TURVALLINEN,
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA
TASA-ARVOINEN
- LASTEN NÄKEMYKSIÄ
TULEVAISUUDEN SUOMESTA
LAPSEN ÄÄNI 2019: TULEVAISUUDEN SUOMI

”UNELMIENI SUOMI ON PAIKKA, JOSSA
SAAN VAIKUTTAA ASIOIHIN, IHMISET OVAT
ONNELLISIA JA TUNNEN OLONI TURVALLISEKSI”
Pelastakaa Lapset selvitti alkukesän 2019 aikana lasten ajatuksia tulevaisuuden Suomesta.
Monien unelmissa Suomi on yhdenvertainen ja ilmastoystävällinen edelläkävijä. Maa, jossa jokainen voi elää
turvallisesti omana itsenään. Kyselyn tulokset kuitenkin osoittavat, kuinka huoli tulevaisuudesta herättää lapsissa
ajoittain epävarmuutta ja voimattomuutta. Lapset kokevat, etteivät he tule kuulluiksi tai saa tarpeeksi tietoa
heitä koskevasta päätöksenteosta. Lisäksi vain alle 40 % lapsista uskoo voivansa itse vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen.
Saatujen vastausten perusteella lapset ovat hyvin tietoisia ajankohtaisista keskusteluista. Sosiaalisen median
myötä myös globaalit aiheet tulevat lähelle lasta. Kyselyn tuloksista onkin nähtävissä, kuinka aikuisten huolipuhe heijastuu myös lasten omiin näkemyksiin ja odotuksiin. Lasten kanssa työskentelevien tulisi pohtia, kuinka
erilaisista aiheista keskustellaan ja miten huolia tulevaisuudesta käsitellään. On aikuisten tehtävä estää lasten
lamaantuminen ja säilyttää heidän tulevaisuudenuskonsa. Kyselyn tulosten mukaan lapset toivovat, että haastavistakin aiheista keskusteltaisiin koulussa avoimesti ja aktiivisesti. Tämä tarjoaa heille mahdollisuuden käsitellä
omia, ajoittain negatiivisiakin, tunteitaan.

LAPSEN ÄÄNI
Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuodesta 2001 lähtien toteuttama kysely, jossa selvitetään lasten ja nuorten
omia kokemuksia vaihtuvista teemoista. Kyselyn tarkoituksena on tuoda lasten* oma ääni osaksi sekä arkisia
kohtaamisia että laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Nettikyselynä toteutettu selvitys
ei ole varsinaisesti tutkimus, mutta toimii suuntaa antavana kuvauksena lasten kokemuksista tämän päivän
Suomessa.Vuoden 2019 kyselyllä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ja
unelmia niin henkilökohtaisessa elämässään kuin valtakunnallisesti.
Kyselyn tuloksia julkaistaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen “Turvallinen, ympäristöystävällinen ja
tasa-arvoinen – Lasten näkemyksiä tulevaisuuden Suomesta” käsittelee lasten unelmien Suomea. Lapsen
ääni 2019 -raportin tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan lokakuussa 2019, jolloin teemana on lasten
köyhyyskokemusten vaikutukset tulevaisuuden suunnitelmiin.
*Termillä lapsi viitataan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) mukaisesti kaikkiin alle 18-vuotiaisiin.
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KYSELYN AINEISTO
Selvityksen aineistoa kerättiin valtakunnallisesti (ml. Ahvenanmaa) verkkolomakkeella
suomeksi 20.5.-17.6. ja ruotsiksi 27.5.-17.6. välisenä aikana.
Kyselyyn vastasi yhteensä 565 lasta, joista 9 vastasi
ruotsin kielellä. Noin 6 % vastaajista kertoi äidinkielensä olevan joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame.
68 % vastaajista oli tyttöjä, 29 % poikia ja noin 3 %
valitsi vaihtoehdon ”muu” tai ”en halua kertoa”.
Vastaushetkellä enemmistö (52 %) opiskeli yläkoulussa, 39 % lukiossa ja 7 % ammattikoulussa. Noin
2 % vastaajista kertoi olevansa näiden vaihtoehtojen
ulkopuolella. Osa heistä tarkensi tämän tarkoittavan
esimerkiksi kaksoistutkintoa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta.

