NUORTEN ÄÄNI MAAKUNNISSA
Tuloksia ja oppeja
Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Suomessa,
Pirkanmaalla ja Satakunnassa

OPITTIIN JA OPITAAN TOISILTAMME
Nuorten ääni maakunnissa -hankkeessa (2017-2019) on kehitetty ratkaisuja ja toimintamalleja
nuorten vaikuttamismahdollisuuksien luomiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on ollut, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon
että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.
Liikkeelle lähdettiin Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -näkökulmalla. Hankkeen pohjana oli Sipilän hallituksen maakuntalakiluonnos, jonka mukaan jokaiseen maakuntaan olisi perustettu
maakunnallinen nuorisovaltuusto tai nuorten vaikuttajaryhmä nuorten vaikuttamiskanavaksi
maakunnassa.
Vaikka uudistus kaatui, maakunnissa on tunnistettu tarve synnyttää ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla eri taustoista tulevat nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden
kehittämiseen. Hyvä pyörä on lähtenyt pyörimään.
Tähän julkaisuun on koottu keskeisimmät toiminnot, opit ja kopit matkan varrelta kaikkien käyttöön,
myös muualla tapahtuvaan nuorten vaikuttamistoimintaan. Hyödynnä ja kehitä eteenpäin.
Jokaisella on oma vastuunsa nuorten osallistamisessa. Pidetään yhdessä huolta, että nuorten
vaikuttamisen, toimijuuden ja osallisuuden pyörän vauhti vain kiihtyy niin maakunnissa kuin
muuallakin.
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YHDESSÄ TOIMIEN SAATIIN
MONENLAISTA AIKAAN
Hankkeen tavoitteita vietiin eteenpäin erittäin
laajalla yhteistyöllä.
Hankkeen vastuullisena tahona toimi Nuorten
Suomi ry (ennen Nuorten Keski-Suomi ry).
Nuorten Suomi ry on palvelujärjestö, joka edistää
nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Yhdessä eri
toimijoiden kanssa se kehittää ja tukee sellaisia rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan
tapoja ja tilaisuuksia, joissa nuoret voivat oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa. Visiona on
rakentaa Suomi, jossa jokainen nuori saa, osaa
ja haluaa olla mukana, toimia ja vaikuttaa valitsemallaan tavalla.
Nuorten Keski-Suomi ry on kehittänyt ja
koordinoinut Nuorten ääni Keski-Suomessa
–ryhmän toimintaa vuodesta 2011 alkaen KeskiSuomen liiton tuella. Siitä saatujen oppien
pohjalta lähdettiin levittämään ja kehittämään
toimintaa myös muihin maakuntiin.

Hanke toteutettiin viiden maakunnan yhteistyönä. Osarahoittajina ja kumppaneina toimivat
maakuntien liitot Etelä-Savon maakuntaliitto,
Kainuun liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan
liitto ja Satakuntaliitto sekä näiden maakuntien
maakuntauudistusta valmistelleet muutosryhmät/virkamiehet.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
LAPEn toimijat olivat tärkeässä roolissa hankkeen alkumetreillä. Rooli oli erityisen suuri EteläSavossa ja Satakunnassa, jossa LAPE-toimijat
toimivat maakuntien yhdyshenkilöinä ja mahdollistivat toiminnan etenemisen maakunnassa.
Hankkeen aikana oli käynnissä / hankkeen
innoittamana käynnistettiin toimintaa tukevia
Aluehallintovirastojen rahoittamia hankkeita
kaikissa maakunnissa. Näitä hallinnoivat
Kajaanin kaupunki, Nuorten Keski-Suomi/
Nuorten Suomi ry, Pieksämäen kaupunki, Porin
kaupunki ja Tampereen kaupunki. Hankkeiden
työntekijöiden kanssa mentiin tiivisti yhdessä
yhteistä päämäärää kohti.
Lisäksi hankkeen tavoitteita ja toimintoja
edistettiin yhteistyössä kymmenien muiden
eri tahojen kanssa (ks. tarkemmin s.30).
Hankkeen rahoittajana toimi Opetusministeriö.
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MITÄ HYÖTYÄ ON NUORTEN
OSALLISTUMISESTA?
Eräs maakuntajohtaja kertoi joutuneensa koville nuorten tentissä. Kysymyksiin vastaaminen ihmisten kielellä oli uutta. Nuoria kiinnostivat joukkoliikenteen toimivuus, toisen asteen koulutuksen
saavutettavuus, mielenterveyspalvelut, TE-palveluiden toimivuus, Ohjaamot ja kaavoituksen
vaikutukset asumiseen ja viihtyvyyteen.
Nuoret ovat päättäjille hyviä sparraajia ja haastajia. Omat viestintäkyvyt ja heittäytymisen taidot
joutuvat koetukselle.
Kansanvallan tulevaisuus on riippuvainen nuorten luottamuksesta. Nuoret kiinnittyvät omaan
ympäristöönsä ja sitoutuvat sen kehittämiseen vain niin, että heitä kuunnellaan ja heille annetaan vastuuta. Nuoret tuovat alueellisen päätöksenteon ratkaistavaksi ne ongelmat, jotka juuri heille ovat tärkeitä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tai työllisyyden palveluissa nuoret ovat asiakkaita siinä missä aikuisetkin. Asiakkaiden kokemustieto ja palaute varmistavaa palveluiden laatua ja sitä, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin. Alle 18-vuotiailla on perustuslain mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa, kun
heitä koskevista asioista päätetään. Aikuisten velvollisuus on sovittaa vuorovaikutuksen tavat niin, että
eri-ikäisten ja eri taustaisten lasten ja nuorten mielipiteet saadaan tietoon ja ne otetaan huomioon.
Edellisen hallituksen maakuntauudistus kaatui kalkkiviivoilla. Tehty työ nuorten osallistumisen
rakenteiden ja uudenlaisen vuorovaikutuksen puolesta ei kuitenkaan mene hukkaan. Maakunnan liitot, sairaanhoitopiirit, sote-kuntayhtymät ja ELY-keskukset voivat saada nyt viiden
maakunnan alueella nuorten vaikuttajaryhmiltä arvokkaita näkökulmia työhönsä.
Rinteen hallitus jatkaa maakuntauudistusta. Sote-palvelut siirtyvät kunnilta maakunnille alkaneen vaalikauden aikana. Viisas päättäjä ottaa nuoret mukaan pohtimaan jo tulevan maakunnan strategiaa.
Nuoret auttavat tekemään uudesta sote-maakunnasta ihmislähtöisen ja elämänmakuisen. Haluatko
sinä, että alueesi päätöksenteko on nuorten silmissä katu-uskottavaa?

Maria Kaisa Aula
Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtaja
@AulaMK

Maria Kaisa kirjaamassa hankkeen kehittämisideoita yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton Eveliina
Pekkasen kanssa.
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NUORET MUKAAN MAAKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON JA PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN
LÄHTÖKOHTA

On suuri merkitys koko Suomelle, että eri taustoista tuleville nuorille tarjotaan tilaisuuksia vaikuttaa
yhdenvertaisesti arkeensa ja tulevaisuuteensa eri
tasoilla paikallisesta maakunnalliseen ja valtakunnalliseen. Näin nuoret voivat kiinnittyä omaan
ympäristöönsä ja sitoutua sen kehittämiseen.
Osallistua voi monella tavalla ja ne ovat kaikki arvokkaita. Hyvään osallistumiseen tarvitaan
nuorten ja aikuisten vuoropuhelua ja keskinäistä
oppimista. Maakunnan strategisessa linjaamisessa ja toiminnoissa on otettava huomioon
nuorten näkemykset siitä, mikä heille on tärkeää.
EDUSTUKSELLINEN, LAAJA JA
MONIÄÄNINEN OSALLISUUS

Nuorten ääni maakunnissa (ensin ”Nuorten
ääni uudessa maakuntahallinnossa”) -hankkeella haettiin ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla eri taustoista tulevat nuoret saadaan mukaan
maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Maakuntauudistuksen
kaatumisesta huolimatta maakunnissa on havahduttu siihen, että nuorten ja muiden
kansalaisten osallistaminen on tärkeää joka
tapauksessa.

Hankkeessa löydettyjen mallien on tarkoitus
palvella sekä hallinnon että erilaisista taustoista tulevien nuorten tarpeita sekä tukea nuorten vaikuttamistoimintaa myös paikallistasolla.
Jokaiseen maakuntaan haluttiin synnyttää
maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä. Toinen tärkeä näkökulma oli se, että kehitetään
toimintatapoja, joilla mahdollisimman monen
ja eri elämäntilanteissa olevan nuoren ääni
saadaan mukaan kehittämistyöhön.
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Näin onkin tärkeää tunnistaa, mistä kaikkialta nuoria löytyy, ja miten heitä voi osallistaa
mukaan. Edustukselliset ryhmät ovat tärkeitä,
mutta sen lisäksi tulee osallistaa myös paljon
muita nuoria, jotta saadaan mahdollisimman
monen nuoren ääni esiin ja mahdollisimman
monelle nuorelle tunne osallisuudesta ja
mahdollisuudesta vaikuttaa.

Kokonaisuuden hahmottamiseksi luotiin Lasten
ja nuorten ääni maakunnassa –kuva (s. 7).
Maakuntatasolle on hyvä luoda monia vaikuttamiskanavia (vihreä ympyrä). Sen lisäksi kannattaa hyödyntää myös muita nuorten
vaikuttamiskanavia ja kuulla nuoria vaikuttajia
(vaalea oranssi kehä). Tavoitteena on kuitenkin
osallistaa kaikki (oranssi kehä). Nuoria tuleekin
kuulla ja osallistaa arjen kohtaamisissa ja palveluissa jatkuvasti, ja varmistaa kaikkien nuorten
kuuleminen myös päätöksenteossa. Koulujen ja
oppilaitosten kautta tavoitetaan massat helpoimmin, ja lisäksi on paljon tahoja ja toimijoita,
joiden kautta nuoria voi tavoittaa. Unohtaa ei
saa heitäkään, jotka eivät ole kiinnittyneitä mihinkään. Tavat vaikuttaa ja osallistua tuleekin
olla hyvin moninaisia. Kasvokkain kohtaamisia ei
korvaa mikään, mutta myös muilla vaikuttamistavoilla ja –kanavilla on oma tärkeä roolinsa.

