


KUNTAVAALIT 2021 -PELI

• Kuntavaalit 2021 –peliä pelattiin ympäri Suomen keväällä 2021. 

• Opettajilta saadun tiedon mukaan, peliä pelasi yhteensä lähes 1600 yläkouluikäistä nuorta. 

• Tavoitteena oli, että pelin myötä nuoret oppivat lisää kuntavaikuttamisesta, kuntavaaleista 

sekä nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa kunnissa.  

• Pelin kautta kerätyt nuorten ajatukset ja mielipiteet lähetetään kesällä 2021 valittaville 

kunnanvaltuutetuille (myös) kuntakohtaisesti. 

• Kuntavaalit 2021 -peli pohjautuu Nuorten Suomen yhdessä nuorten kanssa kehittämään 

Vaikuta!-teemapäivän konseptiin: www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/

http://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/


Pelin tehtävät
• Kuntavaalit2021-pelissä oli yhteensä 16 

tehtävää, joita tehtiin pääosin pienryhmissä. 

• Tehtävien tarkoituksena oli kannustaa nuoria
etsimään tietoa kuntavaikuttamisesta ja 
vaaleista.

• Tehtävien myötä nuoret pääsivät myös
kertomaan omia mielipiteitä tai ajatuksia
kunnallisista aiheista. 

• Seuraavilla dioilla otteita pelin tehtävistä. 

• Kaikki tehtävät koonteineen ja otteet
nuorten mielipiteistä julkaistaan elokuussa
osoitteessa: 
www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/

http://www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/


Ensin testattiin miten peli toimii. Tehtävänä oli valita emoji, joka oli lähimpänä fiilistä 
kun peliä lähdettiin pelaamaan. Nuoret valitsivat kaikkia emojia hyvin tasaisesti.

MIKÄ FIILIS?

Kun kuntavaaliteemaisesta pelistä on kyse, oli alkuun 
tärkeää varmistaa, että jokainen pelaaja tietää, että 
mitä tarkoitetaan kun puhutaan kunnasta. 

Toisena tehtävänä oli katsoa edellisten kuntavaalien 
aikaan tehty video, joka kertoo kunnista: TÄÄLTÄ

SÖPÖ KUNTA

https://www.facebook.com/ylekioski/videos/1707843419507103/


NUORET VAIKUTTAA KUNNASSA
Tässä tehtävässä päästiin testaamaan tietoja nuorten vaikuttajaryhmistä 
sekä kertomaan omia ajatuksia. 
(oikeat vastaukset alleviivattu, otteita nuorten ajatuksista kursivoitu)

Nuoret vaikuttaa

Kuntalain mukaan, kunnanhallituksen on 

asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 

vaikuttajaryhmä.

Nuorten vaikuttajaryhmien tukena on Suomen 

Nuorisovaltuustojen liitto ry.

Toivomme, että meidän kunnan nuorisovaltuusto

vaikuttaisi kouluruokaan, nuorten asemaan, nuorten 
vapaa-ajan toimintaan.

Meidän mielestä nuorten vaikuttaminen on tärkeää, 
hyvä juttu, todella tärkeää.



VALINTOJA VALINTOJA
Pelissä tuli hypätä päättäjän asemaan ja tehdä valintoja kunnan palveluista. 
Tehtävänä oli pohtia, että mihin omassa kunnassa tulisi panostaa enemmän. 

Peruskoulu Puistot ja
viihtyisyys

Julkinen liikenne Nuorisopalvelut Toisen asteen
koulutus

Liikuntapalvelut Kulttuuripalvelut

Vastauksien perusteella nuoret 
haluaisivat panostaa enemmän 
peruskouluun, jonka jälkeen 
suurin osa muista palveluista 
saivat tasaisesti ääniä.



KUNNAN PARAS ILMASTOTEKO
Kunnissa voidaan tehdä monenlaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
Tehtävänä oli valita tärkein ilmastoteko jonka nuoret toivovat kunnan tekevän. 
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Kunnan tulee panostaa enemmän julkiseen liikenteeseen esimerkiksi
alentamalla lippujen hintoja tai lisäämällä reittejä ja vuoroja

Kunnan tulee kannustaa kuntalaisia liikkumaan kävellen ja pyörällä
esimerkiksi rakentamalla enemmän pyöräilyreittejä ja jalkakäytäviä

Kunnan tulee lisätä laadukkaan kasvisruoan tarjoamista
kouluruokailuissa

Kunnan tulee perustaa uusia luonnonsuojelu- ja/tai virkistysalueita

Kunnan tulee ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan kunnan
ilmastotoimia

En halua, että kuntani tekee ilmastotekoja.