565

Sosiaalisessa mediassa kiertävälle nettikyselylle
tyypillisesti, vastaajien taustoista ei voida olla täysin
varmoja. Lisäksi joku vastaajista on saattanut täyttää
lomakkeen useaan kertaan. Eri sosiaalisen median
kanavien (Facebook, Twitter ja Instagram) lisäksi
lapsia tavoitettiin muun muassa koulujen ja toisen asteen opiskelijajärjestöjen kautta. Kaikkiin lomakkeen
kysymyksiin ei ollut pakko vastata, ja tämä on otettu
huomioon aineiston käsittelyssä.
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KESKEISET TULOKSET
• Kaikkein suurin tulevaisuuden huolenaihe lapsilla on ilmastonmuutos (78 %)
• Toiseksi eniten huolestuttaa työttömyys (55 %)
• Työttömien vanhempien lapsista 69 % on huolissaan työttömyydestä, työssäkäyvien
lapsista 51 %
• Vain alle 40 % lapsista uskoo voivansa vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen
• Lasten vastauksissa tulevaisuuden Suomesta korostuivat erityisesti ympäristöystävällisyys, tasa-arvoisuus ja turvallisuus

TAULUKKO 1. TULEVAISUUDEN SUOMESSA MINUA HUOLESTUTTAA
(N=511)
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Pyysimme lapsia kertomaan, minkälainen on heidän unelmiensa Suomi.Vastauksissa korostui toive ilmastoystävällisemmästä yhteiskunnasta, jossa kaikki osallistuvat yhdessä
muutokseen tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi Suomen
toivotaan olevan turvallinen myös tulevaisuudessa. Erityisesti lapset unelmoivat maasta, jossa politiikkaa ei tehdä
ennakkoluuloihin perustuen ja kaikki ihmiset sukupuoleen,
ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta kohdattaisiin ihmisinä. Moni vastaaja kertoi myös elävänsä unelmiensa Suomessa juuri
nyt, eikä muuttaisi maassa mitään.
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”Unelmieni Suomessa ketään ei syrjittäisi ihonvärin, uskonnon tai seksuaalisen
suuntautumisen takia. Kaikki osaisivat kunnioittaa muita. Unelmieni Suomessa
ei käytettäisi uusiutumatonta energiaa ja huolehdittaisiin ympäristöstä
parhaamme mukaan.”
”Unelmieni Suomi on sellainen maa, jossa kaikkia katsottaisiin ilman
ennakkoluuloja eikä keneltäkään evättäisi mahdollisuutta tehdä sitä mitä haluaa.
Sellainen, jossa heikompia oikeasti autetaan ja toisten ongelmat huomioidaan.
Sellainen, jossa kunnioitettaisiin luontoa ja elettäisiin yhdessä sen kanssa, eikä
vain siellä, sitä käyttäen.”

Suvaitsevainen

Turvallinen

Kyselyssä lapsilta kysyttiin myös, mitkä asiat heitä huolestuttavat Suomen
tulevaisuudessa.Vaihtoehtoina heille annettiin työttömyys, köyhyys, turvallisuus, ilmastonmuutos, maahanmuutto, eriarvoisuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Ehdotukset perustuivat viime aikaiseen poliittiseen keskusteluun ja
erityisesti vaalikevään aikana nousseisiin teemoihin. Näiden lisäksi vastaajat saivat lisätä listaan muita itselleen mielekkäitä vaihtoehtoja.
Saatujen vastausten perusteella nuoret ovat hyvinkin tietoisia ajankohtaisista poliittisista keskusteluista.Vastauksissa heijastuukin vahvasti aikuisten huolipuhe, median uutisointi ja Suomen poliittinen
ilmapiiri. Jo annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastauksissa nousi
esiin muun muassa huoli yleisen keskustelukulttuurin polarisoitumisesta, mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä
kiusaamisesta kouluympäristössä. Myös useampi lapsi
mainitsi vastauksessaan viime kuukausina mediassa
puhuttaneet abortti- ja translait.Vaikka esimerkiksi aborttikeskustelu on kuumimmillaan mm.
Yhdysvalloissa, tuo sosiaalinen media sen myös
osaksi suomalaislapsen elämää.
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Koulutettu