Nuoret eivät pysy vain yhdessä kaupungissa
nykyään. Kavereita voi olla useasta eri kunnalta ja se edellyttää myös kuntien rajojen yli
matkustamista jopa päivittäin. Haluamme
kuitenkin kaikille samat mahdollisuudet ja
voimme saada paljonkin aikaan kun mielipiteitä tulee monilta eri kunnilta eripuolilta
Pirkanmaata.
-Pirkanmaan nuorisotyöryhmään kuuluva nuori

LASTEN JA NUORTEN ÄÄNI MAAKUNNASSA
MAAKUNNAN
PÄÄTÖKSENTEKO

MUUT
OSALLISUUSVASTAAVAT

edustukset
aloitteet
lausunnot

Koulut

OPPILAS
-KUNNAT

MAAKUNNALL
ISE
T

KUNNAT

IKUTTAJA
TJ
T VA
A
RE
O
VA
U
N
Nuorisofoorumi/
maakuntapäivä

MAAKUNNALLINEN
NUORISOVALTUUSTO
tai vastaava
Teemakohtaiset
ryhmät

Kuntien
NUVAT

Teemakohtaiset
tapaamiset

Asiakas-

Nuoret
VAIKUTTAJA-AIKUISET
eri tahojen 20-29v

”AVAINRYHMÄTIIMIT”

Vapaat
ryhmät

Nuoristotilat/
kohtaamispaikat

raadit

Palveluiden
Kokemusasiantuntijat

Maakunnallinen
Lasten Parlamentti
 opiskelijakunnat
 poliittiset nuorisojärjestöt
 järjestöt
 seurakunnat

 koordinoi, informoi
 manu ohjaus

Seurakunnat

A
TT

OPISKELIJA-

Perhekeskukset

t
nja
pa
AVAT
AN
am
,k
ISK
in
M

- tieto, tutkimus
- lapsivaikutusten
arviointi

IK
U

tiimit

Oppilaitokset

TUKIPALVELUT

NUORTEN OSALLISUUSVASTAAVAT

JÄRJESTÖT
t, kutsuminen mukaa
sely
ne
y
 poliittiset
k
ri f
u,
oo
RET VAIKUTTAJ
eru
O
r
k
U
um  harrastus
AT
N
n
JA
ei
UT
do
Nuorten
U
e
h  muut
VA
ti
M

ANAVAT
MISK
TA
UT
IK

Sähk
öin
en
vie
st
in
tä
,

vuoropuhelu
ehdotukset

MAAKUNTIEN JOHDOSSA

UNNAN LAPSET JA NU
AAK
OR
M
ET
KI
K
I
KA

MAAKUNTAHALLINTO
Päättäjät, virkamiehet

voi myös ostaa koordinointia,
apua ohjaukseen
(kumppanuussopimukset)

käyttäjät, mm.
 ohjaamo

Aikuisista, jotka toimivat
nuorten kanssa
(tiedonkulku, innostaminen)

 NUVA-ohjaajat
 palvelunjentuottajia
 oppilaskuntien ohjaajat
 yhteiskuntaopin opettaja
 eri tahojen ammattilaiset

 lastensuojelu
 monikulttuuriset
 työpajat

Päiväkodit

LASTEN
PARLAMENTIT

Kerhot

vuoropuhelu, kohtaamiset
Nuoret, jotka eivät
ole kiinnittyneet
mihinkään

 tukea manulle,

nuville ja muille nuorille
 näkökulmia päätöksentekoon

ehdotukset, edustukset

PALVELUIDEN
KEHITTÄMINEN
Palvelujen tuottajat

Nuorten Suomi / Nuorten ääni maakunnissa

tiedonkulku/
-keruu puolin
ja toisin

tiivis yhteistyö

HYVÄÄN OSALLISUUTEEN TARVITAAN NUORTEN JA
AIKUISTEN VUOROPUHELUA JA
KESKINÄISTÄ OPPIMISTA
Hankkeessa liikkeelle lähdettiin kokoamalla
laaja-alaisia aikuisten ja nuorten kehittämisryhmiä, jotka pohtivat hankkeelle ja/tai alueelleen sopivia toimintamalleja. Pian mukaan
tulivat laajemmin nuoret, joiden kanssa työtä on
tehty ahkerasti kaikissa maakunnissa.
Kaikkiin viiteen maakuntaan on nyt perustettu
nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä ja maakunnissa on järjestetty lukuisia eri koulutuksia
sekä tilaisuuksia nuorten vaikuttamiseen liittyen.
Tärkeänä näkökulmana hankkeessa on ollut
kaikkien nuorten kuulemisen edistämisen ja
erilaisten, nuorten laajaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävien mallien kokeilu.

NUORTEN MAAKUNNALLISET
VAIKUTTAJARYHMÄT

Keskeinen teema on ollut manun käytäntöjen
laatiminen. Pohdittavana on ollut mm. kokoonpano, kokoontumiskäytännöt ja kytkeytyminen
maakunnan viralliseen toimintaan. Koonti
käytännöistä taulukossa sivulla 28.

NUORTEN JA AIKUISTEN
YLIMAAKUNNALLISET YHTEISET
TAPAAMISET
Vuoropuhelu yli maakuntarajojen on hyvin rikastuttavaa ja suositeltavaa kaikkien kannalta.
Nuorille ja ryhmien ohjaajille järjestettiin mm.
kaksi kaikkien maakuntien yhteistä manu-leiriä,
joista toisessa oli mukana myös Nuorisovaltuustojen liiton vastaavan hankkeen manu-ryhmät.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston eli manun
rooli on pitkälti samanlainen jokaisessa maakunnassa.
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävä on
nuorten äänen vahvistaminen maakunnassa ja maakunnan kehittämisessä. Manu
selvittää maakunnan nuorten näkemyksiä
kehittämiseen ja tuo maakunnan kehittämistä lähemmäs nuorten arkea.
Jokaisessa maakunnassa on nuorten vaikuttajaryhmän toiminta käynnistetty vähän omalla tavallaan. Kainuussa ja Keski-Suomessa
nuorten vaikuttajaryhmän toiminnalla on jo
pitkät perinteet. Sen sijaan Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa on lähdetty aivan
alusta. Kaikkialla nuoret ovat olleet vahvasti
toiminnan suunnittelijoita ja kehittäjiä. Hankkeen aikana on jo käyty paljon vuoropuhelua
päättäjien ja virkamiesten kanssa. Aikuiset ovat
vierailleet nuorten kokouksissa ja päinvastoin.
Ryhmien toiminnasta voi lukea tarkemmin
maakuntakohtaisilla sivuilla 16–25.
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Tiivistä vuoropuhelua käytiin paitsi ohjausryhmässä ja hankkeiden työntekijöiden tapaamisissa, myös hankkeen kohtaamispäivissä, jossa nuoret ja aikuiset oppivat toisiltaan vaihtaen
kokemuksia maakunnan toiminnoista ja kehittivät toimintoja yhdessä eteenpäin. Syksyllä järjestettiin myös valtakunnallinen Nuorten kyvyt ja
ääni esiin –seminaari, jossa oli mukana laajasti
osanottajia eri puolilta Suomea.
Nuoret ovat saaneet konkreettisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden
maakuntien nuorten kanssa mm. leirit. He
ovat olleet osa isompaa kokonaisuutta ja aito
vaikuttaminen on ollut teemana koko toiminnan ajan.
-Katja Saukkonen, Etelä-Savon Lape-agentti

NUORET JA PÄÄTTÄJÄT
KOHTAAVAT
NUORISOFOORUMIT JA NUORTEN
MAAKUNTAPÄIVÄT
Nuorisofoorumit tai nuorten maakuntapäivät
ovat hyvä keino osallistaa maakunnan nuoria
laajasti. Päivien sisältö, toteutustavat ja teemat vaihtelevat paikallisten tarpeiden mukaan, mutta yhteistä kaikissa on se, että nuoret ja päättäjät käyvät vuoropuhelua monin
tavoin. Tehokkainta vuoropuhelu on, kun aiheista keskustellaan tasa-arvoisesti kasvokkain yhteisissä teemapöydissä. Päiviä toteutettiin kaikissa maakunnissa, ja palaute sekä
nuorilta että aikuisilta oli hyvin positiivinen.
Päättäjien tyypillisin kommentti näiden päivien
– ja monien muidenkin keskustelujen jälkeen:

Ovatpa nuoret fiksuja

Päivät poikivat myös heti jatkoajatuksia (ote
Satanuvan nuorten whatsapp-keskustelusta):
Moi kaikki! Mein kesäloma Satanuvan puolesta on alkanut, ja syyskuussa nähdään
taas. Syksyn etukätee suunnittelu ei oo silti ohi. Oon viestitelly Suomen Lukiolaisten
liiton (SLL) edunvalvontavastaava Roope
Rantalan kanssa. Hän oli keväällä mukana
meidän nuorisofoorumissa ja sen inspiroimana yhdessä erään kansanedustajan
kanssa pohtinut josko uusi nuorisofoorumi
järjestettäisiin. Tälläkertaa SLL& Satanuva
yhteistuumin, ja tietenkin konseptia kehittäen vielä edellistä paremmaksi (niin että tavoitetaan päättäjät ja saadaan tapahtumasta
entistä sujuvampi ja antoisampi). Puhuttiin
jo kevään kokouksessa, kuinka uusi nuorisofoorumi olisi huikea. Miten tämä yhteistyössä
SLL:n toteutettava nuorisofoorumi syksyllä
kuulostaa? Kyseessä tietenkin ei olisi vain
lukiolaisille tarkoitettu foorumi.
Krista Kiuruu puhui myös alkuviikon kansanedustajien tapaamista ennen, että olisi
kiinnostunut järjestämään meidän (vain
Satanuva) kanssa tapaamisen maakunnallisten asioiden kehittämiseksi syksyllä.
Mitä ajatuksia tämä herättää?
-SataNuvan edustajat innostuneina järjestämään, kehittämään ja tekemään yhteistyötä

MAAKUNTAUUDISTUS SELKOKIELELLÄ

Nuoret saavat vihdoin nähdä maakunnan
toimintaa.
-Pirkanmaan nuori

Hankkeen lähtiessä liikkeelle pohjana oli siis
maakuntauudistus. Mutta mikä ihmeen maakuntauudistus? Sitä lähdettiin selvittämään selkokielellä videolle, luomaan nuorille ymmärrystä
päättäjien maailmasta. Jokaiseen maakuntaan
tehtiin oma versio. Ensimmäisenä ilmestyi Keski-Suomen video, joka sai suuren suosion – sitä
on käytetty myös aikuisten perehdyttämisessä
aiheeseen. Selkosuomea kannattaa käyttää!
Video löytyy youtube -> Mikä ihmeen
maakuntauudistus.
Suora linkki
https://www.youtube.com/
watch?v=SsVrvFGWVCY (Keski-Suomi)
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SUOMI AREENA –
KUULEEKO MEITÄ KUKAAN?
Porin kesäinen Suomi Areena tarjosi laajempaa näkyvyyttä teeman edistämiseksi. Kesällä
2018 järjestettiin paneelikeskustelu otsikolla
”Onko mun mielipiteellä väliä?” Kaikkien nuorten
kuulemisen tärkeys tuli esiin aikuisilta kuin
nuorilta, mm. pyörätuoliräppäri Elvidon voimin.
(Kuva yllä).
Kesän 2019 paneeli tuotettiin laajalla yhteistyöllä
Nuorten Suomen, Sitran, Plan International
Suomen, All Youth -hankkeen ja KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulun Digivoimaa
-hankkeen yhteisvoimin. ”Tuntekaa vapina – ilmastokapina” paneelissa tuotiin esiin kaikkien maakuntien nuorille erittäin tärkeää asiaa,
huolta ympäristöstä otsikolla Nuoret vaativat:
“Tuntekaa vapina - ilmastokapina”. Porissa järjestetyn Suomi Areenan paneelikeskustelussa
mukana olivat opetusministeri Li Andersson

ja Sitran projektijohtaja Janne Peljo sekä nuoret Mea Vähä-Jaakkola Satanuvasta ja Minttu Saarinen Planin Lasten hallituksesta. Ronja Salmen juontaman paneelin pohjaksi oli
kerätty nuorten näkemyksiä eri puolilta maata,
minkä kokoamisessa hanke oli vahvasti mukana. Ne tuotiin esiin nuorten pitämissä erinomaisissa alustuspuheenvuoroissa: kuuleeko
kukaan? Nuoret vaativat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ettei kenenkään tarvitse pelätä
tulevaisuuttaan. Keskustelun sujuminen selkokielellä varmistettiin hauskalla jargon-hälyttimellä.
Koko keskustelu on videona netissä
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-330010
06007/nuoret-vaativat-tuntekaa-vapina-ilmast
okapina-1113910
mtv.fi -> etsi komennolla ”Nuoret vaativat:
”Tuntekaa vapina – ilmastokapina!