Koulujen tulee tehdä ilmastokasvatusta toteuttamalla esimerkiksi
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä projekteja ja teemapäiviä

Selkeästi eniten toivotaan, että 
kunnat panostavat enemmän 
julkiseen liikenteeseen esimerkiksi 
alentamalla lippujen hintoja tai 
lisäämällä reittejä ja vuoroja



NYT OSU JA UPPOS ;)
Tehtävänä oli etsiä tai tehdä osuvin meemi, joka kuvastaa 
miten kunnan päättäjät suhtautuvat nuorten 
vaikuttamiseen. 

Tilanteet menee aina kutakuinkin näin. 
Mutta haluaisimme tehdä asiaan muutosta.



PUOLUEIDEN PÄÄLLIKÖT
Puolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä, jonka 
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Tehtävänä oli 
yhdistää suurimpien puolueiden puheenjohtajat oikeaan puolueeseen.



VAALIT LUKUINA
Pelissä testattiin vaalitietoutta – toki tiedon etsintä oli sallittua ☺
(oikeat vastaukset alleviivattu)

Kuntavaalit pidetään 4 vuoden välein. Jokainen viimeistään 

vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt kansalainen saa äänestää vaaleissa. 

Tänä vuonna vaalit pidetään 13. päivä kesäkuuta.

Kaikki äänioikeutetut eivät äänestä vaaleissa. Viime 

kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 58,8 %. 
(Lähde: Tilastokeskus. Myös luvut 58,9, 57 ja 59 hyväksyttiin)  

Nuoret käyttävät äänioikeuttaan harvemmin. Nuorten 18-24 

vuotiaiden äänestysprosentti oli 35 % vuoden 2017 

eduskuntavaaleissa. 

Keskimääräinen kuntapäättäjä on noin 50 -vuotias mies. 

Vuonna 2017 valituista valtuutetuista ainoastaan 5,7 % oli 

alle 30-vuotiaita (tasakymmen).



TOTTA VAI TARUA?
Lisää vaalitietoutta – Tämä olikin aika hankala usealle nuorelle ☺

X Valituksi tulee aina eniten ääniä saanut ehdokas.

Ok Puolueen saama kokonaisäänimäärä vaikuttaa jokaisen ehdokkaan mahdollisuuteen tulla valituksi.

Ok  Vähemmän ääniä saanut ehdokas voi tulla valituksi ja enemmän ääniä saanut ei.

X Jos kaksi ehdokasta on tasoissa, tulee heille järjestää kaksintaistelu voittajan selvittämiseksi.

Ok  Jokainen ääni on puolueelle tärkeä, myös valitsematta jääneille ehdokkaille annetut. 

X    Presidentti voi käyttää ns. VETO-oikeutta ja valita siten haluamansa kunnanvaltuutetut.

X    Kuntavaaleissa voi äänestää ketä tahansa suomalaista ehdokasta.

Ok  Presidentin vaaleissa voi äänestää ketä tahansa ehdokasta. 

X    Keväällä 2019 astui voimaan laki koirien äänioikeudesta kuntavaaleissa (Kuntalaki 2 §). Koiran 

tulee äänestää valitsemaansa ehdokasta haukkumalla.



Tätä ennen suosittelemme:
U Wot Waldo? on nuorten oma solidaarisuusprojekti, joka näyttäytyy instagramissa sarjakuvien 

muodossa. Ideana on tuotta lyhyitä sarjakuvastrippejä suomalaisesta vaikuttamisesta! 

Sarjakuvia tehdään nuorilta nuorille, kannattaa käydä katsomassa katsomassa! 

Linkki Waldon instagramiin TÄÄLTÄ @uwotwaldo

LOPUT TULOKSET JULKAISEMME ELOKUUSSA: www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/

https://www.instagram.com/uwotwaldo/
http://www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/



