauttamaan 
nimettömästi omia tarinoitaan. 

Idea syntyi vuosi sitten syksyllä. Jo-
ensuun edellinen nuorisovaltuusto oli 
tehnyt lehden vanhempien eron vaiku-

tuksesta nuoreen, joten tuntui luonte-
valta ratkaisulta tehdä lehti myös mie-
lenterveydestä.

Seppänen kertoo, että koko lehti on 
tehty nuorisovaltuustolaisten omin 
voimin: yksi koodasi verkkosivut ja 
verkkolehden, toinen hoiti taiton ja 
valokuvat, muut auttoivat tarinoiden 
kokoamisessa ja kirjoittamisessa.

”Rankkojen tarinoiden kokoaminen 
oli välillä vaikeaa, mutta aiheen esille 
tuominen motivoi”, Seppänen kertoo.

Palaute lehdestä on ollut positii-
vista, ja lukijamäärät ovat yllättäneet 
tekijät. Verkkolehden lisäksi Mielen-
rauhaa on ilmestynyt paperisena ver-
siona, jota jaetaan Joensuun koului-
hin ja nuorisotoimijoille eri puolille 
Suomea.

”Omasta ideasta kannattaa kertoa 
ihmisille, jotka voisivat mahdollisesti 
auttaa sen toteuttamisessa”, Seppänen 
sanoo.

Mielenrauhaa-lehden verkkoversio: 
https://www.mielenrauhaa.com/

Hieman alle sadassa Suomen kun-
nassa ei ole nuorisovaltuustoa, mut-
ta tilanne muuttuu kesäkuun alussa. 
Uusi kuntalaki määrää, että siihen 
mennessä jokaisessa kunnassa tu-
lee olla nuorisovaltuusto tai vastaa-
va nuorten vaikuttajaryhmä. Lisäksi 
kuntalaissa todetaan, että ryhmän 
äänen on kuuluttava päätöksente-
ossa.

Monissa kunnissa nuorten ään-
tä kuunnellaan jo. Parhaimmillaan 
vaikutusvalta ei jää siihen, että nuo-
rilta pyydetään kommentteja val-
miisiin päätöksiin.

Esimerkiksi Tornion ja Saame-
laiskäräjien nuorisoneuvostot ovat 
yhdessä Inarin nuorisovaltuuston 
kanssa tehneet jo useana vuonna 
vaikuttamismatkan pääkaupunki-
seudulle. Näillä matkoilla on tavattu 
päättäjiä ministeriä myöten ja tuotu 
esille pohjoista vinkkeliä.

Nuorisovaltuustot ovat poliit-
tisesti sitoutumattomia vaikut-
tajaryhmiä, ja ne ajavat kunnissa 
paikallisten nuorten etuja. Nuo-
risovaltuuston lisäksi vaikuttaja-
ryhmiä voidaan kutsua esimerkiksi 
nuorisoparlamentiksi tai nuoriso-
neuvostoksi.

Pääkaupungissa toimii nuorten 
vaikuttamisjärjestelmä Ruuti. Kun 
nuorisovaltuustoilla on yleensä paik-
ka lautakunnissa ja valtuustossa, Ruu-
dilla ei tällaisia paikkoja ole.

Helsinki on sen sijaan kokeillut 
nuorten osallistamista budjetin te-
koon, ja nyt käytäntö on vakinaistet-
tu. Nuoret saavat siis ideoida nuorten 
vapaa-ajan toimintaa ja päättää nuo-
risoasiainkeskuksen budjetin suun-
nan vuosittain.

Nuorisovaltuusto 
teki lehden vaikeasta 
aiheesta

Nuoret pitää 
päästää ääneen 
viimeistään 
kesäkuussa

Vuosi % kunnista

2000 15 %
2001 28 %
2005 45 %
2009 57 %
2016 70 %

Lähde: Suomen Kuntaliitto

Näin suuressa osassa kuntia on ollut 
nuorisovaltuusto eri vuosina
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Äänestä, 
mutta älä 
miettimättä!

Ajattele vähintään näitä, kun valitset 
ehdokasta:

1. Tulevaisuus on sumua.
Kukaan ei oikeastaan tiedä, mihin 
me olemme menossa. On digita-
lisaatiota, sote- ja maakuntauu-
distusta ja mitä vielä. Mieti, kuka 
ehdokkaista pärjää, kun kunnanval-
tuustojen työ muuttuu.

