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Johdanto

Nuorten verkkovaikuttamisen  
merkitys 

Tieto- ja viestintätekniikan lisään-
tyneet käytön myötä on tullut uu-
denlaisia tapoja viestiä ja olla yh-
teydessä muihin. Digitaalinen 
media mahdollistaa kokemusten 
jakamisen ja oman äänensä saa-
misen kuuluviin. Useimmille nuo-
rille digitaalinen media ja erilai-
set sosiaalisen median palvelut ja 
yhteisöt ovat osa arkea.

Monipuolistuvat välineet tuovat 
nuorille uudenlaisia mahdolli-
suuksia verkko-osallistumiseen 
ja vaikuttamiseen mm. erilaisiin 
päätöksentekoprosesseihin. Väli-
neet ovat tehokkaita, jos ne mu-
kautetaan nuorten omiin ym-
päristöihin, viestintäkanaviin ja 
resursseihin sopiviksi. On kehi-
tettävä uusia ja innovatiivisia 
menetelmiä, jotta nuorten verk-
kovaikuttamisen parhaat käytän-
nöt tunnistetaan ja niitä päästään 
jakamaan myös Euroopan laajui-
sesti.

 

Ohjeiden taustaa 

Kansainvälistä yhteistyötä ryh-
dyttiin toteuttamaan uudel-
la tavalla Saksan liittovaltion 
perheasioista vastaavassa minis-
teriössä (BMFSFJ) vuonna 2011. 
Tuolloin käynnistettiin yhteistyö-
hankkeita, jotka toimivat usean 
eri maan yhteisinä ajatushauto-
moina ja tuottivat tietoa ajankoh-
taisista nuoria koskevista asioista. 
Vertaisoppiminen valittiin käyttö-
kelpoisimmaksi menetelmäksi. Se 
oli yksi Euroopan unionin nuori-
sostrategian tarjoamista välineis-
tä Euroopassa tehtävää nuoriso-
alan yhteistyötä varten. 

IJAB:n (Saksan liittovaltion kan-
sainvälinen nuorisopalvelu) koor-
dinoiman youthpart- hankkeen 
tavoitteena oli pohtia kansainvä-
lisellä tasolla, miten yhä useam-
pia nuoria voitaisiin kannustaa 
osallistumaan päätöksentekoon 
digitaalisessa yhteiskunnassa. 
Nämä ohjeet nuorten toimivaan 
verkkovaikuttamiseen on tuotta-
nut youthpart ja BMFSFJ yhdessä 
eurooppalaisten kumppaneiden-
sa kanssa. Kumppanit ovat Itä-
vallan elinkeino-, perhe- ja nuo-
risoasioista vastaava ministeriö, 
British Youth Council, Espanjan 
nuorisoasioiden instituutti INJU-
VE ja suomalainen Nuorten tieto- 
ja neuvontatyön kehittämiskeskus 
Koordinaatti. Hanke on saanut tu-
kea Euroopan komission Koulu-
tuksen ja kulttuurin pääosaston 
yksiköltä (Youth Unit  D.1). 

Hanketyöskentely kesti lähes 2,5 
vuotta (12/2011–14/2014) ja 
sen aikana työstettiin ohjeita ja 
järjestettiin kaksi kansainvälis-
tä tapahtumaa. Hankekumppanit 
osallistuivat lisäksi neljään kan-
sainväliseen työpajaan. Proses-
sin kuluessa palautetta kerättiin 
kumppanimaiden sidosryhmiltä, 
kuten nuorilta, nuorisojärjestöil-
tä, tutkijoilta, viranomaisilta, oh-
jelmistokehittäjiltä, kenttätyönte-
kijöiltä ja kansalaisjärjestöiltä. 

Avuksi ja tueksi 

Näiden ohjeiden tarkoituksena on 
tuoda esiin keskeisiä asioita, jotka 
huomioimalla voidaan parantaa 
nuorten verkkovaikuttamiseen 
liittyvien hankkeiden toimivuut-
ta. Ohjeet on laadittu tueksi nuo-
risopolitiikan asiantuntijoille, 
päättäjille, nuorisojärjestöille, vi-
ranomaisille ja nuorille itselleen, 
jotka kehittävät ja suunnittele-
vat verkkovaikuttamiseen liitty-
viä hankkeita. Ohjeet ovat suun-
taa antavia, ja niitä voi soveltaa 
huomioiden kyseisen hankkeen 
tarpeet, sekä yhteiskunnalliset ja 
teknologiset muutokset.  
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Verkkovaikuttamisen määritelmä
Vaikuttaminen on jakamista, osallistumista ja toimeen tarttumista. Se tarkoittaa,  

että kansalaiset päättävät itse olla aktiivisesti mukana ja osallisina julkisessa  

päätöksenteossa eri tasoilla (paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja  

eurooppalaisella tasolla). Kun kyse on verkkovaikuttamisesta, osallistuminen  

tapahtuu sähköisesti verkossa olevan tiedon ja käytetyn teknologian avulla.  