”Politiikassa puhutaan koko ajan ikääntyvästä väestöstä, työpaikkojen pulasta ja ilmastonmuutoksesta.
Ei siinä tilanteessa voi tehdä muuta kuin huolestua
tulevaisuudesta.”
”Ilmastonmuutos huolestuttaa oman tulevaisuuteni
kannalta, sekä tuntuu etten pysty tekemään mitä
haluan kokematta syyllisyyttä sen
ilmastovaikutuksista. Haluan myös,
että nuorilla on tarpeeksi vaikutusmahdollisuuksia, joita nyt ei tunnu olevan
riittävästi.”
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VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS
ILMASTOKESKUSTELUSSA TURHAUTTAA
Kyselyn tulosten perusteella enemmistö (78 %) lapsista oli huolissaan ilmastonmuutoksesta ja
sen vaikutuksista heidän tulevaisuuteensa.
Epävarmuus siitä, minkälaisessa maailmassa he tulevat aikuistumaan ja mahdollisesti kasvattamaan omia
lapsiaan, herätti monissa jopa ahdistusta.
”Ilmastonmuutos ja varsinkin sen vaikutukset pelottavat,
millaisia muutoksia olemme valmiita tekemään kaikkien ja
ainoan planeettamme hyväksi?”
Lasten mukaan aikuiset eivät ota heidän huoltaan
elinkelpoisesta ympäristöstä tosissaan. Monet olivat
kohdanneet vähättelyä läheisiltään, ja kokivat jopa
päättäjien suhtautuvan heidän tavoitteisiinsa välinpitämättömästi. Tämä herättääkin lapsissa turhautumista, sillä he kokevat olevansa voimattomia
suuren huolensa edessä. Ilmastonmuutoksesta ja sen
vaikutuksista on hyvä keskustella avoimesti niin kotona kuin kouluympäristössä. Myös julkisen keskustelun
tulee kannustaa lapsia toimimaan ilmastonmuutoksen estämiseksi, eikä lamaannuttaa heitä.
”Koska ilmastonmuutos on menossa koko ajan eteenpäin,
ja harva ihmisistä tajuaa tilanteen vakavuuden.”
”Ilmastonmuutoksesta ei kovin moni tunnu piittaavan,
vaikka itse pidän sen ehkäisyä tärkeänä.”
Lapset vaativat nopeaa reagointia maamme poliitikoilta ja muilta päättäjiltä.Vastaajat korostivat vastauksissaan tyytymättömyyttään siihen, ettei lapsia
osallisteta tarpeeksi päätöksenteossa, joka kuitenkin
vaikuttaa merkittävästi juuri heidän tulevaisuuteensa.
Huoli ilmastonmuutoksesta onkin aktivoinut lapsia
mukaan poliittiseen toimintaan maailmanlaajuisesti.
Suomalaislapset toivoivat maan olevan suunnannäyttäjä ja rohkea kansainvälinen keskustelija, joka vaatii
toimia myös muilta. Tämä ei kuitenkaan toteudu, jos
lapsia ei aidosti kuulla päätöksentekoprosesseissa.
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”Ilmastonmuutoksen eteen ei ole tehty juuri mitään ja se
on elinehtomme, että tämä pallo kestää kulutuksemme.”
”Ilmastonmuutos nyt taas on selkeä. Se on koko maapallon ihmisten ongelma ja Suomella on oma vaikutuksensa
siihen ja sillä oma vaikutuksensa Suomeen.”
Poliittisen vaikuttamisen lisäksi lapset kertoivat toimivansa itse aktiivisesti ilmastonmuutoksen estämiseksi.Ympäristö- ja ilmastoystävällisyys on monille
elämäntapa, jossa he pyrkivät kehittymään jatkuvasti.
Tällaisia tekoja ovat lasten elämässä esimerkiksi
kasvissyönti, kestävät ostopäätökset ja tehokas
kierrätys. Arkisilla teoillaan lapset pyrkivät antamaan
esimerkkiä niin muille lapsille kuin vanhemmilleen.
Osa vastaajista kertoi myös osallistuneensa erilaisiin
lakkoihin tai mielenilmauksiin ilmastokysymyksiin
liittyen.
”Myös ilmastonmuutos on tärkeä asia, jonka estämisen
eteen teen päivittäin monia asioita (kasvissyönti, kierrätys,
en osta lähes ollenkaan muovia yms.).”
”Itsekin olen ollut ilmastolakoissa ja minua harmittaa
palaute, kuinka me olemme tyhmiä kakaroita, kun
tuhlaamme tulevaisuuttamme. (mikä on muuten väärin,
ympäristöstä piittaamattomat aikuiset tuhlaavat tulevaisuuttamme.)”