2. Multitaskaaja vai yhden asian 
ihme?
Jos sinulle tärkeintä on kunnan 
lukion säilyminen, valitse ehdokas, 
joka keskittyy ajamaan juuri sitä 
asiaa. Jos taas arvostat laaja-alai-
suutta, valitse ehdokas sen 
mukaan.

3. Vastaako ehdokas 
someviestiin?
Pidät sitten jäyhästä tai avoimesta 
tyylistä, tärkeää on, että ehdo-
kas kykenee vuorovaikutukseen 
äänestäjiensä kanssa. Kokeile! Jos 
ehdokkaasi on aktiivinen vaikka 
Twitterissä, kysy häneltä jotain ja 
katso, saatko vastauksen.

4. Esiintymistaidoilla on väliä.
Kun juttua tulee sujuvasti ja hymy 
pysyy joka tilanteessa, asioihin 
vaikuttaminen helpottuu. Tarkkaile, 
kuka ehdokkaista osaa perustella 
kantansa ja esiintyä sulavasti. Hän 
pystyy ehkä vaikuttamaan virallista 
asemaansa laajemminkin.

5. Millaista ehdokasta et 
ainakaan halua?
Onko sinulla arvoja, joista et halua 
tinkiä? Vaalikoneista voi usein tar-
kistaa ehdokkaan kannan keskuste-
luttaviin eettisiin kysymyksiin. Siitä 
sitten raksimaan ehdokkaita pois 
omalta listalta.

6. Puolue vai ehdokas edellä?
Vaalijärjestelmässämme ääni 
ehdokkaalle on aina myös ääni 
ehdokkaan puolueelle. Tutustu siis 
puolueen tavoitteisiin ja linjauksiin. 
Ovatko ne sellaisia, joille haluat 
antaa tukesi?

Mitkä teemat kevään kuntavaaleissa ovat 
tärkeitä nuorille?

Pietu Heiskanen, 
Suomen Lukiolaisten 
Liiton pj:

Lukiolaisille tärkeitä teemoja 
ovat terveellisen ja viihtyi-
sän opiskeluympäristön 
edistäminen sekä laadukas 
ja monipuolinen lukiokoulu-
tus. Lukiokoulutuksen järjes-
täjät ovat pääsääntöisesti 
kuntia. Isona yksittäisenä 
teemana tullaan puhumaan 
esimerkiksi lukiokoulutuk-
sen saavutettavuudesta. 
Lähtökohtana on, että 
jokainen lukiolainen voisi 
halutessaan käydä lukion 
kotoa käsin. Yleisiä, mutta 
nuoria vahvasti koskettavia 
teemoja ovat esimerkiksi 
joukkoliikenne ja nuoriso- ja 
urheilutilojen määrä ja 
kunto.

Jenni Airaksinen, kunta- 
ja aluejohtamisen 
yliopistonlehtori:

Se riippuu tietenkin 
nuoresta itsestään ja 
myös asuinpaikasta. Osaa 
kiinnostaa kaupunkikult-
tuuri ja tapahtumat, osaa 
liikuntamahdollisuudet 
ja urheilu. Myös syr-
jäytymisen ehkäisyn ja 
yksinäisyyden teemat ovat 
monille nuorille tärkei-
tä, ja kyllä tuntemiani 
nuoria kiinnostavat myös 
lasten asiat ja vanhusten 
hyvinvointi.

Kimi Uosukainen, 
Suomen Nuoriso-
valtuustojen Liiton pj:

Ensi kevään kuntavaaleissa 
tasapainottelevat kaksi vaa-
kakuppia: yhtäältä nuoriin 
sekä tulevaisuuden kasvuun 
panostaminen ja toisaalta 
kuntatalouden tasapai-
nottaminen sekä kestävä 
taloudenpito. Tämän vaa’an 
tulee olla tasapainossa niin, 
että jokainen Suomen kunta 
voi tarjota laadukkaat, 
riittävät ja tehokkaasti tuo-
tetut koulutus-, sivistys- ja 
harrastuspalvelut. Tärkeäksi 
teemaksi nousee varmasti 
myös kuntien elinvoima, 
joka tarkoittaa niin yritys-
myönteisiä kaavoitusratkai-
suja kuin katufestareita.