Poliittisesta näkökulmasta on huomioitava, että monet kansalaisten arkeen liittyvät  

asiat riippuvat poliittisista prosesseista. Vaikuttamalla verkossa voi osallistua suoralla  

ja vuorovaikutteisella tavalla päätöksentekoon.  

IJAB4

Verkkovaikuttamista on kahta 
erilaista muotoa: 
 > Suora verkossa tapahtuva 

osallistuminen. Tällöin po-
liittisiin päätöksiin pyritään 
vaikuttamaan suoraan, ja 
vaikuttamismenetelmät ovat 
rakenteellisesti yhteydes-
sä poliittiseen päätöksente-
koon. 

 > Epäsuorat verkkovaikuttami-
sen muodot, joissa tavoittee-
na on saada verkon käyttäjät 
tukemaan erilaisia asioita. 
Samalla vaikutetaan myös 
poliittisen mielipiteen muo-
dostumiseen. Yhtenä esi-
merkkinä tästä nuorten kan-
nustaminen osallistumaan 
politiikkaan erilaisten digi-
taalisten kanavien kautta. 

Verkkovaikuttamisen kahta eri 
muotoa ei voi erottaa, vaan ne 
täydentävän toisiaan. Niin nuoret 
kuin nuorisojärjestöt, päättäjät tai 
viranomaiset voivat käynnistää 
hankkeita ja toimia aktiiviseen 
kansalaisuuden ja siihen liitty-
vän tiedon lisäämiseksi ja edistä-
miseksi. Nämä youthpart-ohjeet 
on tarkoitettu suoraa verkkovai-
kuttamista varten, ja niissä kuva-
taan toimivan suoran vaikuttami-
sen edellytyksiä. 
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Verkkovaikuttamisen  
yleisiä periaatteita 

Seuraavassa luetellaan verkko-
vaikuttamishankkeiden keskeisiä 
lähtökohtia.

 > Kosketus nuorten elämään 
| Tämä koskee esimerkik-
si sisältöä, tarjottavaa tietoa, 
ajankäyttöä, sekä ulkoasua 
ja teknistä toteutusta. Hank-
keet on suunniteltava nuoria 
kiinnostaviksi, kannustavik-
si ja motivoiviksi, jotta osal-
listuminen ei jää vain kerta-
kokeiluksi. 

 > Resurssit | Varmistetta-
va riittävät resurssit, kuten 
asiantuntemus, aika, raha ja 
tekniikka, sekä työntekijäre-
surssit (mm. neuvonta ja oh-
jaus). 

 > Toimivuus ja suorat vaikutuk-
set | Tuloksellisuus ja raken-
teellinen yhteys päätöksente-
koprosesseihin ovat keskeisiä 
edellytyksiä.

 > Läpinäkyvyys | Prosessin on 
oltava kaikkien näkökulmas-
ta avoin. Tämä vaatimus kat-
taa paitsi hankkeeseen kuu-
luvan tiedon, myös käytetyt 
ohjelmistot ja välineet.

 > Nuorten osallistaminen pro-
sessiin | Nuorten on olta-
va mukana hankkeen alusta 
loppuun sen kaikilla tasoil-
la. Tämä sisältää myös mah-
dollisuuden antaa palautetta 
hankkeen kaikissa vaiheissa.

Osallistumisen asteita  
kuvaava malli 

Suoran osallistumisen perusläh-
tökohtana on, että suunnitteil-
la oleva hanke linkitetään osaksi 
julkisia päätöksentekoprosesseja 
ja olemassa olevia rakenteita. Tä-
män yhteyden tulisi olla tiedossa 
ennen vaikuttamishankkeen al-
kua. Lisäksi päättäjien tulisi olla 
mukana vaikuttamishankkeen ja 
siihen liittyvien prosessien suun-
nittelussa.

