
 

Espoon nuorisovaltuuston aloite nuorten äänestysaktiivisuuden nostamiseksi 

kuntavaaleissa 2021 

 

 

Nuorten (18-24-vuotiaiden) äänestysaktiivisuus oli vuoden 2017 kuntavaaleissa lähes 25 

prosenttiyksikköä alhaisempi kuin Espoon yleinen äänestysaktiivisuus. Nuorten 

ennakkoääniä on ollut vähemmän kuin muiden ikäluokkien ennakkoääniä. 

 

Nuorten passiivisuus vaaleja kohtaan on ongelma. Kaikkia ikäluokkia tulee edustaa tasa-

arvoisesti ja tämä toteutuu vain, jos kaikki ikäluokat äänestävät tulevissa kuntavaaleissa. 

Jotain on tehtävä tälle ongelmalle, jotta nuoria koskevia päätöksiä voidaan tehdä 

demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti Espoossa. Nuoret ovat Espoon tulevaisuus, ja 

kannustamalla äänestämistä, voimme parantaa Espoon tarjoamia palveluja nuorille ja 

turvata nuorille hyvän sekä merkityksellisen tulevaisuuden. 

 

Edellisissä kunnallisvaaleissa nuoria ei ole kannustettu äänestämään ja se on 

johtanut alhaiseen äänestysaktiivisuuteen. Kannustamalla nuoria vaikuttamaan voidaan 

opettaa nuoria demokraattisesta toiminnasta. Nuorille pitää opettaa se, että eri 

vaikuttamismahdollisuuksia on olemassa, kuten äänestäminen ja ehdolle asettuminen. 

Tämä voi tapahtua vain jos tieto on helposti saatavilla nuorille ja kiinnostusta herätetään.  

 

Konkreettisia keinoja vaikuttaa nuorten äänestysaktiivisuuteen on monia, mutta 

nuorisovaltuusto esittää, että espoolaisten nuorten äänestysaktiivisuuden 

nostamiseksi suunnitellaan kampanja. Nuorisovaltuuston mielestä kampanjan tulisi 

sisältää vaalikoneen, joka olisi vain nuorille ehdokkaille. Nuorten vaalikoneeseen voisi 

osallistua myös muut nuoret lähikunnista. Tämä nostaisi, yleistä äänestysaktiivisuutta 

monessa eri paikassa ja myös vähentäisi vaalikoneen kustannuksista. Nuorisovaltuusto 

kannustaa myös lisäämään äänestyspaikkoja niihin alueisiin ja tiloihin, missä nuoret 

viettävät aikaa. Kuntavaaleja tulisi myös mainostaa eri sosiaalisen median kanavien 

kautta sekä 2. asteen oppilaitoksissa opettajien ja muun henkilökunnan kautta. 

Kuntavaalipaneeleja tulee järjestää eri oppilaitoksissa, johon tulisi kutsua nuoria 

ehdokkaita ja nuoria espoolaisia koronatilanne huomioiden.  

 

Nuorisovaltuusto kokee olevansa kaupungin kanssa vastuussa nuorten edustamisesta 

Espoossa ja uskomme että tämä on välttämätön toimenpide demokratian toimivuudelle, 

erityisesti pitkällä aikavälillä. Nämä edellä mainitut keinot eivät ole tarpeellisia pelkästään 

äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Näillä keinoilla voidaan myös nostaa yleistä 

kiinnostusta vaikuttamista kohtaan oman kunnan asioissa niin nykyhetkessä kuin 

tulevaisuudessa. Äänestyspaikkojen lisäämisellä ja tarkalla valikoimisella voidaan 

ehkäistä turhia koronatartuntoja, sillä äänestyspaikkoja olisi kokonaisvaltaisesti enemmän 

ja suurissa ennakkoäänestys- ja äänestyspaikoissa olisi helpompi pitää turvaväli. 

Nuorisovaltuusto näkee tällaisina tiloina eritoten koulut. 
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