MAAHANMUUTTO JAKAA NUORTEN
MIELIPITEITÄ
Maahanmuutosta ja sen vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan puhutaan mediassa lähes
päivittäin. Ei siis ole ihme, että se herätti ajatuksia myös lapsissa.
37 % vastaajista kertoi pitävänsä maahanmuuttoa
Suomea uhkaavana huolena.Vaikka luku oli annetuista vaihtoehdoista toiseksi alhaisin, maahanmuuttoon viitattiin avoimissa vastauksissa useasti. Aihe
on selvästi monille lapsille vaikea, eikä kysymykseen
maahanmuuttoon liittyvästä huolesta osattu tai
haluttu antaa yksiselitteistä vastausta.
”Maahanmuutto ei sinällään ”pelota” minua mutta se,
kuinka erilaisista maailman kolkista saapuvat ihmiset sopeutetaan tänne, sekä kuinka ns. ”kantaväestö” sopeutuu
maahanmuuttajiin, on myös iso haaste.”
”Uutisissa on ollut paljon juttua maahanmuutosta ja olen
kuullut monia kantoja sen ongelmien korjaamiseen. En
ole itse aivan varma, miten asiaa tulisi lähestyä, joten se
huolestuttaa.”
Maahanmuuttoon liittyvä huoli yhdistettiin pääasiassa turvallisuuteen. Kaiken kaikkiaan 41 % lapsista
kertoi olevansa huolissaan Suomen turvallisuudesta.
Maahanmuutosta huolestuneilla lapsilla vastaava
luku oli 60 %.Vastauksissa toistuivat muun muassa
syksyllä 2018 paljastuneet Oulun ja Helsingin hyväksikäyttötapaukset sekä viime vuosina Euroopassa
tapahtuneet terrori-iskut. Osalla lapsista oli myös
omakohtaisia negatiivisia kokemuksia, jotka olivat
vaikuttaneet heidän näkemyksiinsä maahanmuutosta
yleisesti.

Tosin on hyvä huomata, että osa lapsista piti kuitenkin rasismia itse maahanmuuttoa suurempana
huolena Suomessa. Lapset olivat kohdanneet negatiivisia ennakkoluuloja esimerkiksi kouluympäristössään. Rasismista ja omista ennakkoluuloista tulisikin
keskustella lasten kanssa avoimesti. Ongelmallisena
lapset pitivät erityisesti leimaavaa julkista keskustelua, jolla vaikutetaan myös heidän mielipiteidensä
muodostumiseen. Monien unelmien Suomi olisikin
vapaa rasismista ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat
tunnistettaisiin yhteiskunnan tasa-arvoisina jäseninä.
Tämän lisäksi esiin nousi myös maahanmuuttajataustaisten lasten huoli heidän omasta turvallisuudestaan.
”Jotkut syyttävät Suomen tämänhetkistä tilannetta
maahanmuuttajien niskoille, mikä on väärin, heilläkin
pitäisi olla oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen elämään
Suomessa.”
”Suomi, jossa jokainen saa olla sellainen kun haluaa eikä
olisi minkäänlaista syrjintää tai rasismia. Maahanmuuttajat
eivät aina olisi niitä ”pahoja ihmisiä”, koska he eivät niitä
todellakaan ole!”

”Maahanmuutto on uhka turvallisuudelle ja se myös vie
rahaa.”
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TULEVAISUUDEN
TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUDET
HUOLESTUTTAVAT ERITYISESTI TYÖTTÖMIEN
LAPSIA
Kyselyyn vastanneista lapsista hieman yli puolet, 55 %, valitsi työttömyyden yhdeksi
tulevaisuuden huolenaiheista Suomessa.
Lapset pelkäävät erityisesti työpaikkojen siirtyvän
ulkomaille ja perinteisten työtehtävien häviävän tai
muuttavan muotoaan jatkuvasti kehittyvän tekniikan
myötä. Myös ruotsinkieliset lapset pohtivat asemaansa kotimaisilla työmarkkinoilla. Heikko suomen kielen
taito saattaa osoittautua esteeksi tai vähintäänkin
hidasteeksi myöhemmin työelämässä.