Osallistumisprosessin rakenne 
vaihtelee sen mukaan, miten sy-
vällisellä tasolla päättäjät ovat 
niissä mukana (osallistumisen as-
teita kuvaava malli):
 > Nuorten konsultointi ja infor-

mointi (konsultatiivinen pro-
sessi).

 > Yhteinen päätöksenteko, jos-
sa kaikilla on yhtä monta 
ääntä (kaikkien osallistujien 
panos on samanarvoinen).

 > Itsenäinen päätöksenteko, 
jossa käsiteltävät asiat mää-
ritellään itse (nuoret ovat 
mukana päättämässä, mit-
kä asiat otetaan poliittiseen 
keskusteluun), ja päätöksen-
tekoprosessit, joissa asioista 
päätetään itsenäisesti (pää-
töksen tekevät nuoret itse, 
eikä heidän tarvitse kuulla 
muita).
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Verkkovaikuttamishank-
keiden yleinen rakenne 

Verkkovaikuttamishankkeiden on 
syytä edetä vaiheittain seuraavas-
sa kuvatulla tavalla: 

Kehittämisvaihe
Tässä vaiheessa määritellään 
huolellisen pohdinnan jälkeen 
hankkeen yleiset reunaehdot ja 
yhteiset periaatteet, joista muo-
dostuvat hankkeen runko.

 > Vaikuttamishankkeen tulee 
olla yhteydessä nuorten osal-
listumista ohjaaviin lakeihin, 
strategioihin, direktiiveihin 
tai sopimuksiin. Tämä peri-
aate pätee niin paikallisella, 
alueellisella, valtakunnalli-
sella kuin eurooppalaisella-
kin tasolla.

 > Nuorten on oltava mukana 
suunnittelussa ja osallistutta-
va suoraan kaikkiin tässä vai-
heessa tehtäviin päätöksiin. 

 > Päätöksenteon etenemises-
tä ja vaikuttamishankkeen 
mahdollisuuksista sekä ra-
joituksista on vallittava yksi-
mielisyys. Väärien odotusten 
herättäminen on hankkeen 
kannalta vahingollista.

 > Kaikkien organisaatioon kuu-
luvien on oltava yksimieli-
siä käytettävästä verkkoalu-
stasta ja sosiaalisen median 
kanavista. On pohdittava, si-
sällytetäänkö esimerkiksi 
pelkästään nuorille suunnat-
tu verkko-osio, jossa keskus-
telu voi olla vapaamuotoi-
sempaa. 

 > Vaikuttamishanke olisi in-
tegroitava yleiseen nuorten 
vaikuttamista ja osallisuutta 
koskevaan strategiaan.

 > Yhteistyön ja läpinäkyvyyden 
on oltava hankkeen lähtökoh-
tana alusta saakka.

 > Esimerkkejä olemassa ole-
vista vaikuttamishankkeis-
ta ja/tai hyvistä käytännöis-
tä olisi kerättävä esimerkiksi 
tutustumalla erilaisiin verk-
kopalveluihin. Saatuja tieto-
ja voidaan käyttää vaikutta-
mishankkeen suunnittelun 
apuna.

 > On oltava ajan tasalla uusista 
sovelluksista ja teknologista 
ratkaisuista. Kohderyhmän 
kannalta sopivat ja toimivat 
ratkaisut voidaan ottaa käyt-
töön.  Yleisesti ottaen väli-
neiden on oltava hankkeen 
tukena, ei päinvastoin.

 > Tulisi käyttää helposti saa-
vutettavia teknisiä ohjel-
mistoja (avoin lähdekoo-
di). Ohjelmistojen on oltava 
helppokäyttöisiä, saavutetta-
via, läpinäkyviä ja tietoturval-
lisia. Kohderyhmään kuuluvi-
en nuorten on olennaisen 
tärkeää testata niitä jo kehit-
tämisvaiheessa ennen julkai-
sua. 

 > Kaikkien sidosryhmien – 
esimerkiksi nuorten, viran-
omaisten ja päättäjien – aika-
taulut on otettava huomioon 
ja tarkistettava niitä proses-
sin kuluessa.

 > Verkkovaikuttamishankkei-
ta suunniteltaessa on alan 
asiantuntijoiden aina var-
mistettava, että se on kaikil-
ta osin esimerkiksi kilpailu-, 
tekijänoikeus- ja tietosuoja-
lainsäädännön mukainen.

Toteuttamisvaihe
Tässä vaiheessa ryhdytään toteut-
tamaan suunnitelmia käytännös-
sä ja muutetaan ne konkreettisik-
si toimenpiteiksi. 