Nuorten osuus kuntavaaleissa 2012
18–29-vuotiaiden osuus äänioikeutetuista, ehdokkaista ja 
valtuutetuista kuntavaaleissa 2012

18,6 %
Äänioikeutetut

Ehdokkaat

10 %

5,7 %
Valtuutetut

Lähde: Suomen Kuntaliitto
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Valtuustojen kuopukset 
kertovat

Essi Ervasti, 
Kempele

”Kunnanvaltuustosta olen saanut 
taitoja, joita ei yliopistossa opi. Olen oppi-
nut paljon itsestäni ja siitä, miten politiik-
kaa oikeasti tehdään.

Kun valtuustoon lähti näin nuorena, 
omassa mielessä oli ajatus siitä, että on 
altavaastaja kokeneempiin ja vanhempiin 
valtuutettuihin verrattuna. Se on nopeasti 
poistunut.

Muut valtuutetut ovat suhtautuneet mi-
nuun hyvin ja rohkaisseet. En ole kohdan-
nut minkäänlaista ikärasismia, ja minulta 
tullaan kysymään mielipidettä, jos tehdään 
nuoria koskevia päätöksiä. Luulen sen joh-
tuvan ainakin osin siitä, että Kempele on 
pieni kunta, ja kaikki tuntevat kaikki.

Ensimmäisenä vuonna valtuustyöhön 
meni paljon aikaa. Seuraavana syksynä 
aloitin Vaasassa yliopisto-opiskelut, ja val-
tuustotyö on jäänyt vähemmälle. Kuntapo-
litiikka on ollut minulle mukava harrastus, 
mutta ei päivätyö.

Minusta abi-ikäinen voi hyvin lähteä 
ehdokkaaksi. Pitää vain miettiä, mihin 
käyttää aikaa ja missä kokouksissa käy. 
Kulkuneuvot kyllä kulkevat kaupunkien 
välillä.”

Jussi Kukkola, 
Hyvinkää

”Hyvinkään valtuutetuista kaksi 
on alle 30-vuotiaita ja melkein puolet yli 
60-vuotiaita. Alussa mielipidettäni kysyt-
tiin lähinnä asioista, jotka selkeästi koskivat 
nuoria. Minun piti ottaa oma tilani ja näyt-
tää muille, että olen kiinnostunut muistakin 
asioista ja osaan ottaa niistä selvää. Näin olen 
saanut luottamusta, ja viime lokakuussa mi-
nusta tuli valtuustoryhmäni puheenjohtaja.

Ensimmäinen aloitteeni velloi vuoden 
virkamieskoneistossa, kunnes valtuustossa 
päätettiin, että rahat eivät riitä. Valtuusto-
aloitteen tekeminen on aika hidas ja kallis 
tapa vaikuttaa.

Onneksi tajusin, että on muitakin kei-
noja. Olen rakentanut virkamiehiin hyvät 
suhteet. Viime kesänä ehdotin sähköpos-
tilla, että voisimme kokeilla samanlaisia 
pyöränhuoltopisteitä kuin Kotkassa. Nyt 
asia etenee, ja sitä kokeillaan kesällä.

Hyvinkään kaupunginvaltuuston pää-
töksenteko on kauniisti sanottuna aika 
vanhaa, kun ikärakenne on mitä on. Val-
tuutetut ovat tavallisia ihmisiä mielipitei-
neen, jotkut käyttäytyvät paremmin ja jot-
kut huonommin. Valtuustot kaipaavat lisää 
nuoria valtuutettuja.”

Viime kuntavaaleissa pääsi läpi useita 18-vuotiaita, 
ympäri Suomen kaikkiaan 26 kappaletta. Kukin 
heistä oli aloittaessaan paikkakuntansa valtuuston 
nuorin. Millaista se on?

Riikka Karppinen, 
Sodankylä

”Muita valtuutettuja nuorempana 
minun on pitänyt todistaa, että minulla on 
mielipiteitä ja pystyn perustelemaan ne. Nyt, 
kun valtuustouraa on takana neljä vuotta, 
uskottavuus on tullut lunastettua.

Alussa minulle sanottiin, että ethän si-
nä voi tätä tietää, koska et ollut vielä syn-
tynytkään tai koska tästä päätettiin viime 
kaudella. Usein oletus oli, että nuorta ih-
mistä kiinnostavat esimerkiksi talous-
asioiden sijaan nuorten asiat ja kevyet 
aiheet. Näissä tilanteissa ei saanut jäädä 
arastelemaan.