SuomiAreenan paneelikeskustelusta, jossa SataNuvan jäsenet toivat nuorten ajatuksia laajasti esiin.
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PÄÄTTÄJÄKOHTAAMISET JA –KOULUTUKSET
Nuoria kannattaa kuulla ja ottaa mukaan moniin
erilaisiin keskusteluihin, tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Heillä on paljon sanottavaa ja tärkeitä
näkökulmia. Nuorten tarinoiden ja ajatusten
kuuleminen avaa usein aikuisten ajattelua ja
tuo arjen realiteetteja ja myös uusia raikkaita
näkökulmia pohdintoihin.
Hankkeen aikana nuorille alkoi avautua ovet
yhä useampiin tilaisuuksiin. Aikuiset totesivat,
että nuoret sanovat usein suoraan sen, minkä
virkamiehet ja päättäjät muotoilevat yleiselle
tasolle, jolloin se ei enää kosketakaan kuulijaa.
Nuorten ajatusten merkitys alettiin ymmärtää.
Esimerkiksi Pirkanmaan nuorisotyöryhmän
jäsenet pääsivät Pirkanmaan Lape-akatemiatilaisuuteen pitämään oman esityksensä otsikolla ”Näkökulmia yhteensovittavaan johtamiseen”.
Tilaisuuteen osallistui noin 90 Pirkanmaan kuntien virkamiestä ja järjestöjen edustajaa. Nuoret
keskustelivat heidän kanssaan pienemmissä
työryhmissä kahdesta valitsemastaan teemasta:
nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä ja nuorten hyödyntämisestä palveluiden
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Tulin mukaan ryhmään vapaalle paikalle
etsivän nuorisotyöntekijän rohkaisemana,
koska olen kokenut muun muassa nuorten
mielenterveyspalvelut todella puutteelliseksi.
Lisäksi koen että minulla on erilainen
menneisyys kuin monilla muilla ryhmässä
ja siksi joissain asioissa erilainen näkökulma,
jonka näen hyödyksi.
-Nuorisotyöryhmään kuuluva nuori, joka oli pitämässä mielenterveyspajaa Lape-tilaisuudessa

Nuorten kanssa työskenteleminen oli parasta
antia maakunnan osallisuusasioiden valmistelussa. Nuorten ennakkoluuloton ja ratkaisukeskeinen tapa lähestyä vaikeitakin ongelmia
opetti paljon. Emme saa lähestyä asioita
päätöksenteon monimutkaisuuden kautta,
vaan puhumalla nuorten tavoin suoraan itse
asiasta ja löytämällä ongelmiin nopeita
ratkaisuja kokeilukulttuurin hengessä. (Jatkuu takasivulla).
-Emmi Hyvönen, viestinnän ja osallisuuden
valmistelija, Keski-Suomi 2021 -projekti

Aina nuoria ei kuitenkaan oteta edelleenkään
mukaan eikä tosissaan. Aikuisten tuki on keskeisen tärkeää nuorten äänen esiin saamisessa.
Ilman aikuisten tukea on nuorten hankalaa keskittyä itse asiaan eli itselle tärkeiden asioiden
edistämiseen. Vielä tarvitaan paljon uutta ajattelua ja ymmärryksen lisäämistä, miksi ja miten
nuoria kannattaa oikeasti kuulla ja ottaa mukaan
päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.
Nuorilta ja aikuisilta kerätyistä kokemuksista ja
jo olemassa olevasta aineistosta koottiin koulutuspaketti, jossa tuodaan esiin niitä kipupisteitä, joihin nuorten vaikuttaminen usein kaatuu.
Koulutus selventää lain vaatimuksia, aikuisten
toimien vaikutuksia nuoreen sekä ennen kaikkea nuoren ja aikuisen elämän realiteettien eroja, jotka ovat ymmärryksen ja yhteistyön esteenä. Tämä koulutusmateriaali on kaikkien vapaasti käytettävissä ja koulutusta on myös
mahdollista tilata erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin valmiina pakettina. Se on helposti
muokattavissa paikallisiin tarpeisiin ja voidaan
toteuttaa tilanteen kulloinkin vaatimalla tavalla.
Koulutuspakettiin pääset www.nuortenmaakunta.fi -> Päättäjäkoulutus
Hankkeessa viriteltiin myös lähettilästoimintaa.
Lähettiläs on nuori, jota koulutetaan viemään
viestiä nuorille ja aikuiselle nuorten vaikuttamiseen liittyen. Nuoret ovat parhaita viestinviejiä
nuorille ja myös aikuisille viesti menee usein parhaiten perille nuorten omalla suulla. Toimintatapaa kannattaa hyödyntää ja kehittää jatkossakin.
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OSALLISTUA VOI MONELLA TAPAA
ERI TAUSTOISTA TULEVIEN
NUORTEN ÄÄNI ESIIN
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli varmistaa, että nuorten ääni ei kuulu vain enemmistöjen näkökulmasta, vaan eri taustoista tuleville
nuorille tarjotaan tilaisuuksia vaikuttaa yhdenvertaisesti arkeensa ja tulevaisuudessa eri tasoilla. Tätä näkökulmaa pohdittiin yhdessä monien
toimijoiden kanssa, miten heillä nuorten ääni
pääsee esiin. Pohdintaa kannattaa käydä kaikissa organisaatioissa.
VAMMAISTEN NUORTEN ÄÄNI ESIIN
Laajin konkreettinen yhteinen toiminto toteutettiin Invalidiliiton kanssa, jonka kanssa yhteistyössä järjestettiin vaikuttamisviikonloppu Invalidiliiton nuorten vaikuttajille. Tavoitteena oli tarjota nuorille tietoa ja tukea vaikuttamistyöhön
sekä mahdollisuus tuoda omaa ääntään esiin.
Mukana oli 11 nuorta ja alustajia, joista tunnetuin
lienee olympiamitalisti Henri Manni.
Viikonlopun aikana käytiin läpi vaikuttamisen eri
keinoja, perehdyttiin viestinnällä vaikuttamiseen
ja kuvattiin nuorten viestejä eduskuntavaaliehdokkaille. Pohdittavaa riitti monesta näkökulmasta: Jokaisella on oikeus vaikuttaa, mutta
onko kaikilla reilu mahdollisuus saada oma
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äänensä kuuluviin? Vaaditaanko vaikuttamistoiminnassa mukana olevilta vammaisilta nuorilta
paljon enemmän kuin vammattomilta ikätovereiltaan? Millaisin kaikin keinoin voi vaikuttaa?
Kahden päivän tiiviin työskentelyn aikana ehdittiin käydä monta mielenkiintoista keskustelua.
Esiin nousi lukuisia epäkohtia, joihin Invalidiliiton nuoret haluavat vaikuttaa. Muutettavaa on
niin lainsäädännössä, ihmisten asenteissa kuin
ympäristön esteettömyydessäkin. Esimerkiksi
koulutustukien riittämättömyys, työllistymisen
joustamattomuus ja erilaisiin tukiin sekä korvauksiin liittyvä paperisota puhuttivat viikonlopun aikana.
Nuorten terveiset liittyivät mm. työelämään
osallistumiseen, julkisen liikenteen esteettömyyteen, tilapäishoidon tilanteeseen, erityisten oppilaiden integroimiseen ja vartijoiden määrään.
Terveiset koottiin videoille.
https://www.invalidiliitto.fi/en/node/1426
Youtube –> Päättäjä, näihin asioihin nuoret
haluavat vaikuttaa!
Suora linkki:
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=55&v=jLJygETpHx4&fbclid=IwAR1v
25TIIEAcx7a2bNiPHEgL3ieNq
zh147kSZWjDtFgCiX3xaL2r_Tm1z2k

MAAHANMUUTTAJAT
Myös maahanmuuttajien äänen kuulumista mietittiin ja kehitettiin yhdessä maahanmuuttajanuorten ja –yhdistysten kanssa Keski-Suomessa.
Heille järjestettiin varta vasten oma nuoret ja päättäjät –tilaisuus, mutta oppi oli se, että mieluummin niin, että päättäjät tulevat tapaamaan heitä heille tutuissa paikoissa ja toiminnoissa. Maahanmuuttajanuoret toivoivat myös, ettei heitä
kohdeltaisi erityisryhmänä, vaan he voisivat
päästä mukaan kuten kuka tahansa nuori.
MUUT KOHDENNETUT TAPAHTUMAT JA
KOULUTUKSET
Tapahtumien ja koulutusten avulla voidaan
hyvin tukea nuorten toimijuuden vahvistumista
ja auttaa nuorten äänen kuulumista. Vaikuttamiseen liittyvät tapahtumat ja -koulutukset
voidaan suunnata varta vasten tietylle spesifille
kohderyhmälle tai sitten liittämällä teema osaksi
muita tapahtumia ja koulutuksia. Esimerkiksi
osana viestinnän koulutuksia nuoret ovat
työstäneet viestejä päättäjille. Näitä viestejä on
jaettu eteenpäin omissa sosiaalisen median
kanavissa. Parasta on, jos voimme tukea nuoria
viemään itse viestejä eteenpäin.

