vaikuttamisen
askelmerkit
amiksille
OMA OPPILAITOS
VALTAKUNNALLINEN OPISKELIJATOIMINTA
		TYÖPAIKAT
			KUNNAT JA KAUPUNGIT
				VALTAKUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO
					MUUT VAIKUTTAMISEN MUODOT

Oma
oppilaitos
MITEN VOI VAIKUTTAA?
• Opiskelijakuntatoiminta
• Tutortoiminta
• Teematiimit ja työryhmät
• Palautteen antaminen
• Opiskelijaedustus johtoryhmässä

MIHIN VOI VAIKUTTAA?ESIMERKKI
• Opetuksen kehittäminen
• Oppilaitoksen viihtyvyys
• Opiskelijoiden oikeudet
• Yhteisöllisyys

MIKSI AMISTEN
TULISI OLLA
VAIKUTTAMASSA?
Opiskelijat ovat asiantuntijoita
omassa oppilaitoksessaan ja
kehittämistyön tulee olla
opiskelijalähtöistä.

POHDINTATEHTÄVÄ
Mitä sinä kehittäisit omassa
oppilaitoksessasi?
Kuinka opiskelijat pääsevät
vaikuttamaan omassa
oppilaitoksessasi?

Jokainen amis voi olla
opiskelijavaikuttaja!

Valtakunnallinen
opiskelijatoiminta
MITEN VOI VAIKUTTAA?
Valtakunnalliset järjestöt:
• SAKKI ry
• OSKU ry
• SAKU ry
Aktiivitoiminta
Tapahtumat
Liittohallitus

MIHIN VOI VAIKUTTAA?ESIMERKKI
• Valtakunnalliset linjaukset
opintojen järjestämisestä
• Opiskelijoiden oikeudet ja
velvollisuudet
• Opiskelijoiden
hyvinvointi
• Opintotuki

MIKSI AMISTEN
TULISI OLLA
VAIKUTTAMASSA?
Amisten äänen tulee
kuulua heitä koskevissa
päätöksissä.

POHDINTATEHTÄVÄ
Kuinka opiskelijoiden
oikeuksia tulisi parantaa?
Miten opiskelijoiden
oikeuksia voi lähteä
edistämään?

Amisten ääni
kuuluviin!

Työpaikat
MITEN VOI VAIKUTTAA?
Ammattiliittojen toiminta:
• Valtakunnallinen ja
alueellinen toiminta
• Nuorisotoiminta ja
opiskelijatoiminta
• Tapahtumat

MIHIN VOI VAIKUTTAA?ESIMERKKI
• Reilut työmarkkinat
• Työntekijän oikeudet ja
työehtosopimukset
• Työssä oppimisen
järjestelyt

MIKSI AMISTEN
TULISI OLLA
VAIKUTTAMASSA?
Amikset ovat tulevaisuuden
työntekijöitä.

POHDINTATEHTÄVÄ
Oletko tutustunut oman alasi
työehtosopimukseen?
Tiedätkö, mitä luottamusmiehet
tai työsuojeluvaltuutetut tekevät
työpaikoilla?

Tähtäimessä
työelämä!

Kunnat ja
kaupungit
MITEN VOI VAIKUTTAA?
• Nuorisovaltuusto ja
nuorisofoorumit
• Kunnan- tai kaupunginvaltuusto

MIHIN VOI VAIKUTTAA?ESIMERKKI

• Paikalliset poliittiset ryhmät

Kunnan tai kaupungin palvelut:
mm. koulutus ja varhaiskasvatus
sekä harrastus- ja kulttuuripalvelut

• Äänestäminen vaaleissa
• Kuntalaisaloite

MIKSI AMISTEN
TULISI OLLA
VAIKUTTAMASSA?
Amikset ovat aliedustettuina
kuntien ja kaupunkien
vaikuttamiselimissä.
Amisten äänen tulee kuulua
vahvemmin päättävissä
elimissä, jotta heidän
mielipiteitä kuullaan.

POHDINTATEHTÄVÄ
Mitä kehittäisit omassa
asuinkunnassasi tai asuinkaupungissasi?
Kuinka kunnalliset päätökset
vaikuttavat ammatilliseen
koulutukseen?

Kuuleeko
kuntapäättäjät amiksilla on asiaa!

Valtakunnallinen
päätöksenteko
MITEN VOI VAIKUTTAA?
• Eduskuntavaalit ja
presidentin vaalit
• Poliittisissa puolueissa
toimiminen
• Kansalaisaloite

MIHIN VOI VAIKUTTAA?ESIMERKKI
• Laki ammatillisesta
koulutuksesta
• Sosiaalietuudet

MIKSI AMISTEN
TULISI OLLA
VAIKUTTAMASSA?
Amikset ovat aliedustettuina
päättävissä elimissä. Amisten
oikeuksien toteutumiseksi,
amisten äänen tulee kuulua
vahvemmin valtakunnallisessa
päätöksenteossa.

POHDINTATEHTÄVÄ
Mikä poliittinen puolue
edustaa kaikista eniten sinun
mielipiteitäsi?
Miksi äänestäminen on
tärkeää?

Amikset osaksi
yhteiskunnallista
vaikuttamista!

Muut vaikuttamisen
muodot
MEDIA
• Toimiminen sosiaalisen
median alustoilla
• Mielipiteiden ilmaisu ja
tiedon jakaminen

JÄRJESTÖT JA
YHDISTYKSET

• Kampanjoiden luominen
ja niihin osallistuminen

Toimiminen mm. kansalais- ja
etujärjestöissä, yhdistyksissä,
urheiluseuroissa ja paikallisissa
järjestöissä.

• Mielipidekirjoitukset
• Kansalaiskeskusteluun
osallistuminen

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ
• Kansainvälinen
toiminta oppilaitoksella ja
omassa asuinpaikassa
• Kansainvälisesti toimivien
järjestöjen tukeminen.

VAPAAEHTOISTYÖ
• Vapaaehtoistyö järjestöissä,
seuroissa, yrityksissä tai
tapahtumissa.
• Voit auttaa mm. eläimiä,
luontoa, lapsia, vanhuksia,
turvapaikanhakijoita tai
perheitä.

KANSALAISTOIMINTA
JA AKTIVISMI

Mikä on sinun tapasi vaikuttaa
ja mitkä vaikuttamisen keinot
ovat sinulle sopivia?
Mitkä ovat mielestäsi
vaikuttavia ja hyviä tapoja
ajaa asioita?

• Mielenosoituksiin osallistuminen, lobbaaminen,
kansalaistottelemattomuus,
adressien allekirjoittaminen
ja artivismi.
• Kuluttajavaikuttaminen,
lahjoitusten antaminen ja
boikotoiminen.