Olen puolueeni Sodankylän historian 
ensimmäinen ja ainoa kunnanvaltuutettu. 
Puolueen ainoana edustajana on usein vai-
kea viedä asioita läpi, mutta voi herätellä 
keskustelua asioista, joista muut puolueet 
haluavat vaieta. Olen muun muassa nosta-
nut kaivoskeskustelun pinnalle.

Tuntuu, että viimeisten parin vuoden ai-
kana olen päässyt vasta vauhtiin. On haus-
ka huomata, kun asioita, joista olen ollut 
päättämässä, ilmestyy katukuvaan.

Vaikka asun Helsingissä, käyn paljon So-
dankylässä. Viime vuonna olin poissa vain 
yhdestä valtuuston kokouksesta.”
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Uutisissa on vaahdottu loputtomiin 
sote- ja maakuntauudistuksesta, 
mutta et meinaa saada tolkkua, mis-
tä oikein on kyse? Ei hätää, kokosim-
me tärkeimmät pointit:

1. Tavoite on, että sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestäminen ja muita 
aiemmin kuntien vastuulla olleita 
tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019. 
Maakunnat vastaavat esimerkiksi 
sairaaloista ja pelastuslaitoksista, 
kuntien vastuulle jäävät esimerkiksi 
koulut ja kirjastot.   

2. Maakuntia tulee 18, ja ne ovat 
itsehallinnollisia. Se tarkoittaa, et-
tä niiden päätöksenteko perustuu 
omiin suoriin vaaleihin, maakun-
tavaaleihin. Vaaleilla valitaan maa-
kuntavaltuustot.

3. Ensimmäiset maakuntavaalit on 
tarkoitus järjestää tammikuussa 
2018 presidentinvaalien yhteydes-
sä. Vuonna 2021 ja siitä eteenpäin 
maakuntavaalit pidetään huhti-
kuussa samanaikaisesti kuntavaa-
lien kanssa. Siis lisää mahdollisuuk-
sia äänestää!  

4. Sote-uudistuksen myötä valin-
nanvapaus lisääntyy. Asiakas voi 
valita, meneekö hoitoon esimer-
kiksi yksityiseen yritykseen vai jul-
kiselle puolelle, ja asiakasmaksu on 
sama. Vaativin hoito keskitetään 12 
sairaalaan.

5. Uudistusta on perusteltu monien 
kuntien rahapulalla. Rahapulan ta-
kia palveluiden laadussa ja saata-
vuudessa on kuntien välillä eroja. 
Tehokkuuden ja yhdenvertaisuu-
den uskotaan paranevan, kun kun-
tia suuremmat maakunnat saavat 
vastuun palveluista.

6. Moni asia on vielä epävarma, 
koska sote- ja maakuntauudistus 
on vasta suunnitteluasteella. Käy-
täntö näyttää, tuoko uusi malli te-
hokkuutta, yhdenvertaisuutta ja 
säästöjä.

Mikä hiton sote- 
ja maakunta-
uudistus?

Mihin lukiolaisen kannattaa kiinnittää 
huomiota kevään kuntavaaleissa?

Kuinka suuri osa 18–29-vuotiaista olisi 
halukas ottamaan vastaan kunnallisen 
luottamustehtävän?

Pietu Heiskanen, 
Suomen Lukiolaisten 
Liiton pj:

Vuoden 2017 kuntavaalit 
ovat koulutusvaalit. Se tar-
koittaa sitä, että sosiaali- ja 
terveyspalveluiden siirtyes-
sä maakunnille tulevaisuu-
den kunnan merkittävimpiä 
tehtäviä ovat koulutuksen 
ja sivistyksen vaaliminen. 
Näistä teemoista on uskal-
lettava puhua, ja niitä pitää 
uskaltaa nostaa rohkeasti 
keskustelunaiheiksi. Tässä 
lukiolaisten kannattaa 
ottaa roolia – ja uskon, että 
niin tulee tapahtumaan. 
Nuoret eivät ole pelkästään 
tulevaisuuden tekijöitä. 
Olemme myös tässä ja nyt.