KAIKKI MUKAAN
Osallisuuskokemuksen luominen kaikille on tärkeää, jotta voi kiinnittyä omaan ympäristöönsä
ja sitoutua sen kehittämisen. Osallistumiseen
ei riitä pelkkä nuorisovaltuusto, vaan on rakennettava lasten ja nuorten laajempaa osallisuutta,
paitsi arjessa myös palveluiden kehittäjinä ja
esimerkiksi maakunnan painopisteiden suuntaajana. Hankkeen aikana käytettiin niin
perinteisempiä kuin aivan uusiakin tapoja saada
nuoret laajasti mukaan.
KIRJOITUSKAMPANJA
Kampanjassa pyydettiin 12–29-vuotiailta nuorilta kirjoituksia yhteiskunnan palveluista. Ilmoitusta
kampanjasta levitettiin sosiaalisen median kautta. Kirjoitusten tyyli oli vapaa ja ohjeistuksena
ainoastaan kertoa oma kokemus yhteiskunnan
palvelusta. Kirjoituksia kerättiin marraskuusta
2018 tammikuulle 2019. Osallistujat palkittiin
lahjakortilla.
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Nuorten kirjoituksista (14 kpl) koostettiin julkaisu, jota on jaettu päättäjille ja virkamiehille eri
maakunnissa. Jokainen tarina on omansa mukana on tuskaa ja kiitollisuutta ja kaikkea
siltä väliltä. Tekstit julkaistiin myös verkkosivulla
http://www.nuortensuomi.fi/nuorten_
kokemuksia_yhteiskunnan_palveluista/
KYSELYT
Erilaiset kyselyt ovat hyvä tapa kerätä laajasti nuorilta mielipiteitä asioihin. Kysely on varsin
kevyt ja nopeakin tapa saada näkemyksiä laajasti, mikäli sitä pystyy jakamaan hyvien kanavien
kautta (whatsapp, muut somekanavat, sähköposti). Nuoret vastaavat tarpeeksi kevyisiin
kyselyihin hyvällä prosentilla ja varsin nopeasti.
Saamamme palauteen mukaan perinteiset
kyselyt ovat myös nuorten mielestä edelleen
hyvä ja toimiva tapa kerätä mielipiteitä.

VAIKUTA-TEEMAPÄIVÄT
Keski-Suomessa toteutettiin kevään 2018 aikana
nuorten ajatuksista ideoitu Vaikuta! -kampanja
Erasmus+ tuella, jonka konsepti on osoittautunut
erittäin toimivaksi. Tämä tarkoitti kiertuetta, jossa
ns. Vaikuta! -teemapäiviä toteutettiin yhteensä
yhdeksällä paikkakunnalla. Tavoitteena oli luoda malli, jolla maakunnallinen nuorisovaltuusto
voisi kerätä laajasti muiden nuorten näkemyksiä,
ajatuksia ja mielipiteitä. Maakunnallisen vaikuttajaryhmän nuoret olivatkin vahvasti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi päivien järjestelyyn osallistui aina esimerkiksi kyseisen kunnan nuorisovaltuusto, oppilas- tai opiskelijakunta, kunnan päättäjiä sekä muita yhteistyötahoja.
Vaikuta-teemapäivä on toiminnallinen muutaman tunnin tilaisuus, joka järjestetään ryhmälle
nuoria, esimerkiksi yläkoulussa yhdelle ikäluokalle
tai pienen koulun kaikille oppilaille kerrallaan.
Tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikkia
nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä
toisaalta kerätä nuorten ajatuksia kunnan- ja
maakunnan päätöksenteon ja palveluiden
kehittämisen tueksi.

Päivä sisältää mobiilisti pelattavan Vaikuta-pelin.
Pelissä on erilaisia toiminnallisia, vaikuttamiseen
liittyviä ryhmätehtäviä ja työpajoja, joita voidaan
räätälöidä osallistujien omat tarpeet, toiveet ja
lähtökohdat huomioiden. Päivät toteutetaan
seppo.io mobiilialustalla, joka on mainio oppimiseen ja ryhmätoimintaan soveltuva pelialusta.
Kun sisältö voidaan aina räätälöidä kohderyhmä
ja järjestäjät huomioiden, konsepti soveltuu niin
alakouluille, yläkouluille kuin 2. asteen oppilaitoksiin. Ammattiopistoissa päivien toteuttaminen
nähdään erityisen tärkeänä vähäisen yhteiskunnallisten asioiden opetuksen ja nuorten vähäisen yhteiskunnallisen osallistumisen vuoksi.
Konseptia voidaan helposti käyttää myös muissa nuorten ryhmissä ja toimintaympäristöissä.
(tarkemmin Keski-Suomen osio s. 20–21)

Vaikuta! -teemapäivät on todettu toimivaksi konseptiksi niin nuorten, päivissä mukana olleiden
koulujen ja yhteistyökumppaneiden sekä myös
tutkijoiden toimesta. Valtioneuvoston lapsistrategiatyötä pohjustavassa Edellytykset kasvuun,
oppimiseen ja osallisuuteen kaikille -julkaisussa (2019:7, s.100) tutkijat suosittelevat toimintamallia levitettäväksi kaikkiin kouluihin ja
oppilaitoksiin. Julkaisu löytyy osoitteesta
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-701-7

Vaikuta-peli kannustaa yhteistyöhön.

Toimintamallista on koottu video, josta saa
hyvän kuvan konseptista:
https://www.youtube.com/
watch?v=rEkHu7tq5Ww
Youtube -> Vaikuta-teemapäivä
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TEEMATAPAAMISET
Mainio toimintamuoto, teematapaamiset, on
kehitetty Etelä-Savossa. Etelä-Savon nuorten
vaikuttajien toiminnan taustalla on alusta alkaen
ollut nuorilta noussut slogan ”Jokainen nuori on
asiantuntija”. Nuoria on haluttu kuulla laajasti ja
avointen teematapaamisten ajatuksena onkin ollut mahdollistaa nuorten matalan kynnyksen vaikuttaminen. Etelä-Savon nuoret vaikuttajat avoimia teematapaamisia on järjestetty Etelä-Savon
eri kunnissa yhteensä 14 kertaa. Parhaissa tapauksissa kuntien nuorisotyöntekijät ovat tulleet
nuorten kanssa tapaamiseen, ja saaneet samalla vaihdettua kuulumisia yli kuntarajojen.
Tapaamisten paikkakunta vaihtelee ja niistä tiedotetaan nuorille sosiaalisen median kautta.
Avoimet teematapaamiset ovat houkutelleet
mukaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole
mukana Etelä-Savon nimetyn maakunnallisen
nuorisovaltuuston toiminnassa.

MISTÄ AVOIMISSA TEEMATAPAAMISISSA
ON KYSE:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hyvää ruokaa
Kivaa seuraa
Voi osallistua vai kerran tai joka kerta
Vaihtuvia teemoja (esim. kulttuuri,
mielenterveys, ilmastonmuutos, joukkoliikenne, kesätapaaminen, maakunnallisen
vaikuttajaryhmän perustaminen yms.)
Hyviä keskusteluja
Nuoria eri puolilta Etelä-Savoa
– verkostoitumista ja uusia kavereita
Rento meininki
Saa olla oma itsensä!

TOIMINTAA JA KOKEMUKSIA ERI MAAKUNNISTA
Seuraavilla sivulla (16-25) kuvataan maakunnissa tapahtunutta toimintaa. Jokainen maakunta tuotti
sivun omaista lähtökohdistaan. Yhdyshenkilöinä ja kirjoittajina toimivat
Etelä-Savo
Terhi Venäläinen
Kainuu 		
Seppo Jonninen ja Teija Kyllönen
Keski-Suomi
Carita Hännivirta
Pirkanmaa
Liisa Hietamaa
Satakunta
Arttu Heinilä
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ETELÄ-SAVO – JOKAINEN NUORI ON ASIANTUNTIJA
ESA-MANU - ETELÄ-SAVON
ENSIMMÄINEN MAAKUNNALLINEN
NUORISOVALTUUSTO
Etelä-Savossa on tänä vuonna (2019) perustettu ensimmäinen maakunnallinen nuorisovaltuusto. Myös Etelä-Savon maakunnallisen
nuorisovaltuuston, tuttavallisemmin Esa-Manun,
perustamisen taustalla oli maakuntauudistuksen valmistelu. Työ nuorten äänen esille saamiseksi aloitettiin Lape -hankkeessa, jota sittemmin
jatkettiin Pieksämäen kaupungin hallinnoimassa
Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hankkeessa.
Nuorten ääni maakuntahallinnossa on tarjonnut
tärkeää tukea ja ylimaakunnallisen verkoston
maakunnallisen vaikuttajaryhmän perustamiseksi.
Maakunnallisen vaikuttajaryhmän perustamista
valmisteltiin nuorten kanssa avoimissa teematapaamisissa, kyselyillä, toiminnallisesti ja tietenkin eri puolilla maakuntaa. Pitkään puhuttiin
nuorten vaikuttajaryhmästä ja annettiin tilaa
nuorille päättää itse, onko ryhmä lopulta vaikuttajaryhmä, neuvosto, valtuusto vai jotain ihan
muuta. Esa-Manu – Etelä-Savon maakunnallinen
nuorisovaltuusto siitä sitten lopulta tuli.
Etelä-Savon toiminnassa on ollut vahvasti halu
tavoittaa erilaisissa elämäntilanteissa olevat nuoret, ja mahdollistaa kaikkien nuorten ääni maakunnallisessa vaikuttamisessa. Näin ollen
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Etelä-Savossa maakunnalliseen vaikuttajaryhmään pystyi hakemaan mukaan kuka
tahansa 13–25 -vuotias eteläsavolainen nuori.
Näille 9 vapaalle paikalle nuoret hakivat avoimilla
hakemuksilla. Lisäksi kuntien nuorisovaltuustot
nimesivät ryhmään edustajan ja hänelle varaedustajan. Kunnista nimetyt nuoret käsittelivät
avoimille paikoille hakeneiden hakemukset ilman
nimiä ja tunnistetietoja. Esa-Manulaisia on kaudella 2019–2020 21 jäsentä ja 12 varajäsentä.
Kun uutta uudistuksen mukaista maakuntaa sitten ei syntynytkään, heräsi kysymys maakunnallisen nuorisovaltuuston tulevaisuudesta. Tässä
vaiheessa Etelä-Savon maakuntaliitto ryhtyi
maakunnallisen nuorisovaltuuston kotipesäksi.
Hallinnon kiemurat tulivat nuorille tutuksi, kun
ensin jännitettiin maakuntahallituksen päätöstä,
sitten maakuntavaltuuston päätöstä, jonka jälkeen jälleen maakuntahallituksen päätöstä.
Syyskuun maakuntahallituksen kokouksessa
esamanulaiset pääsivät lopulta esittelemään valmistelemansa toimintasäännön, joka hyväksyttiin kannustavien kommenttien siivittämänä.
Ryhmä on kasassa ja maailma ei ole valmis.
Seuraavaksi Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontuu Esa-Manun oman
toimintasuunnitelman äärelle. Ensi vuonna
Etelä-Savon kehittäminen tuodaan lähemmäksi
nuorten arkea ja Esa-Manusta kehitetään aktiivinen ja vaikuttava osallisuusrakenne.

TEEMATAPAAMISET
Etelä-Savon nuorten vaikuttajien toiminnan
taustalla on alusta alkaen ollut nuorilta noussut
slogan ”Jokainen nuori on asiantuntija”. Nuoria
on haluttu kuulla laajasti ja avointen teematapaamisten ajatuksena onkin ollut mahdollistaa
nuorten matalan kynnyksen vaikuttaminen.
(Tästä Etelä-Savossa kehitetystä mallista lisää
sivulla 15.)
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Vuosina 2017-2019 ->
14 - Etelä-Savossa on järjestetty 14 kaikille
avointa teematapaamista
53 - On 53:ssa eri tilaisuudessa keskusteltu
nuorten ja aikuisten kanssa osallisuudesta ja
nuorten vaikuttamisesta
991 - On kohdattu 991 kertaa nuori
maakunnallisenvaikuttamisen ja
osallisuuden asialla
731 - On saatu 731 vastausta erilaisiin kyselyihin
1. - On perustettu Etelä-Savon ensimmäinen
maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu
Aika huikeeta!