Vastausten perusteella lapset vaikuttivat uskovan
vahvasti sosioekonomisen aseman periytyvyyteen.
Niin varakkaiden kuin pienituloisten perheiden lapset
arvioivat pääasiassa oman asemansa olevan tulevaisuudessa huoltajiaan vastaava. Erityisesti huoli
työmarkkinoiden muutoksesta sai osan vastaajista
kuvailemaan tulevaisuuttaan jopa heikommaksi.

Lasten vastauksista on myös tunnistettavissa piirteitä
työttömyyden ja toimeentulovaikeuksien ylisukupolvisuudesta. Huoli taloudellisesta epävarmuudesta
korostui erityisesti niillä lapsilla, joiden perheessä vähintään toinen huoltajista on tällä hetkellä työttömänä. Heistä 69 % kertoi työttömyyden huolestuttavan
Suomessa.Vastaava luku työssäkäyvien huoltajien
lapsilla oli 51 %.Vaikka lukujen välillä on merkittävä
ero, on kumpikin luku myös itsessään jo huolestuttavan korkea.

”Köyhyys, turvattomuus ja eriarvoisuus - nämä ongelmat
ovat olemassa, ketä ne eivät huolestuttaisi?”

”Itse olen melko köyhästä perheestä, joten tulevaisuuden
köyhyys ja työttömyys huolestuttavat minua aina.”
”Pelottaa, että en saa koskaan töitä ja joudun elämään
vielä niukemmin kuin nyt.”
Monia vastaajia ei kuitenkaan huolestuttanut niinkään minkä tahansa työn löytäminen, vaan erityisesti
juuri itselleen sopivan ja mielekkään työn löytäminen. Osa kertoi palkan olevan toissijainen asia, jos
tekemästään työstä nauttii aidosti. Tästä huolimatta,
huoli työttömyydestä liitettiin usein köyhyyteen ja
niukkaan arkeen. Lasten unelmien Suomessa on hyvät
työmahdollisuudet, eikä vähävaraisuus rajoita kenenkään mahdollisuuksia.
”Missään ei olisi köyhyyttä, jokaisella edes jonkinlainen
työpaikka, ketään ei kiusattaisi ja ihmiset olisivat terveitä.”
Ilmastonmuutoksen ja työttömyyden jälkeen lapset
olivat eniten huolestuneita eriarvoisuuden lisääntymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työttömyys
kulkeekin usein käsi kädessä esimerkiksi tuloerojen
kanssa.

8 PELASTAKAA LAPSET

”Eriarvoisuus on vaarallinen asia yhteiskunnassa, sen
kasvu johtaa myös rikollisuuden ja tyytymättömyyden
kasvuun, mikä tulee ilmenemään mielenosoituksina ja
yleisen turvattomuuden muodossa.”

”SUOMI ON TASA-ARVOINEN JA
OIKEUDENMUKAINEN MAA, JOKA TÄYTTÄÄ
VAATIMUKSET IHMISEN HYVÄLLE ELÄMÄLLE”
Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi lapset nostivat esiin muita itselleen tärkeitä teemoja.
Monille se tarkoitti erityisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Suomea pidetään sukupuolten tasa-arvon mallimaana, ja sellaisena lapset haluavat sen säilyvän tulevaisuudessakin. Monille lapsille tämä tarkoittaa kuitenkin tasa-arvoa kaikkien sukupuolten kesken. Joissakin
vastauksissa nousikin esiin huoli transihmisten
oikeuksien toteutumisesta tämän päivän Suomessa.

kuin arkisia kohtaamisia. Kaikkien toivottiin olevan
aidosti yhdenvertaisia ikään, sukupuoleen, uskontoon,
etnisyyteen, seksuaalisuuteen ja vammaisuuteen
katsomatta. Osa lapsista oli kohdannut syrjintää
itse esimerkiksi oman parisuhteensa tai etnisyytensä
takia.

”Haluan Suomesta maan, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia ja
erityisesti sukupuolten tasa-arvo on itselleni äärimmäisen
tärkeää.”

”Haluaisin, että vammaisia kohdeltaisiin samalla tavalla
kuin perusterveitä ihmisiä. Minusta kaikenlaisia ihmisiä
pitää arvostaa.”