Anu Vehviläinen, 
kunta- ja uudistus-
ministeri:

Kuntien rooli tulee 
muuttumaan merkittävästi 
uuden kunnallisvaalikauden 
aikana. Kun maakunnat 
ottavat vastuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluis-
ta 1.1.2019 alkaen, kuntien 
roolissa korostuu erityisesti 
koulutukseen, sivistykseen, 
vapaa-aikaan, elinvoimaan 
ja ympäristöön liittyvät 
tehtävät. Pidän erittäin tär-
keänä, että kuntavaaleissa 
on paljon nuoria ehdok-
kaita, jotta nuorten ääni 
kuuluu entistä paremmin 
kuntien valtuustoissa ja 
luottamuselimissä.

Kimi Uosukainen, 
Suomen Nuoriso-
valtuustojen Liiton pj:

Jokaisen lukiolaisen tulee 
kiinnittää kevään vaaleissa 
huomiota kunnan tehtävien 
muuttumiseen kesken vaali-
kauden, vuoden 2019 alusta. 
Kuntien valtuustoihin tar-
vitaan sivistys-, nuoriso- ja 
elinvoimapäättäjiä nykyisten 
sote-jäärien sijaan. Lasten 
ja nuorten palvelut tulevat 
olemaan kuntien keskiössä. 
Meidän nuorten tulee 
varmistaa, että jokaisella 
kuntapäättäjällä on näke-
myksiä koulutus-, nuoriso- ja 
palveluverkkoasioista sekä 
siitä, miten nuoria kuullaan 
kunnan päätökseossa ja 
toiminnassa.

Lähde: Suomen Kuntaliitto, vuoden 2015 ARTTU2-kuntalaiskysely, johon vastasi 
18–29-vuotiaita yhteensä 1 156.

Ei
60 %

Ehkä
32 %

Kyllä
8 %
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Tampereen ratikka-
keskustelu 2016

Tampereelle tulee raitio-
vaunulinja! Mutta vähällä 
oli, ettei tullut, koska tun-
titolkuilla venyneet val-
tuuston kokoukset mei-
nasivat tukehtua omaan 
järjettömyyteensä. Ai-
kakirjoihin jäivät muun 
muassa filosofis-teoreet-

tinen pohdinta: ”ratikka on vaarallinen, 
koska se on äänetön ja kuurot eivät kuu-
le sitä” ja Tampereen oraakkelin Mikko 
Alatalon ennustus: ”jos ratikka tulee, 
täällä vaan työttömät ajelee ratikalla 
tylsyyttään”.

Helsingin kasvisruoka-
keskustelu 2010

Eeppisen huonon ar-
gumentoinnin perus-
opintoihin kuuluu 
Helsingin kaupungin-
valtuuston kasvisruo-

kakeskustelu vuodelta 
2010. Valtuutetut kokivat, 

että pinaattikeiton sijaan kyse on sta-
linismista ja ihmisoikeuksien loukkaa-
misesta. Faktojen sijaan he puhuivat 
ilmavaivojen, diabeteksen ja anorek-
sian lisääntymisestä kasvisruuan takia. 
Huh huh.

Pyhäjärven 150-vuotis-
kokous 2016

Pyhäjärvellä ei mi-
hinkään suhtaudu-
ta turhan hartaasti. 

Valtuuston 150-vuo-
tisjuhlakokouksessa 
äidyttiin riitelemään 

edellisen vuoden tilin-
päätöksestä niin kii-
vaasti, että kokous pi-

ti keskeyttää. Eikä siinä vielä mitään, 
mutta kun kaupunginhallitus oli jo 
kerran joutunut kumoamaan samasta 
asiasta tehdyn päätöksen, koska val-
tuuston äänestykset oli järjestetty päin 
honkia. Rai rai!

Tampereen delfinaario-
jutustelu 2014

Tampereella osataan kes-
kustella! Kun vuonna 

2014 kaupunginvaltuus-
to pohti kaupungin 
omistaman delfinaa-

rion tulevaisuutta, val-
tuutetut arvioivat delfiinien 

sielunelämää luonto-ohjelmis-
ta saadun tietämyksen perusteella sekä 
esittelivät kuvia itsestään silittämässä del-
fiiniä. Alasajoa kannattanut Satu Hassi 
perusteli kantaansa muistelemalla, että 
oli jo 20 vuotta sitten ehkä näyttänyt val-
tuuston budjettikokouksen ruokatauolla 
dokumenttielokuvan aiheesta.