KAINUU - NUORET JA PÄÄTTÄJÄT KOHTAAVAT
KAINUUN MAAKUNNALLISELLA NUORISOVALTUUSTOLLA PITKÄT PERINTEET
Kainuuseen on perustettu Suomen ensimmäinen maakuntavaltuusto (Manu), joka toimi
useamman vuoden ajan Kainuun hallintokokeilun (2005 – 2012) aikana ja nyt uudelleen
vuoden 2014 alusta lähtien.

Kainuussa on vierailtu kunnissa ja kerätty nuorilta
näkemyksiä, mihin asioihin he haluavat vaikuttaa.

OTE NUORISOVALTUUSTOILLE TEHDYSTÄ KYSELYSTÄ 2019
KAINUUN KUNTIEN NUORISOVALTUUSTOJEN KESKEISEMMÄT TAVOITTEET

Paltamo:
•
Nuorisovaltuustomme tavoitteina on
tehdä nuorille erilaisia tapahtumia ja
muita asioita joihin heillä on mukava
tulla
•
Pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä

Ristijärvi:
•
Tämän vuoden tavoitteena on saada
Ristijärven Saukkovaaralle jotain toimintaa, mikä kiinnostaisi nuoriakin.
Tällä hetkellä laskettelumahdollisuus
on vain viikonloppuisin

Suomussalmi:
•
Saada nuorten ääni kuuluviin
•
Kysellään nuorilta itseltään mielipiteitä
ja otetaan suoraan yhteys kuntapäättäjiin
•
Sosiaalinen media käyttöön esim.
Instagram ja Facebookia seuraa mm.
kuntamme kunnanjohtaja, jolloin hän
saa tietoonsa nuorten asioita
Kuhmo:
•
Parantaa nuorten oloja ja vaikuttaa nuorten asioihin
•
Nuorison äänen kuuleminen ja
huomioiminen
•
Parannetaan koulu viihtyvyyttä,
nuorten vapaa-aika toimintaa
sekä yleisiä palveluita
•
Nuorien vaikuttamismahdollisuudet kunnassa
•
Nuorisovaltuuston toimintamme
on tuoretta

Kajaani:
•
Vaikuttamalla nuorisovaltuustona
Sotkamo:
•
Huolehtia kaikkien nuorien kuulluksi tulemista
•
Koulujen sisäilman korjaus
•
Nuorten vaikuttamiseen osallistuttaminen (3)
•
Nuorten äänen tuonti kuuluviin (3) ja pitää esillä nuorten asiat
•
Parannetaan nuorten hyvinvointia
•
Edistää nuorten asiaa (3)
•
Lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tietoisuutta niistä (2)
•
Otetaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin
•
Osallistua ja vaikuttaa erilaisten tapahtumien kautta
•
Tehdään osaamistyöpajoja ja vaalipaneeleja
•
Kaupunginvaltuustolle aloite bussiaikatauluista ja mobiilimaksuominaisuudesta (2) 2018 vuoden
tärkein tavoite
•
Nuorisovaltuuston näkyvyyden lisääminen. Nuva:n tiedottaminen paikallisille nuorille asioista
(some + muut)) ja mikä on nuorisovaltuusto
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KAINUUN NUORISOTYÖN YHTEINEN PONNISTUS
NUORTEN SUOMI HENKILÖSTÖN SUURELLA AVULLA
KA NIIN! ENTÄ SITTEN?
Kainuun nuorten ja päättäjien yhteinen tilaisuus 5.10.2018
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Nuorten ääni kunnissa ja uudessa maakuntahallinnossa sekä nuorisotyön
kehittäminen Kainuussa, Seppo pelin rastitehtävä.
KAIVATAAN KOKEMUKSIA NUORTEN JA
PÄÄTTÄJIEN VÄLISEN VUOROPUHELUN HAASTEISTA:
Mikä estää nuorten ja päättäjien välistä
vuoropuhelua?
Nuorten kokemuspuheenvuorot - Jere Huotari, nuori vaikuttaja & Alina
Heywood, Nuva Ry:tä
Nuorten oikeudet osallistua ja vaikuttaa - Niklas Wilhelmsson, Oikeusministeriö
Mukana oli 91 henkilöä, 60 nuorta ja 31 aikuista. Keskeinen osa päivää oli Vaikuta-peli (ks. s. 14), jota
niin nuoret kuin aikuisetkin pelasivat innokkaasti.
JA SITTEN JATKETTIIN PERINNETTÄ
“Ka niin, entä sitten?” -tapahtuma
Päättäjien, virkamiesten ja nuorten yhteinen osallisuuspäivä
pe 11.10. klo 10.00-16.00, Kajaanin Ammattikorkeakoulu
TÄSTÄ ON KYSYMYS
Kainuun kuntien asukasluku pienenee koko ajan. Oletko samaa mieltä
kanssamme, että nuorten vaikuttaminen nousee koko ajan tärkeämmäksi
meidän Kainuussa? Olisiko sinun rooli päättäjänä nostaa nuorten vaikuttamisen tärkeyttä enemmän esille ja kehittää nuorten kuulemista meidän
Nuorten Kainuu -hankkeen kanssa, meidän kehittyvässä ja muuttuvassa
Kainuussa?
Vuoropuhelu onnistui hyvin ja asioiden työstäminen jatkuu taas kunnissa.
PÄÄTTÄJILLE JA VIRKAMIEHILLE
KOULUTUSTA
Meiju Hiitolan työpajassa hallitusohjelman
osallisuuteen liittyvä tehtävä: Miten kuulemme
erilaisia nuoria. Missä kuullaan ja kohdataan eri
tyyppisiä nuoria, mitä kunnan palveluja nuori
käyttää ja mikä olisi syy jotta tämä nuori jäisi
elävöittämään ja asuttamaan Kainuuta.
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KESKI-SUOMI – VAIKUTA-TEEMAPÄIVÄ -KONSEPTILLA
MAHDOLLISIMMAN MONET MUKAAN
TAUSTAA
Keski-Suomessa on toiminut nuorten ideoima
maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä vuodesta 2011. Toimintaa on tukenut maakunnallinen yhdistys (Nuorten Keski-Suomi ry) Keski-Suomen liiton tuella. Yhdistys on toteuttanut
maakunnan alueella useita nuorten osallisuutta
vahvistavia hankkeita, joista kerättyä oppia hyödynnettiin hankkeen aikana uusien toimintamallien kehittämisessä.
Maakuntauudistukseen valmistauduttiin syksystä 2017 lähtien, jolloin ryhmä vaihtoi nimekseen Keski-Suomen maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä. Nuoret ovat luoneet
mm. toimintasäännön sekä -ohjeet, jolla mahdollistetaan nuorten äänen kuuluminen tasapuolisesti ympäri maakunnan, myös pienemmistä
kunnista.

päättäjiä ja virkamiehiä. Maakunnallisen
vaikuttajaryhmän nuoret ovat myös mukana
järjestämässä
vuosittaista
Keski-Suomen
Nuorisofoorumia, jossa useammat nuoret
ja päättäjät pääsevät keskustelemaan.

Nuorisofoorumissa nuoret pääsevät keskustelemaan päättäjien ja muiden aikuisten kanssa

Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia
rakennettiin yhdessä maakuntauudistuksen
valmistelijoiden kanssa
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto tunnetaan
tuttavallisimmin Manu-ryhmänä
TOIMINTAA
Ryhmässä mukana olevat nuoret ovat kuukausittaisten tapaamistensa lisäksi edustaneet
ja tuoneet nuorten mielipiteitä esiin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa. Nuoret ovat
verkostoituneet muiden maakunnallisten nuorisovaltuustojen
kanssa,
kouluttautuneet,
saaneet runsaasti tietoa vaikuttamisesta ja
maakuntauudistuksesta
sekä
tavanneet
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Kun toimintatapoja lähdettiin kehittämään, haluttiin luoda malleja niin, että useamman nuoren ääni tulee kuulluksi. Maakunnallinen nuorten
vaikuttajaryhmä oli keskeisessä roolissa, kun
keväällä 2018 keskisuomalaisissa kunnissa toteutettiin Vaikuta! -teemapäiviä, jotka toivat pelillisyyden mukaan vaikuttamiseen. Keväällä 2018
tehtiinkin kannanotto julkisesta liikenteestä, jota
varten kerättiin yli 900 nuoren mielipiteitä Vaikuta-teemapäivissä. Nuorten näkemyksiä hyödynnettiin Keski-Suomen Liikennejärjestämissuunnitelmaan, jonka työskentelyyn ryhmän
nuoret ovat osallistuneet vuoden 2019 aikana.

Keskisuomalaiset nuoret nostivat esille myös halun vaikuttaa ilmastoasioihin ja näistä ajatuksista
aloitettiin syksyn 2019 alusta Ympäristöministeriön rahoittama ilmastovaikuttamisen hanke.
Astetta coolimpi ilmasto -projektin keskiössä on
keskisuomalaisista nuorista koottava Ilmastotiimi. Ilmastotiimi suunnittelee ja toteuttaa muille
nuorille esimerkiksi tilaisuuden tai tapahtuman,
jossa jaetaan tietoa ja tuotetaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen. Ratkaisuja
pohditaan niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Nuoret saavat koulutusta myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
nuoria tuetaan vaikuttamisessa päättäjien suuntaan. Projektin aikana kehitetään myös toimintamallia, miten maakunnallisen nuorisovaltuuston
rinnalla voisi olla niin sanottuja teemaryhmiä.

Nuorten maakunta -hankkeen loppuvaiheessa aloitettiin yhteistyö ammattikoulujen kanssa, jolloin keskusteltiin myös ammattikouluissa opiskelevien nuorten kanssa. Vaikuta!
-teemapäivissä mukana olleet nuoret nostivat
esille, että päiviä olisi kiva järjestää myös ammattikouluissa. Nuoret nostivat, että oman hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää,
että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ja
osallistua palveluiden kehittämiseen sekä oppia
miten päätöksiä eri asioista tehdään. Siitä lähti
idea Nuorten ääni esiin ammattikouluissa -projektille, joka toteutetaan Erasmus + tuella lukuvuoden 2019–2020 aikana. Projektin toteutus
ammattiopistoissa nähdään erityisen tärkeänä
vähäisen yhteiskunnallisten asioiden opetuksen
ja nuorten vähäisen yhteiskunnallisen osallistumisen vuoksi. Tavoitteena on luoda mallia, jolla
ammattiopistoissa voitaisiin edesauttaa toisen
asteen opiskelijoiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen kiinnostusta. Uusia ja innovatiivisia tapoja osallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan.
TULEVAISUUS

Keski-Suomen Nuorisofoorumissa syksyllä 2018
pohdittiin omien valintojen merkitystä ilmastolle
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Maakunnallisen vaikuttajaryhmän eli KeskiSuomen nuorisovaltuuston nuoret ovat olleet
innoissaan maakuntauudistuksen tuomista
mahdollisuuksista nuorten vaikuttamiselle. Nuoret ovat olleet sitoutuneita ja haluavat vaikuttaa asioihin. Kaatumispäätöksen jälkeen KeskiSuomen maakunnallista nuorisovaltuustoa
valmisteleva ryhmä tekikin aloitteen ryhmänsä
virallistamisesta osaksi Keski-Suomen maakunnan liittoa. Aloite on etenemässä ja maakuntahallitus päättää asiasta loppuvuoden aikana.

