
Luterilaisen kirkon kir-
kolliskokous teki marraskuun alus-
sa rohkean päätöksen. Se alensi 

seurakuntavaalien äänioikeusikärajan kuu-
teentoista vuoteen. Päätös sai taakseen kir-
kolliskokouksen suuren enemmistön.

Parin vuosikymmenen ajan kirkollis-
kokoukselle on tehty lukuisia aloitteita 

ääni oikeusikärajan alentamiseksi. Ne on 
yleensä teurastettu valiokunnissa jo ensi-
metreillä. Nyt päätös tehtiin vauhdilla ja 
empimättä. Syitä on monia, myös sellai-
sia, joita poliitikkojen ja lainsäätäjien on 
syytä tutkia vakavasti.

Toistaiseksi lehdistön ja puolueiden reak-
tio on ollut nihkeä. Kritiikki on ollut pai-

koin pinnallista ja osin asiantuntematonta. 
Uskon kuitenkin, että kirkko on nyt lähte-
nyt tielle, jota seuraamalla voidaan vahvis-
taa demokratiaa kunnallisilla sekä valtiol-
lisilla foorumeilla.

Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen 
ovat vastikään julkaisseet raportin Yksilön 
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Päästäkää nuoret uurnille
Kirkko näyttää nyt tietä. Se laski äänioikeusikärajan kuuteentoista 

vuoteen. Onko poliitikoilla rohkeutta seurata esimerkkiä?

Heikka
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ääni. Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla (Sit-
ran raportteja 69). Se kuvaa käynnissä olevaa 
kulttuurin ja asenteiden muutosta, joka vai-
kuttaa kansalaisten poliittiseen käyttäytymi-
seen. Sitran raportti luo 
taustaa myös kirkollis-
kokouksen päätökselle.

Mokka ja Neuvonen 
kuvaavat kulttuurin ja 
valintojen yksilöllis-
tymistä, joka etenee 
vauhdilla erityisesti 
nuorten ja nuorten ai-
kuisten maailmassa. 
Tämän päivän ihminen 
on ”uusi yksilö”, jolla on 
tarve ”omaan ääneen”. 
Yksilöllinen äänenkäyt-
tö näkyy erityisesti ku-
lutuksessa. Sen avulla 
ihmiset keksivät uusia 
tapoja voimistaa ja ilmaista omaa ainut-
laatuisuuttaan.

Varsinainen oman äänen foorumi on kui-
tenkin internet. Nuorison suosimalla IRC-
gallerialla on lähes 400 000 käyttäjää, jotka 
ovat ladanneet sivuille viisi miljoonaa ku-
vaa itsestään – sellaisina kuin itsensä nä-
kevät. Oman äänen todellisia ilmentymiä 
ovat verkkopäiväkirjat, joita on tällä het-
kellä yli kuusi tuhatta. Niihin ilmestyy sata 
uutta tekstiä joka tunti.

Omaa ääntänsä rakentavat yksilöt halua-
vat olla osallisia kaikessa, minkä kokevat ar-
vokkaaksi. Vain omaksi koettu on arvokasta, 
vain sellaisesta voi kantaa vastuuta. Mokka ja 
Neuvonen kutsuvat osallisuusyhteiskuntaa 
Yhteiskunta 2.0:ksi. Sen keskuksessa on yk-
silö, joka haluaa tulla kuulluksi ja olla osalli-
nen itseään koskevassa päätöksenteossa.

Raportin henkeä voitaisiin kuvata termil-
lä ”citizen empowerment”. Kansalaisuuden 
vahvistamiseen ei riitä vaalikopissa käynti 
kerran neljässä vuodessa. Vaalikahvit juo-
daan nyt joka päivä.

Kirkko on kohdannut raportin kuvaaman 
muutoksen rajulla tavalla. Kun se ei ole 
kyennyt antamaan nuorten äänelle tilaa, 
nämä ovat lähteneet käyttämään ääntään 
muualla. Äänioikeusikärajan laskeminen 
ei ole temppu, jolla ongelma ratkaistaan. 
Kirkolliskokouksen päätös kertoo kuiten-
kin siitä, että jähmeä instituutio on herää-
mässä uuteen aikaan.

On ollut hämmentävää seura-
ta, kuinka nihkeästi lehdet, puolueet ja po-
liitikot ovat reagoineet kirkolliskokouksen 
päätökseen. Vaisuuden syynä lienee se, et-
tä mainitut tahot nukkuvat vielä syvää it-
setyytyväisyyden unta. On kuitenkin vain 
ajan kysymys, kun suomalainen demokra-
tia joutuu kohtaamaan saman ongelman 
kuin kirkko.

Äänioikeusikärajan alentaminen ei ole 
taikatemppu, jolla tur-
vataan suomalaisen de-
mokratian tulevaisuus. 
Se on kuitenkin yksi 
osatekijä siinä proses-
sissa, jolla yhteiskunta 
antaa tilaa yksilön ää-
nelle. Siksi se on tärkeä 
ja siksi sitä tulisi myös 
vakavasti pohtia.