Eeppisimmät 
kunnanvaltuustojen 

kokoukset
Kunnissa päätettävät asiat tuntuvat 
usein pitkäpiimäisiltä ja paikallaan 
junnaavilta. Mutta eihän se niin me-
ne! Kunnat vain tekevät työtä vai-
keiden ja pitkäjänteisyyttä vaativien 
asioiden kanssa. Koska onnistumi-
sia ei ole aina helppo huomata, täs-
sä muutama nappiin mennyt tarina 
viime vuodelta:

Juokse Seinäjoki, juokse!
Etelä-Pohjanmaan pääkaupungilla 
menee yhtä lujaa kuin lapsella liu-
kumäessä. Päiväkotien ja koulujen 
pihoja ja ruokalistoja muutettiin 
niin, että lasten ylipaino saatiin pu-
toamaan. Vielä 2011 peruskoulun 
viidesluokkalaisista 16 prosenttia 
oli ylipainoisia, mutta nyt vastaava 
määrä on enää 8 prosenttia. Lapsia 
ei laihduteta, vaan elinympäristöstä 
tehdään liikuttava. Tätä härmäläis-
filosofiaa on käyty ihmettelemässä 
ihan Etelä-Koreasta asti.

Stadin stydit verkkosivut.
Helsingin kaupungin verkkosivut 
valittiin yhdysvaltalaisen Rutgersin 
yliopiston tekemässä vertailussa 
Euroopan parhaiksi! Ai että. Maa-
ilmanlaajuisessakin skabassa Hel-
sinki pääsi kakkoseksi, edellä vain 
Etelä-Korean Soul. Erikoiskehuja 
Helsingille annettiin kaupunkilais-
ten osallistamisesta ja sivuston tur-
vallisuudesta.

Yhteen hiileen, Kyyjärvi!
Pieni 1 400 asukkaan kunta Kes-
ki-Suomessa sai ihmisoikeusjärjes-
tö Amnestyn Kynttiläpalkinnon. 
Kunta on ottanut turvapaikanhaki-
jat hyvin vastaan sen jälkeen, kun 
äänestys vastaanottokeskuksen pe-
rustamisesta Kyyjärvelle meni täpä-
rästi läpi. Vaikka vastustus oli ko-
vaa, myönteisen päätöksen jälkeen 
vastustajatkin tekivät töitä yhteisen 
päämäärän eteen. 14 perhettä saatiin 
nopeasti asutettua kuntaan.

Hyvää työtä, 
kunnat!

Aina ei ole helppoa päättää asioista, mutta onneksi kaikilla 
on kaikesta mielipide! Muistelemme lämmöllä näitä 

kaupungin- ja kunnanvaltuustojen kokouksia:
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Abi järjesti mielenosoituksen

 ” Se jotenkin vain tapahtui”, Tuo-
mas Sade niemi muistelee kesäl-

lä 2015 Helsingissä järjestämäänsä mie-
lenosoitusta.

Homma meni suunnilleen näin: 19-vuo-
tias, lukion kolmatta vuotta käyvä Sade-
niemi kuuli uutisista, että hallitus leikkaa 
koulutuksen rahoitusta. Häntä suututti, ja 
hän laittoi asiasta WhatsApp-viestin kave-
rilleen. He päättivät järjestää mielenosoi-
tuksen, valitsivat itselleen sopivan päivän ja 
tekivät Facebook-tapahtuman parin viikon 
päähän. Jossain kohtaa kolmaskin kaveri 
lähti mukaan järjestelyjoukkoihin.

Sadeniemi jakoi tapahtuman linkkiä min-
ne ikinä keksi. Yhtäkkiä ilmoittautuneita oli 

tuhansia. Seurasi kaksi intensiivistä viikkoa, 
joiden aikana Sadeniemi muun muassa neu-
votteli opiskelija- ja ammattijärjestöjen kans-
sa. Myös nettipoliisi antoi neuvoja. 

Sitten mielenosoitus rysähti päälle. 
Eri arvioiden mukaan siihen osallistui 
1 500–4 000 ihmistä.

”Sopersin jotain lavalla, ja marssimme 
läpi kaupungin. Sitten lähdimme kotiin. Se 
oli tosi outo kokemus.”