PIRKANMAA – PAIKALLISTASOLTA MAAKUNTAAN JA YHDESSÄ
KANSAINVÄLISYYTEEN
LÄHTÖTILANNE JA MAAKUNNALLISEN
NUORISOVALTUUSTON KEHITTÄMINEN
Toimintaa lähdettiin aluksi kokoamaan ammattilaisista koostuvan kehittämisryhmän ja nuorista kostuneen ohjausryhmän voimin, jossa oli
mukana 17 nuorta ympäri Pirkanmaata. Nuorten
ohjausryhmä kokoontui vuosina 2017–2018
valmistelen upean mallin maakunnallisesta
nuorisovaltuustosta yhteistyössä Pirkanmaa
2021-maakuntauudistuksen väen kanssa. Joulukuussa 2018 maakuntauudistuksen poliittinen
ohjausryhmä nimesi Pirkanmaa2021-nuorisotyöryhmän toimimaan Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston esiasteena ja valmistelemaan sen perustamista.
Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden hallinnoima Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke
alkoi AVI:n myöntämän rahoituksen turvin helmikuussa 2019 ja tällöin hankkeelle saatiin
työntekijä, joka pystyi keskittymään vain nuorten
osallisuuden maakunnalliseen kehittämiseen.
Pirkanmaan maakunnallinen nuorisotyöryhmä
kokoontui ensimmäisen kerran 16.3.2019 ja
silloin edustajansa ryhmään oli ilmoittanut
17 Pirkanmaan 23 kunnasta. Kuntien nuorisovaltuustoista nimettävien edustajien lisäksi
ryhmässä on 7 vapaata paikkaa, jotka täytettiin
avoimen haun kautta.

Maakuntauudistuksen kaatuminen aiheutti
osaltaan takapakkia Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamiselle, sillä
valmistelua oli tehty nimenomaan maakuntauudistuksen valmisteluun sidottuna. Yhteistyö
kuitenkin jatkuu nyt maakuntaliiton kanssa ja
uusi hallitusohjelma antaa toivoa maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiselle. Nuoret
ovat olleet kokoustamassa aiheesta toukokuussa maakuntajohtaja Esa Halmeen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehdon kanssa
toukokuussa, jolloin sovittiin valmistelun jatkumisesta yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa
syksyllä 2019.
Jos Pirkanmaasta halutaan tehdä mahdollisimman nuorisoystävällinen ja houkuttava
paikka asua, niin on tärkeää saada nuorten
ääni kuuluviin. Tehdyt päätökset vaikuttavat tulevaisuuteen ja tulevaisuushan on
meidän, nuorien.
-Nuorisotyöryhmään kuuluva nuori

EUROOPAN NUORISOVIIKON KAMPANJA
(29.4-5.5.2019)
Pirkanmaan Nuorisotyöryhmä ideoi toukokuussa 2019 vietetylle Euroopan nuorisoviikolle
maakunnallisen kampanjan nuorisovaltuustojen tunnetuksi tekemiseksi Pirkanmaan kunnissa. Kampanjaan toteutettiin Euroopan nuorisoviikon aikana 16 Pirkanmaan kunnassa.
Kampanjan aikana toteutettiin yhteinen Nuvat
tutuksi-kysely, johon linkkiä jaettiin kuntien nuorisovaltuustojen ja nuorisotoimien facebook- ja
instagram-tileillä ja lisäksi eräissä kunnissa kyselyyn kerättiin vastaajia viikon aikana olleissa
tapahtumissa, joissa nuorisovaltuusto oli mukana (esim. Sastamalan vapputapahtuma). Kampanjassa haastettiin kyselyn lisäksi seuraamaan
oman kunnan nuorisovaltuustoa somessa.
Kyselyyn vastasi viikon aikana 427 nuorta, joka
oli hieno tulos. Vastauksista saatiin hyödyllistä
dataa sekä maakunnallisen nuorisotyöryhmän,
että kuntien nuorisovaltuustojen käyttöön.
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PIRKANMAAN NUORISOFOORUMIT
Pirkanmaan osalla alueen kunnista on jo pitkään ollut tiivistä yhteistyötä nuorisovaltuustotoiminnan osalta ja seudulla on mm. järjestetty
Pirkanmaan Nuorisofoorumi -nimisiä nuorisovaltuustojen yhteisiä kouluttautumis- ja verkostoitumistapahtumia kahdesti vuodessa vuodesta
2015 alkaen. Isännöintivuoro kiertää kunnissa.
Toukokuussa 2019 Pirkanmaan nuorisotyöryhmä isännöi tapaamista maakunnallisella
teemalla. Ohjelmassa oli mm. nuorisotyöryhmän avoin kokous, Pirkanmaan liiton
toiminnan esittelyä, työpajoja esiintymisestä
ja medialukutaidosta, sekä seppo.io -mobiilipelillä toteutettu peli, joka käsitteli vaikuttamista eri tavoilla ja jonka kautta kerättiin
ideoita nuorisotyöryhmän toimintaa varten.
Lisäksi kansanedustaja Piia Viitanen kävi keskustelemassa nuorten kanssa omasta työstään ja
valmisteilla olevasta hallitusohjelmasta.

MAAKUNNALLINEN
NUORISOVAIHTO-RYHMÄ
Pirkanmaan ensimmäisellä maakunnallisella
nuorisovaltuustojen yhteisleirillä helmikuussa 2019 ideoivat maakunnallisia toimintoja ja
toiveina nousivat esiin teemat kansainvälisyys
ja ilmastonmuutos. Tähän liittyen aloitettiin
maakunnallinen nuorisovaihtoprojekti, jonka
tavoitteena oli Erasmus+-rahoituksen turvin
toteuttaa ilmastonmuutos-teemaan liittyvä
kansainvälinen nuorisovaihto. Ryhmään oli
tunkua, sillä jopa 29 nuorta ilmoitti kiinnostuksensa. Valitettavasti ryhmään voitiin ottaa 12
nuorta, jotka valittiin kaikki eri Pirkanmaan kunnista. Ryhmä ahkeroi kevään aikana hakemuksen
kimpussa ja sai elokuussa positiivisen päätöksen
Erasmus+-rahoituksen myöntämisestä. Niinpä
ryhmä isännöi Saksan ja Kreikan nuorisoryhmiä
tammikuussa Suomessa keskustellen ilmastonmuutoksesta ja kehittäen konkreettisia asioita,
joilla nuoret voivat toimia sen hillitsemiseksi.

Nuorisotyöryhmän avoin kokous menossa

Nuorisotyöryhmäläisiä Piia Viitasen kanssa
Kaikkein parasta Nuorisofoorumissa oli se,
että pystyi tutustumaan muihin Pirkanmaan
nuorisovaltuustoihin ja kuulla, mitä he ovat
tehneet omissa kunnissaan nuorille. Muita
nuorisovaltuustolaisia näkee niin harvoin
vapaa-ajalla, että on mahtavaa päästä vaihtamaan kuulumisia ja oppimaan uutta porukassa, jossa ketään ei jätetä yksin.
-Tapahtumaan osallistunut nuori
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Ryhmän kevään viimeinen tapaaminen minigolffaamassa, kun Erasmus+-hakemus oli saatu
valmiiksi

SATAKUNTA –
NUORTEN ÄÄNI ESIIN ERI FOORUMEILLA
Maakunnallista nuorisovaltuustoa alettiin valmistella Satakunnassa vuonna 2017 Satakunnan Tulevaisuus Lapsissa -hankkeen osana. Vuosina 2017 ja 2018 tehtiin valmistelutyötä asiantuntijoiden ja nuorten kanssa.
Valmisteluun on kuulunut valmistelutyöryhmiä,
verkostotapaamisia, ohjausryhmiä, tapaamisia Satakuntaliitolla ja nimettyjen Satakunnan
nuorten lähettiläiden kanssa tehtäviä töitä.
Lähettiläät nimettiin kertomaan nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa maakuntauudistukseen.

SataNuva on ollut mukana SuomiAreenan
paneelikeskustelussa "Tuntekaa vapina, ilmastokapina", pitämässä SuomiAreenan nuorten
visiopuheenvuoron, pitämässä päätöspuhetta
Sotaveteraanien, Lottien ja sotaorpojen juhlassa. Kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa
on suunnittelusta ja valmistelusta ollut
vastuussa nuorten ryhmä.

Satakunnan Nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä SataNuva perustettiin 31.1.2019. SataNuvassa on nuorten edustus 16 eri Satakunnan
kunnasta. SataNuvassa on jäseniä yhteensä 49,
joista 15 on varajäseniä.

SataNuvan jäsenet ovat kohdanneet Satakunnan
kansanedustajat sekä Satakunnan vanhusneuvoston edustajat yhteisessä keskustelutilaisuudessa. Keskustelutilaisuus huipentui Satakunnan laulun yhteiseen laulamiseen. Suunnitteilla on jatkaa säännöllistä keskustelua
kansanedustajien kanssa. Lisäksi Satakunnan
vanhusneuvoston kanssa selvitetään yhteisistä
kehitystavoitteista.

SataNuvan edustajat ovat luoneet SataNuvalle
toimintasäännön, joka määrittää toimintatapoja, vastuutehtäviä ja toimintaa. Satakunnan
Nuorisovaltuusto on kokoustoiminnan lisäksi järjestänyt vuoden 2019 aikana avoimen
Satakunnan nuorten ja päättäjien kohtaamistapahtuman, Nuorisofoorumin, teemalla
"Ympäristö, ilmastonmuutos ja nuorten vaikuttaminen", ja avoimen SuomiAreena Workshopin.

Hankkeella ja SataNuvalla on vahva kontakti
ja yhteistyö kuntien nuorisovaltuustojen, kuntien nuorisovaltuustoja ohjaavien työntekijöiden, kuntien nuorisotoimen, Nuorten Suomen,
muiden maakuntien nuorten vaikuttajaryhmien
työntekijöiden ja Satakuntaliiton kanssa. SataNuva on järjestänyt avoimia kokouksia, joissa on
kuultu mm. ammattilaisten näkökulma heikommassa asemassa olevien nuorten kuuleminen ja
huomioonottaminen Satakunnassa.