 > Vaikuttamishanke tulee olen-
naiseksi osaksi päätöksente-
koprosessia.

 > Osallistujille on kerrottava 
vaikuttamishankkeen mah-
dollisuuksista ja rajoituksista 
sekä päätöksenteon etenemi-
sestä. Näin vältetään herättä-
mästä vääriä odotuksia. 

 > Verkkoalusta ja sosiaalisen 
median kanavat julkaistaan 
tässä vaiheessa. Osallistu-
jat pääsevät kertomaan tar-
peistaan ja heitä kosketta-
vista asioista. Osallistumisen 
on oltava avointa myös niil-
le nuorille, jotka eivät pääse 
säännöllisesti verkkoon. 

 > Tässä vaiheessa muodoste-
taan verkosto, joka koostuu 
esimerkiksi päättäjistä, nuo-
rista, nuorisojärjestöistä, nuo-
risotyöntekijöistä, kouluista 
ja yrityksistä. Olemassa ole-
via verkostoja ja rakenteita 
kannattaa hyödyntää. 

 > Osallistujien tueksi tarvitaan 
koulutettuja työntekijöitä. 

 > Vaikuttamishankkeeseen liit-
tyvien kyselyiden tai lomak-
keiden on oltava neutraalis-
ti muotoiltuja.

 > On huolehdittava hankkeen 
läpinäkyvyydestä, huomioita-
va mukana olevien sidosryh-
mien edut sekä noudatettava 
aiemmin sovittuja reunaeh-
toja ja yhteisiä periaatteita.

 > Kaikkien sidosryhmien on ol-
tava yksimielisiä menette-
lytavasta, jolla nuoret voi-
vat kertoa havaitsemistaan 
epäkohdista. Raportoidut 
epäkohdat on arvioitava ja 
ryhdyttävä tarvittaessa toi-
menpiteisiin. 
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Tavoitettavuus ja tiedonsaanti 
(toteuttamisvaiheen osana)
Tässä vaiheessa käytännön toteu-
tusta välineet ja tarvittavat tiedot 
annetaan kohderyhmän käyttöön. 

 > Välineiden ja menetelmien 
on mahdollistettava niin ver-
kossa kuin kasvotusten ta-
pahtuva vuorovaikutus. 

 > Osallistujille on tehtävä sel-
väksi, miten otetaan yhteyttä, 
jos heillä on ongelmia, kysyt-
tävää tai tarvetta neuvonnalle. 

 > Osallistujien on voitava an-
taa palautetta käytössä olevi-
en välineiden kautta.

 > On käytettävä helposti ym-
märrettävää kieltä ja esitet-
tävä sisältö selkeästi. 

 > Sidosryhmien on määriteltä-
vä toimivat menetelmät ver-
kossa tapahtuvan toiminnan 
valvontaan ja moderointiin. 
Näitä tehtäviä hoitavat hen-
kilöt tarvitsevat asianmukai-
sen koulutuksen. 

 > Osallistujien mediataitoja ja 
verkkolukutaitoa on kehitet-
tävä sisällyttämällä toimin-
taan (verkko)koulutusta.

 > On hyödynnettävä monipuo-
lisia tiedotus- ja markkinoin-
tikampanjoita (esim. verkossa, 
radiossa, televisiossa, lehdis-
sä), jotta saadaan mukaan uu-
sia osallistujia.

 > Kaiken tiedon on oltava ajan-
tasaista ja tarkistettua, ja tie-
don laatimis- tai päivitysajan-
kohdan on käytävä selvästi 
ilmi. Kaiken sisällön on olta-
va nuorten kannalta merki-
tyksellistä ja vastattava hei-
dän tarpeitaan. Lisää ohjeita 
on ERYICA:n (European Youth 
Information and Counselling 
Agency) laatimissa verkko-
perustaisissa nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelun periaat-
teissa. 

 > Käsiteltävänä olevasta ai-
heesta on tarjottava tausta-
tietoa, joka esitetään kohde-
ryhmä huomioiden helposti 
ymmärrettävällä kielellä ja 
tyylillä. 

 > Avoin data tarjoaa pääsyn 
tietoon, joka tukee mielipitei-
den muodostamista. Kaiken 
avoimen datan on siis oltava 
nuorten saatavilla yksityisyy-
densuojaa koskevan lainsää-
dännön sallimassa muodos-
sa. Tämä mahdollistaa sen, 
että nuoret voivat itse ottaa 
asioista selvää.

