Lasten ja nuorten ääni
ilmastoasioissa

Ympäristöministeriö
Biolapset räppäävät ilmaston ja luonnon puolesta.
Kuva: Hanna Yli-Tepsa

Nuorten ja lasten kuuleminen ilmastolaissa
ennen lausuntokierrosta
-

Nuoret, ilmastonmuutos ja pyöreä pöytä (marraskuu 2019)
Nuorten testiryhmä kommentoi kysymyksiä (marraskuu 2019)
Verkkokysely instagramissa
Lapset valtaavat valtioneuvoston (marraskuu 2019)
Erätauko-säätiön kanssa yhteistyö eri paikkakunnilla (syksy 2020)
Nuorten Agenda 2030 –ryhmä ja YK-nuoret: tapaaminen ministerin
kanssa
- Saamelaisnuorten kuuleminen, kesäkuu 2020: kaksikielinen työpaja
- ALL-YOUTH STN –hanke ja digiraati nuorille: syksy 2019-syksy 2020
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Mitä mieltä nuoret olivat ilmastolain lausuntokierroksella? 1/2
• Uusi yhteistyö Nuorten Akatemian kanssa kevät-syksy 2021 akselilla
• Erityispiirteenä kesäaikana kuuleminen ja leiriyhteistyö
• Kuulemistyöpajoja 8: 4 lukioryhmää, 2 yläkouluryhmää, 1 nuorisovaltuutettujen ryhmä, 1 Prometheus-kesäleiri
• Kuulemistyöpajojen ilmoitetut sijainnit: Helsinki, Espoo, Joensuu Kangasala, Etelä-Suomi Työpajoihin
osallistuneiden nuorten iät: 14–18-v
• Yhteenvetoa:
• Lain tavoitteet nähtiin riittävinä suurimmassa osassa vastauksista (16 kpl), toisaalta tavoitteet myös koettiin
riittämättömiksi (11 kpl), tavoite koettiin liian kunnianhimoiseksi/vaikeaksi saavuttaa vastauksissa 9 kertaa.
Suurimmassa osassa vastauksissa suunta nähdään oikeana.

• Vastauksissa pohdittiin varsin tasaisesti, kenelle laki on reilu ja kenelle ei. Epäreiluudessa toistui eniten lain
vaikutukset köyhiin (15 kpl) ja saastuttavien yritysten ja teollisuuden alojen toimintaan (6 kpl). Laki nähtiin
välttämättömänä ja loppujen lopuksi reiluna kaikille 6 kertaa.
• Vastauksissa eniten toistuivat nuorten kuulemisen yhdistäminen koulukontekstiin (16 kpl) ja kyselyt (14 kpl). Muita
toistuvia vastauksia vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi olivat suorempi yhteys päättäjiin ja työpajat.
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Mitä mieltä nuoret olivat ilmastolain
lausuntokierroksella? 2/2
• ”On riittävä, jos tavoitteeseen oikeasti päästään. On vaikea saada hiilineutraaliutta
ennen vuotta 2035, koska se vaatii isoja muutoksia. Suunta on oikea.”
• ”Saattaa tulla kiire”
• ”Laki on loppupeleissä kaikille reilu koska tavoitteena on yhteinen hyvä ja planeetta,
jolla voi elää. Lyhyellä tähtäimellä laki ei olisi reilu saastuttavien alojen ja yritysten
työntekijöille”
• ---

• ”kaikki tehdään koulun kautta!!!”
• ”Taiteen kautta, koska tunteisiin vetoavat esim. teatteriesitykset tai elokuvat
herättävät ajatuksia ja luo muutosta”
• ”Järjestettäisiin kyselyitä. Olisi jokin tietty paikka, missä voi kuka vaan käydä
kertomassa mielipiteitään tai jokin sähköpostiosoite/ nettisivu, jonne voi kirjoitella.”
• ”Nuorisotiloilla henk.koht. kyselyjen/infojen pitäminen”

• ”ilmastolakko, mielenosoitus, keskustelutilaisuus”
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Etenkin tämä malli toimii: nuoret kuulevat
nuoria: 1055 vastausta 2 viikossa
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182 kpl

932 kpl, 88.3 %

528 kpl, 50 %
413 kpl, 39.1
%
429 kpl, 40.7 %
63 kpl, 6 %
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182 kpl

229 kpl, 21.7
%
193 kpl, 18.3
%

286 kpl, 27.1 %
486 kpl, 46.1 %
736 kpl, 69.8 %
100kpl,

9.5 %
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Loppukaneetti nuoren suusta
• ”Nuoret on liian monimuotoinen ryhmä, jossa on liikaa eriäviä
mielipiteitä siihen että meitä voitaisiin kuulla yhtenä ryhmänä.
tilastokeskuksen sivuilta löytyy tieto jonka mukaan suomessa oli
vuoden 2019 lopussa 871 000 alle 15- vuotiasta. Tässä ryhmässä
on todella erilaisia nuoria. Ei aikuisiakaan kuulla pelkästään
yhtenä ryhmänä.”
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