SataNuvan edustajat Satakunnan kansanedustajien ja Satakunnan Vanhusneuvoston edustajien kanssa
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Satakunnassa on ollut aktiivista mediaviestintää:
Sosiaalisen median ja useiden nettiartikkelien lisäksi tiedotusta SataNuvasta on uutisoitu Yle-uutisissa, Länsi-Suomi-lehdessä, Merikarvia-lehdessä, Kankaanpään Seutu-lehdessä,
Luoteisväylä-lehdessä sekä Radio Ramonassa.
Nuoret ovat erityisesti tuoneet esiin nuorten
kaiken tasoisen vaikuttamisen tärkeyttä. On
tärkeää kaikenlaisista lähtökohdista olevien
nuorten ääni kuuluviin.
Nuorten ääni Satakunnassa -hanke on saanut
Lounais-Suomen aluehallintovirastolta jatkorahoituksen hankkeen jatkamiseksi vuosina
2019-2020. Marraskuun alussa järjestetään
avoin nuorten ja päättäjien kohtaamistapahtuma Nuorisofoorumi yhteistyössä Suomen lukiolaisten liiton kanssa. Teemana Nuorisofoorumissa on "Hyvinvoinnin haasteet Satakunnan
uhkana". Vanhusneuvoston kanssa tehtävää
yhteistyötä kartoitetaan. Lisäksi kansanedustajien kanssa tapahtuvaa säännöllistä keskustelua.

Hankkeen tavoitteena on Satakunnan nuorten
vaikuttamistoiminnan juurruttaminen osaksi maakunnan toimintaa sekä toiminnan vaikutusten laajentaminen. Aikuisten osaamisen
varmistaminen sekä tiedottaminen ovat olennaisen tärkeitä. Kaikenlaisten nuorten äänen
kuulemista pyritään vahvistamaan avaamalla
maakunnallisen nuorisovaltuuston päätöstoimintaa laajemmin kaikille nuorille.
Työn merkitys maakunnalle on valtava. Satakunta on muuttotappiollinen maakunta. Nuorten
mielipiteen kuuleminen vahvistaa nuorten osallisuuden tunnetta ja maakuntaidentiteettiä. Tällä
hetkellä nuorten ääntä kuullaan sattumanvaraisesti ja siihen vaaditaan nuorten omaa
aktiivisuutta. Työn tavoitteena on nuorten äänen
kuuleminen aktiivisesti ja systemaattisesti
Satakunnan kaikissa nuoria koskevissa asioissa
jo valmisteluvaiheessa.

Mä unelmoin Suomesta, jossa jokainen
haluaa vaikuttaa ja muuttaa, ei pakosta,
vaan aidosta välityksestä.
-SataNuvan edustaja

SataNuvan edustajat ensimmäisessä kokouksessa 12.2.2019
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Me nuoret ollaan se tulevaisuus, joka tehdään
nyt. Päätöksillä, valinnoilla ja politiikalla.
Meillä nuorilla on upea oikeus vaikuttaa.
Tässä tilanteessa jopa vastuu. Siksi aika tehdä
kaikki mahdollinen on nyt.
- SataNuvan edustaja

JOKAISEN PITÄÄ TUNTEA VASTUUNSA NUORTEN
OSALLISTAMISESSA
NUORILTA SELVÄ VIESTI:
NUORET HALUAVAT VAIKUTTAA
Hankkeen lähentyessä loppuaan kesäkuussa
2019 nuorten maakunnallisille vaikuttajaryhmille
välitettiin kysely, jossa kartoitettiin muun muassa
ryhmien merkitystä, niiden käytännön toiminnan
sujuvuutta, yhteistyötä päättäjien kanssa ja
resurssien tarvetta. Kyselyyn vastasi määräajassa
56 nuorta.

Tärkeimmät syyt mukaan lähtemiselle oli halu
vaikuttaa, kehittää yhteiskuntaa ja tuoda nuorten
ääntä esiin. Nuoret kokevatkin, että merkittävintä toiminnassa on ollut se, että on päässyt
vaikuttamaan asioihin. Myös verkostoituminen ja
omien taitojen kehittyminen koettiin merkittävänä. Toiminta on ollut nuorten mielestä kivaa ja se
on innostanut vaikuttamaan.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löydät
www.nuortenmaakunta.fi -> nuorten kokemuksia maakunnallisesta vaikuttamisesta
suora linkki
https://drive.google.com/file/d/1fai_AzrTb
GlahNkBje4r5G5w4yF0w_2m/view

Kaikista maakunnista nousi isoimpana samat
asiat, mihin nuoret haluavat vaikuttaa. Näitä
ovat
•
•
•
•

Ilmaston muutos ja ympäristöasiat
Nuorten mielenterveys
Julkinen liikenne
Koulutukseen ja opiskeluun liittyvät asiat

Näistä keskustelu ja näihin vastaaminen on
aikuisten syytä ottaa heti tosissaan.
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SUOSITUKSIA JA HYVIÄ
KÄYTÄNTÖJÄ NUORTEN
OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN EDISTÄMISEEN
PODCASTIT
Hankkeen kokemuksia ja havaintoja on koottu
yhteen myös kuunneltavassa muodossa, podcasteina. Kuusiosaisessa sarjassa pohditaan
muun muassa nuorten maakunnallisten vaikuttajaryhmien toimintaa, kaikkien nuorten osallisuutta, nuoria poliittisina toimijoina, virkamiesten ja päättäjien vastuuta nuorten kuulemisesta
sekä osallisuuden ja nuorten vaikuttamisen
edistämisen erilaisia malleja. Sarjassa kuullaan
hankkeen projektikehittäjien Eeva Mäntylän ja
Tarja Kovasen lisäksi nuorten osallisuuden asiantuntijoita sekä tietysti nuoria vaikuttajia.
Tavoitteena on pohtia nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden edistämisestä monipuolisesti. Sarja tarjoaa myös käytännön vinkkejä
nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden edistämiseen.
Sarja löytyy osoitteesta
www.nuortenmaakunta.fi
suora linkki sarjan podcasteihin
https://soundcloud.com/user-615884925/
sets/nuorten-maakunta-podcast

NUORTEN MAAKUNNALLISET
VAIKUTTAJARYHMÄT
Ryhmien toiminta vaatii resursseja:
• Tarvitaan asiantunteva ohjaaja, jolla
on aikaa tukea ja innostaa nuoria
vaikuttamistyössä sekä ohjata ryhmää
toimimaan hyvin ja kaikille nuorille
turvallisesti. Nuorten vaikuttamistyössä
on kyse myös oppimisesta ja vaikuttajaksi
kasvamisesta. Ohjaajan merkitys on erittäin
suuri eikä sitä voi ohittaa, esimerkiksi pelkkä
hallinnollinen ohjaus ei todellakaan riitä.
• Jäsenten kokousmatkat on korvattava.
Myös kokoustiloihin ja -tarjoiluihin sekä
ryhmäytymiseen on varattava rahaa.
• Toimintaa täytyy myös markkinoida nuorille
eri kanavissa ja toiminnasta tulee tiedottaa
kattavasti eri tahoille.
Käytännön toiminta:
• Ryhmillä on hyvä olla säännölliset
kokousajat.
• Ryhmän toiminnalle kannattaa luoda selkeitä, nuorten itse määrittelemiä tavoitteita.
• Kouluille kannattaa kertoa
toiminnasta demokratiakasvatuksen ja
yhteiskunnallisten taitojen oppimisalustana.
Ryhmän sisäinen osallisuus:
• Ryhmään pitää olla matala kynnys osallistua
ja siinä pitää huomioida esteettömyys sekä
erilaisten vähemmistöryhmien tarpeet.
• Jäsenyys avoimeksi myös niille nuorille,
jotka eivät ole kuntien nuorisovaltuustojen
jäseniä
• Kokousasian lisäksi myös muuta ryhmän
yhteistä toimintaa
• On muistettava, että vaikuttajaryhmän
jäsenet ovat valittu edustamaan alueen
nuoria
Vuoropuhelu ja viestintä päättäjien kanssa:
• Tarvitaan toimivaa, selkeää, avointa
ja ennakoivaa vuorovaikutusta
nuorisovaltuuston ja päättäjien sekä
virkamiesten välillä: nuoret valitsevat, mihin
haluavat vaikuttaa. Nuorisovaltuustolle pitää
tiedottaa valmistelussa olevista asioista
hyvissä ajoin
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NUORISOFOORUMIT
Nuorisofoorumi tai nuorten maakuntapäivä on
hyvä tapa osallistaa nuoria laajasti. Ne kannattaa suunnitella ja toteuttaa yhdessä nuorten
kanssa. Päättäjiä kannattaa lähestyä hyvissä
ajoin ja henkilökohtaisilla viesteillä. Päivän anti
tulee kirjata ylös ja mahdolliset lupaukset viedä
suunnitellusti osaksi päätöksentekoprosesseja.
KIRJOITTAMINEN – VIDEOT – AUDIOTPIIRTÄMINEN
Aktiivinen kuva- ja videoviestintä, eli toiminnan
näkyväksi tekeminen on tehokas keino vaikuttaa.
Kirjoittaminen on vain yksi tapa kerätä nuorten
näkemyksiä. Vastaavanlaisen kampanjan voi
toteuttaa esimerkiksi pyytämällä kokemuksia video- tai audiomuodossa tai esim. piirustuksina.
Kirjoittaminen voi rajata pois sellaisia nuoria,
joille tekstin tuottaminen ei ole luontevaa. Kaikki
eivät myöskään koe esimerkiksi videoiden tekoa helppona ja niiden työstämiseen voi liittyä
paineita teknisestä toteutuksesta.
Kokemuksia voi pyytää niin yleisesti kuin
kohdennetusti esimerkiksi lastensuojelusta tai
nuorisopalveluista. Osallistujat voi myös rajata
esimerkiksi kaupungin tai maakunnan alueen
nuoriin. Tällöin on kuitenkin oltava tarkkana
siinä, että nuorten anonymiteetti säilyy.
On tärkeää, että nuorilta kerättyjä kirjoituksia,
videoita ja piirroksia hyödynnetään ja jaetaan
eteenpäin. Parasta on, että tuetaan nuoria itse
välittämään näitä joko omia tai muiden nuorten
tekemiä viestejä, mutta aina se ei ole mitenkään mahdollista. Nuorille kannattaa kertoa,
että heidän näkemyksensä välitetään eteenpäin
päättäjille ja virkamiehille. Nuorten kokemuksia,
näkemyksiä ja mielipiteitä ei pidä koskaan kerätä
ilman selkeää suunnitelmaa niiden jatkokäytöstä.
Tarkempia vinkkejä näihin osoitteesta
www.nuortenmaakunta.fi
-> suosituksia ja hyviä käytäntöjä
https://drive.google.com/file/d/1J-2r5Y55SR
4Bxau53HLxQhhkAZ-2s982/view
Päättäjäkoulutusmateriaali www.nuortenmaakunta.fi -> Päättäjäkoulutus

OSALLISUUDEN LAATUKRITEERIT

HUONEENTAULUT

Hankkeen työntekijät olivat mukana laatimassa
osallisuuden laatukriteereitä osana Osallisuuden
osaamiskeskuksen toimintaa. Sitä kautta syntyi
uusi nettisivusto, josta löytyy paljon hyvää asiaa
ja jota voi soveltaa myös maakuntavaikuttamiseen liittyen.