Sukupuolten tasa-arvon lisäksi lapset nostivat esiin
erilaisia yhdenvertaisuuskysymyksiä.Vastaajat toivoivat, että Suomessa kohdeltaisiin myös vähemmistöihin kuuluvia suomalaisia arvokkaasti. Suvaitsevaisuus
ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä arvoja, joiden
toivotaan määrittävän niin poliittista keskustelua

”Suomi, jossa ei tarvitse pelätä tyttöystävän kanssa tuomitsevia katseita.”
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VAIN VIIDESOSA KOKEE, ETTÄ LAPSIA JA
NUORIA KUULLAAN HEITÄ KOSKEVASSA
PÄÄTÖKSENTEOSSA
Kuten aikaisempina vuosina, myös kuluneen vaalikevään aikana nuorten aikuisten alhainen
äänestysinto herätti keskustelua.
Vaikka kyselyyn vastanneet lapset eivät ole vielä
äänestysiässä on samainen trendi huomattavissa
jo heidän kohdallaan. Hieman alle 40 % vastaajista
uskoi itse voivansa vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen.
Kolmasosa vastaajista taas kokee, että heillä ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa valtakunnallisesti. Päinvastaisista vastauksista huolimatta yhteistä näille ryhmille on huoli aikuisten lyhytnäköisestä päätöksenteosta. Lapset kokevat, että he joutuvat kantamaan
seurauksia politiikasta, johon he eivät ole itse voineet
vaikuttaa.
”Arvelen, että yksilön vaikuttamismahdollisuudet eivät tule
tulevaisuudessa olemaan samat kuin tänään. Jos rehellisiä
ollaan, ne eivät tänäänkään ole huippuluokkaa.”
”Työttömien määrä lisääntyy, ilmastonmuutos on oikea
ongelma. Entäs jos poliitikot tekevät vääriä ratkaisuja?”
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Syy siihen, miksi lapset kokevat vaikuttamismahdollisuutensa rajallisena voi löytyä heidän kokemuksistaan tulla kuulluiksi. Jopa 46 % vastaajista koki, ettei
lapsia ja nuoria kuulla valtakunnallisesti heitä koskevassa päätöksenteossa. Luku on hieman alhaisempi,
noin 35 %, kun puhutaan päätöksenteosta heidän
omassa kotikunnassaan. Erityisesti lapset korostivat,
ettei heidän näkemyksiään oteta riittävän vakavasti ja mielipiteiden oletetaan muuttuvan, kunhan he
kasvavat aikuisiksi. Moni vastaaja kertoikin osallistuneensa esimerkiksi mielenosoituksiin ilmastohuolensa
osoittamiseksi, mutta kohdanneensa aikuisilta lähinnä
vähätteleviä reaktioita.
”Nuorten ääni ei kuulu nykyajan politiikassa tarpeeksi
tehdäkseen minulle huolettoman olon.”

LASTEN RATKAISUT
Miten tilanne voitaisiin ratkaista? Pyysimme vastaajia kertomaan omia näkemyksiään siitä,
kuinka lapsia voitaisiin huomioida päätöksenteossa nykyistä paremmin.
• Kouluissa tulisi keskustella
ajankohtaisista poliittisista
päätöksistä ja niiden
konkreettisista seurauksista
aktiivisemmin.

• Äänestysikärajan laskeminen
16 vuoteen, jolloin yhteiskunnalliset
kysymykset tulisivat aidosti osaksi
lasten arkea.

• Lapsia tulisi rohkaista
vaikuttamaan, tapahtui se sitten
paikallisesti tai valtakunnallisesti.

• Vaalitorit ja varjoäänestykset
auttavat perehtymään, sillä tällä
hetkelle lapset eivät koe saavansa
tarpeeksi tietoa.

• Vaikutusvaltaisiin tehtäviin tulisi
saada lisää nuoria edustajia, jotka
ymmärtäisivät paremmin tämän
päivän lasten ja nuorten maailmaa.

“Nuoret olisivat enemmän mukana nuorisovaltuuston toiminnassa tai uskaltaisivat rohkeasti ottaa
päättäjää hihasta kiinni ja kertoa oman idean!”
”Nuoret ovat aidosti huolestuneita sekä maapallon että omasta tulevaisuudestaan - ottakaa heidät
tosissaan ja kuunnelkaa heitä. Ottakaa myös mallia heistä.”
”Päästäkää meidät äänestämään, vaikka eri tavalla, kuin aikuiset, mutta päästäkää äänestämään!
On hirveää katsoa vierestä!”
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Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610 Helsinki
Puh. 010 843 5000
www.pelastakaalapset.fi
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka
edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