Kuusitoistavuotiai-
den äänioikeus kun-
nallisvaaleissa on ol-
lut täyttä totta viidessä 
Saksan osavaltiossa. 
Ensimmäisenä ehtivät 
Nordrhein-Westfalen 

ja Niedersachsen vuonna 1998. Itävallassa 
käytäntö on ollut voimassa useissa osaval-
tioissa. Nuorten äänestyskäyttäytymisestä 
on ilmestynyt laajoja tutkimuksia, jotka ku-
moavat ne ennakkoluulot, joita suomalai-
sessa keskustelussa on esiintynyt.

Burgenlandin osavaltion kunnallisvaa-
leissa 2002 todettiin, että ikärajan las-
keminen oli ”täydellinen menestys”. Ää-
nioikeutetuista nuorista 80 prosenttia 
äänesti. Wienin kunnallisvaaleissa vuon-
na 2005 nuorten äänestysaktiivisuus oli 
suurkaupungiksi hämmästyttävä. Nuoret 
äänestivät yhtä aktiivisesti kuin muutkin 
ryhmät.

Tutkimuksen ovat osoittaneet, että ää-
nioikeuden myötä nuoret kokivat ensim-
mäistä kertaa, että heidät otettiin vakavasti. 
Itävallan nuorisotutkimuksen instituutin 
tutkimuksessa puolestaan todetaan, että 
nuorten äänioikeus tukee yhteiskunnan 
demokratisoitumista ja voimistaa osalli-
suuden tunnetta.

Professori Ferdinand Karlhofer Inns-
bruckin yliopistosta on todennut, että 
nuoret äänestäjät ovat kokeneet tulleen-
sa vapautetuiksi alaikäisyydestä. Heidän 
äänensä on tullut kuulluksi. Hyvät koke-
mukset ovat käynnistäneet keskustelun 
ikärajan alentamisesta myös Itävallan val-
tiollisissa vaaleissa.

Suomen kirkolliskokouksen keskuste-
luissa todettiin, että tämän päivän nuorilla 

on jo ennen 18. ikävuottaan kuluttajina ja 
rahankäyttäjinä laajoja itsenäisiä oikeuksia 
ja harkintavaltaa. Nuorten poissulkeminen 
aktiivisesta vaikuttamisesta ei edistä reilua 
sukupolvien välistä sopusointua.

Kirkolliskokouksen päätöksen 
taustalla oli professori Aimo Ryynäsen lau-
sunto, jossa hän kiinnitti huomiota Suo-
men erityispiirteisiin.

Ryynänen toteaa, että äänioikeuden saa-
minen 18-vuotiaana ja muuttaminen toisel-
le paikkakunnalle opiskelemaan tai työhön 
ajoittuvat useimmilla nuorilla samaan ai-
kaan. Kotipaikaltaan muuttavat nuoret ei-
vät ehdi saada äänestyskokemusta ympä-
ristössä, jonka tuntevat kodikseen. Uusi 
paikkakunta on vieras. Ehdokkaita ei tun-
neta ja uusi kotikunta tuntuu vieraalta.

Tässä voi olla Ryynäsen mielestä lähtö-
kohta koko elämän kestävään välinpitä-
mättömyyteen politiikkaa ja vaaleja koh-
taan. Vaarana on, että näin katoaa hitaasti 
mutta vääjäämättömästi itsehallinnon 
edellyttämä osallisuus.

Tämä suomalainen erityispiirre on tul-
lut ilmi myös kirkon omissa tutkimuksis-
sa. Kotipaikkakunnallaan aktiivinen seu-
rakunnan jäsen ei tunne asuinpaikkaa 
vaihtaessaan uutta seurakuntaa kodikseen. 
Osattomuuden tunne konkretisoituu mo-
nissa tapauksissa kirkosta eroamisessa.

Aktiivinen seurakuntanuori tai rippikou-
lun isonen saattaa varsin pian jättää kirkon 
myös omassa kotiseurakunnassaan. Syynä 
on osattomuuden tunne. Nuoren ääni ei 
kuulu kirkossa.

Kirkon kohtalo osoittaa, ettei valtiollisen 
tai kunnallisen päätöksenteon tule tuudit-
tautua väärään turvallisuuden tunteeseen. 
Roope Mokan ja Aleksi Neuvosen raportti 
osoittaa, että myös ”puoluepolitiikan takki 
on tyhjä”. Syykin on selvä. Yksilön ääni ei 
kuulu myöskään kunnissa tai valtiollisen 
päätöksenteon foorumeilla. Se ei lupaa hy-
vää demokratialle. ▪
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◼ Seurakuntavaaleissa 16-vuotias pää-
see uurnille, miksei siis myös valtiolli-
sissa vaaleissa?

Kansalaisuuden 
vahvistamiseen 
ei riitä 
vaalikopissa 
käynti kerran 
neljässä vuodessa.
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▶ Kolumnisti 
on Espoon 

hiippakunnan 
piispa.

Mikko 
Heikka