Sadeniemi oli osallistunut vain kerran 
aiemmin mielenosoitukseen eikä ollut kos-
kaan järjestänyt sellaista. Hänellä ei myös-
kään ollut kokemusta politiikasta. Koulutus-
leikkaukset olivat kuitenkin abiturientille 
niin tärkeä aihe, että hän halusi tehdä jotain.

Ei hän toki uskonut, että mielenosoituk-
sella saisi kovin suoria vaikutuksia – päätös 
leikkauksista oli jo tehty. Tavoite oli ennem-
min nostaa asiaa ihmisten tietoisuuteen.

”Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen 
kerta, kun rahaa otettiin pois koulutukses-
ta. Nimenomaan se jatkuvuus oli meistä 
huolestuttavaa.”

Sittemmin Sadeniemi on valmistunut 
ylioppilaaksi, tehnyt töitä ja käynyt armei-
jan. Itselleen tärkeissä asioissa hän aikoo 
jatkossakin vaikuttaa vähintään kahvipöy-
täkeskusteluissa ja äänestämällä.

”Jos riittävästi ärsyttää, niin varmaan sit-
ten kerään taas pari tuhatta ihmistä kasaan, 
ja menemme huutamaan.”

Miten muuten kuin äänestämällä lukiolainen voi vaikuttaa 
lähiympäristössään?

Vaikuttaa voi muutenkin kun vaaleissa. Kun tarpeeksi ärsyttää, 
saattaa tulla järjestäneeksi vaikka mielenosoituksen. 

Jenni Airaksinen, kunta- 
ja aluejohtamisen 
yliopistonlehtori:

Monin tavoin. Vapaaeh-
toistyö on vaikuttamista. 
Sillä voi monin tavoin 
parantaa elinympäristönsä 
tilaa ja tuoda onnea sekä 
itselleen että muille. Myös 
nuorisovaltuustot ovat hie-
no tapa vaikuttaa. Kunnat 
myös ottavat mieluusti 
nuoria mukaan erilaisiin 
asiakasraateihin ja osalli-
suuden kehittämisprojek-
teihin. Olkaa yhteydessä 
omaan kuntaanne!

Pauliina Seppälä, 
yrittäjä ja vuoden 2016 
yhteiskuntatieteilijä:

Voi olla itse aktiivinen 
kaikenlaisissa yhteisissä 
projekteissa – esimerkiksi 
aloittaa kaupunkiviljelyn 
kunnan alueella tai osallis-
tua turvapaikanhakijoiden 
tukemiseen. Voi osallistua 
järjestöjen toimintaan 
tai toimia epävirallisesti. 
Kunnan virkamiehiltä voi 
kysyä neuvoa ja apua 
kunnan alueella toimimi-
seen. Kunnanvaltuuston 
jäseniin voi olla yhteydes-
sä. Sekä virkamiehiin että 
kunnanvaltuustoon voi 
yrittää vaikuttaa adres-
seilla, yhteydenotoilla ja 
kampanjoinnilla.

Pietu Heiskanen, 
Suomen Lukiolaisten 
Liiton pj:

Oikeastaan kaikki ihmisen 
toiminta on vaikuttamista 
jollain tasolla. Jos ostat 
kaupasta esimerkiksi 
sohvan, tuet päätökselläsi 
tuotteen valmistajaa ja hä-
nen toimintatapojaan. Jos 
kerrot mielipiteesi ääneen, 
se voi vaikuttaa samalla 
kuulijoiden ajatuksiin. Ole 
siis rohkea ja kerro aina 
mielipiteesi, niin vaikutat 
siihen, mitä ympärilläsi 
tapahtuu.

Päivi Kurikka, 
Suomen Kuntaliiton 
erityisasiantuntija:

Tapoja vaikuttaa on monia. 
Puolueet, eri järjestöt ja 
vaikkapa paikkakunnan 
nuorisovaltuustot ovat 
tällaisia. Kaiken ikäisillä on 
kunnallinen aloiteoikeus. 
Kesäkuusta lähtien 15 vuot-
ta täyttäneet voivat myös 
tehdä aloitteen kunnallises-
ta neuvoa antavasta kan-
sanäänestyksestä. Lisäksi 
nuoret voivat osallistua 
erilaisiin kuntalaisraateihin 
ja kuulemistilaisuuksiin. 
Asukkaat haluavat osallis-
tua myös yhä useammin 
omaehtoisen toiminnan 
kautta, esimerkiksi järjestä-
mällä tapahtumia.
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