Tiedonkeruu- ja  
vuoropuheluvaihe
Tässä vaiheessa tarkastellaan 
hankkeen varsinaista kulkua ja 
sitä, miten eri sidosryhmät ovat 
olleet mukana. Keskitytään kul-
loinkin käsiteltävänä olevaan ai-
heeseen.

 > Kyseisen verkkovaikuttamis-
hankkeen perustamisen syyt, 
laajuus ja rajoitukset on mai-
nittava.

 > Hankkeen tausta on esiteltä-
vä ja samalla kerrottava to-
teuttajista ja heidän edusta-
mistaan organisaatioista ja 
niiden tavoitteista.

 > Käytetyn ohjelmiston raken-
teesta, tärkeimmistä ominai-
suuksista, mahdollisuuksista 
ja rajoituksista kerrotaan ly-
hyesti.

 > Hankkeen vaiheista ja aika-
taulusta kerrotaan selkeästi.

 > Hankkeen toivotusta vaiku-
tuksesta kerrotaan lyhyesti. 

 > Hankkeen ja ohjelmiston lu-
vattomat manipulointiyrityk-
set tulisi estää tehokkailla 
toimenpiteillä.

 > Kaikilla osallistujilla on olta-
va mahdollisuus antaa hank-
keesta palautetta. 

 > Tieto- ja yksityisyydensuojaa 
koskevaa lainsäädäntöä on 
ehdottomasti noudatettava.

 > Verkkovaikuttamishankkeen 
yhteiskunnallisista ja pai-
kallisista vaikutuksista se-
kä lopullisista päätöksistä 
tiedotetaan keskeisille sidos-
ryhmille ja kohderyhmille.

⊲ Ohjeita toimivaan nuorten verkkovaikuttamiseen
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Tulosvaihe
Tässä vaiheessa käsitellään hank-
keen tulokset. 

 > Verkkovaikuttamishanke do-
kumentoidaan ja tallennetut 
tiedot tuodaan julkisesti saa-
taville. 

 > Päättäjille kerrotaan tuloksis-
ta suoraan. 

 > Jonkin ajan kuluttua on olta-
va mahdollisuus tarkistaa, on-
ko vaikuttamishankkeen tu-
lokset otettu käyttöön. 

 > Yksittäisten henkilöiden 
osuudet esitellään selkeäl-
lä tavalla henkilötietosuojaa 
koskevaa lainsäädäntöä nou-
dattaen.

 > Osallistujien on voitava tar-
kistaa oma osuutensa ja tie-
tonsa. 

 > Osallistujien panos huomi-
oidaan ja tehdään näkyväk-
si hankkeen aikana ja sen 
jälkeen. Tieto on aktiivisesti 
jaettava osallistujille ennen 
kuin sitä tullaan pyytämään. 

 > Hankkeen tulokset julkis-
tetaan nuoria kiinnostavas-

sa muodossa (esim. videolla) 
ja niiden on oltava vapaasti 
saatavilla. 

 > Osallistujien on voitava ja-
kaa panoksensa – sekä hank-
keen tulokset – ystäville ja 
perheenjäsenille sosiaalisen 
median kanavissa. 

 > Vaikuttamishankkeen aikana 
kerättyjen tietojen on oltava 
julkaistuina tarkempaa arvi-
ointia ja analysointia varten.

 > Ohjelmisto ja lähdekoodi 
ovat mahdollisuuksien mu-
kaan julkisesti saatavana 
(esim. avoimen lähdekoodin 
ohjelmistot). 

Arviointivaihe
Tässä vaiheessa arvioidaan verk-
kovaikuttamishanketta tulevien 
hankkeiden kehittämisen näkö-
kulmasta. Hyvät saavutukset ja 
epäonnistuneet asiat nostetaan 
esiin ja samalla kerätään ehdo-
tuksia siitä, miten jatkossa voitai-
siin toimia paremmin. 

 > Kaikkien sidosryhmien, eten-
kin nuorten, on voitava an-
taa palautetta ja kertoa nä-
kemyksiään hankkeesta, 
käytetyistä menetelmistä, 
ohjelmistoista sekä lopputu-
loksesta ja tulosten hyödyn-
tämisestä. 

 > Arviointimenetelmät sovite-
taan kullekin sidosryhmälle 
sopivaksi.  

 > Arviointiin on kuuluttava 
konkreettisia ehdotuksia sii-
tä, miten tulevia hankkeita 
voidaan kehittää.

 > Arvioinnin tulosten on oltava 
julkisesti saatavana. 
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