Hankkeessa hyödynnettiin myös aiemmin
Nuorten Keski-Suomen hankkeessa nuorten
laatimia Huoneentauluja päättäjille, ohjaajille ja
muille. Julisteita ja kortteja kannattaa hyödyntää
päättäjien, ohjaajien ja nuorten kannustamisessa
ja kouluttamisessa nuorten vaikuttamisen
edistämiseen. Julisteet ja kortit ovat tulostettavissa sivuilta

https://nuoretjaosallisuus.fi/
VINKKEJÄ NUORTEN OSALLISTAMISEKSI
Samalta sivustolta löytyy myös kooste Mistä niitä
nuoria löytyy? (pdf), joka koottiin yhteistyössä
Kehittämiskeskus Opinkirjon ja All Youth-hankkeen kanssa. Siinä annetaan käytännön vinkkejä,
mistä nuoria voisi tavoittaa ja mitä nuorten
osallistumisessa kannattaa huomioida.
Suora linkki: https://nuoretjaosallisuus.fi/
wp-content/uploads/2019/08/Mista%CC%88
-niita%CC%88-nuoria-lo%CC%88ytyy.pdf

http://www.nuortensuomi.fi/huoneentaulut/
VIESTINTÄ
Toiminnan tavoitteet ja kohderyhmät ovat laajat.
Näin myös viestintää on syytä tehdä kohdennetusti paljon ja eri reittejä pitkin. Hankkeen
aikana tärkeimpinä kanavina kohtaamisten
ja sähköpostiviestien lisäksi olivat uutiskirjeet, twitter, facebook ja youtube sekä monet
whatsApp-ryhmät. Laajaa näkyvyyttä saatiin
myös perinteisen median kautta, jonka
merkitystä tässäkään ei kannata unohtaa.

MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON KÄYTÄNTÖJÄ SYKSYLLÄ 2019
Monessa maakunnassa käytännöt ovat vielä muotoutumassa ja voivat muuttua vielä.

Kuntia

Etelä-Savo

Kainuu

Keski-Suomi

Pirkanmaa

Satakunta

14

8

22

23

17

Jäseniä

21 (nyt)

20

50 (max)

30

34

+varajäseniä

12

20

22

-

15

1/kuntien nuva tai
vastaava

2 nuorta/kunta

1 kuntien nuva tai
vastaava, 1 jäsen
+ varajäsen/kunnasta muuten

Valintaperusteet
-kuntakohtaiset

1/kuntien nuva

-muut

4 paikkaa oppilaitosten edustajille

6 vapaata paikkaa

7 vapaata paikkaa

ei vapaita paikkoja

4 krt/v

ollut n 1 krt/kk, jatkossa harvemmin

4-6 krt/vuosi
+työryhmiä

Vähintään 1 krt/2
kk

maakuntaliiton
toimintaa

maakuntaliiton
toimintaa

virallistamisprosessi käynnissä

virallistamisprosessi käynnissä

virallistamisprosessi käynnissä

matkat
kokouspalkkiot

matkat
kokouspalkkiot

valmistelussa
ollut suositus:
kunnat huolehtivat matkakuluista

nyt suositus: kunnat huolehtivat
matkakuluista

nyt suositus: kunnat huolehtivat
matkakuluista

-vapaat paikat

9 vapaata paikkaa

Kokoontumistaajuus

n. joka 2 kk

Virallisuus
Korvaukset
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1-4 /kunta nuvien
nimeäminä

TÄSTÄ ON HYVÄ JATKAA
Vaikka maakuntauudistus kaatui ja hanke loppui vähän ennen aikojaan, työ ei mennyt lainkaan hukkaan. Hankkeen aikana tavoitettiin eri tilaisuuksissa toiminnoissa n. 1500 nuorta ja n. 500 aikuista.
Nuoret kokoustivat 115 kertaa (19-26/maakunta) ja kohtasivat 68 muussa erilaisessa tilaisuudessa
(6-22/maakunta) useimmiten yhdessä päättäjien ja muiden aikuisten kanssa. Aikuisten kanssa
kehittämistyön merkeissä kokoonnuttiin maakunnissa yli 50 kertaa. Osanottajia oli 76
kunnasta eli 90 % näiden maakuntien kunnista oli edustajia mukana.
Viestinnän kautta tavoitettiin todennäköisesti kymmeniä tuhansia henkilöitä. Ymmärrys nuorten
osallistumisen merkityksestä on lisääntynyt eri tahoilla. Nuoret ovat päässeet tekemään yhteistyötä yli
kunta ja maakuntarajojen. Nuorille on ollut nuoren sanoin ”inspiroivaa tavata aikuisia, jotka näkevät
nuorten kyvyt ja mahdollisuudet vaikuttaa aitoina ja edistävät näitä asioita työssään”.
Kaikissa maakunnissa toiminnot ovat edenneet hyvään suuntaan, jokaisessa vähän omalla tavalla ja omaan tahtiin. Yhteistyö muiden maakuntien kanssa on ollut antoisaa ja se on antanut
jaksamista ja voimaa omaan toimintaan. Kaikki pyrkivät jakamaan omia kokeiluja ja näkökulmia
yhteiseen käyttöön nuorten hyväksi. Kaikissa hankkeen maakunnissa toiminta jatkuu hankkeen
synnyttämien maakunnallisten hankkeiden ja osin maakuntien tuella. Tarve toiminnalle on ymmärretty yhteiskunnassa laajastikin, sillä Rinteen hallituksen hallitusohjelmaankin on kirjattu: nuorten
kuulemisvelvoitetta vahvistetaan ja sen kehittämiseksi kehitetään uusia työkaluja.
Hyvä pyörä on lähtenyt pyörimään. Paljon tehtävää vielä riittää – matka on vasta aivan aluillaan.
On aika laittaa uutta vaihdetta kehiin!

LISÄTIETOJA

Arvostetaan ja kuullaan toisia herkällä korvalla jatkossakin.

www.nuortensuomi.fi ja www.nuortenmaakunta.fi ja teksteissä mainituista tarkemmista linkeistä
pääset tutustumaan hankkeen ja verkoston työn tuloksiin vielä laajemmin. Sosiaalisesta mediasta
hankkeen toimintoja voi etsiä aihetunnisteella #nuortenääniesiin.
Tämä julkaisu ilmestyy sekä painettuna versiona että digitaalisena versiona osoitteessa
www.nuortensuomi.fi/referenssit.
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KIITOS JA KUMARRUS
KAIKILLE YHTEISTYÖTAHOJEN TOIMIJOILLE, JOTKA OVAT OLLEET
MAHDOLLISTAMASSA JA KEHITTÄMÄSSÄ HANKKEEN TOIMINTOJA
PÄÄRAHOITTAJALLE

HANKKEEN TYÖNTEKIJÖILLE

Opetusministeriölle

Eeva Mäntylä ja Tarja Kovanen, projektikehittäjät
Eeva-Liisa Tilkanen, koordinointi, hallinto
Jere Huotari, koulutus

OSARAHOITTAJILLE JA VAIKUTTAJATAHOILLE
Etelä-Savon maakuntaliitolle
Kainuun liitolle
Keski-Suomen liitolle
Pirkanmaan liitolle
Satakuntaliitolle
Maakuntien maakunta- ja soteuudistuksen
valmisteluorganisaatioille
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
-LAPE-hankkeelle

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄLLE
Maria Kaisa Aula, puheenjohtaja
Seija Laitinen / Katja Saukkonen, Etelä-Savo
Paula Karppinen/ Kirsi Kyllönen, Kainuu
Hanna Hämäläinen / Päivi Fadjukoff, Keski-Suomi
Kirsimari Peltomäki / Titta Pelttari, Pirkanmaa
Mirja Antila/Petra Ahonen, Satakunta
Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto / Maija Korhonen / Eveliina Pekkanen, Etelä-Savon liitto
Kirsi Kohonen, Itä-Suomi aluehallintovirasto /
Päivi Pienmäki-Jylhä, Länsi- ja Sisä-Suomen Avi
Eetu Koski, nuorten edustaja, Kainuu
Jere Huotari / Eemil Kautto / Joonatan Similä,
nuorten edustaja, Keski-Suomi
Tytti Halttu, nuorten edustaja, Pirkanmaa
Saara Kallio-Kokko / Heikki Vuojakoski, Nuorten
Akatemia
Pekka Kaunismaa, Humanistinen
ammattikorkeakoulu
Jari Ketola, Pesäpuu ry
Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura
Jaana Tiiri, Invalidiliitto / nuorisotoimikunta
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MAAKUNTIEN VASTUUHENKILÖILLE
Etelä-Savo: Katja Saukkonen ja Saara Hanhela
sekä Terhi Venäläinen
Kainuu: Paula Karppinen, Seppo Jonninen
Keski-Suomi: Laura Saartoala ja Carita
Hännivirta, Hanna Hämäläinen
Pirkanmaa: Elina Peippo, Liisa Hietamaa
Satakunta: Petra Ahonen ja Tiina Tenho, Arttu
Heinilä
MUILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
All Youth -hanke
Invalidiliitto
Nuorisovaltuustojen liitto
Oikeusministeriö
Opetushallitus/Erasmus+
Osallisuuden osaamiskeskus -verkostot
Suomi Areena, Sitra, Plan International Suomi,
Kaakkois-Suomen AMK

ERI MAAKUNTIEN KEHITTÄMISRYHMILLE, TAUSTAJOUKOILLE JA MUILLE
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOISSA
MUKANA OLI HENKILÖITÄ SEURAAVILTA
TAHOILTA

ETELÄ-SAVO
LAPE-hanke
Pieksämäen kaupunki& nuorisotoimi
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Esa-Manu, Etelä-Savon maakunnallisen
nuorisovaltuuston nuoret
Etelä-Savon kuntien nuorisovaltuustot,
-neuvostot ja vaikuttajaryhmät
Etelä-Savon nuoret vaikuttajat aktiivit
Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon kuntien nuorisotoimet
Ohjaamo olkkari

KAINUU
Kajaanin kaupungin nuorisopalvelut
Kainuun kuntien nuorisopalvelut
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston
nuoret

KESKI-SUOMI
LAPE-hanke
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Gloria ry ja Paremmin yhdessä ry
Keski-Suomen kuntien nuorisotoimet
Pohjoisen Keski-Suomen ammattioppilaitos
POKE
Keski-Suomen ely-keskus
Jyväskylän kestävä kehitys - JAPA ry
Yhteiskuntasimulaattori Oy
Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston nuoret
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PIRKANMAA
Pirkanmaan seutukunnallinen nuorisotyö
Tampereen kaupunki
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston
nuoret
LAPE-hanke
Kuntien nuorten osallisuudesta vastaavat
työntekijät

SATAKUNTA
LAPE-hanke
Porin kaupunki
Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Satakunnan kuntien nuorisovaltuustot ja
vaikuttajaryhmät
Kuntien nuorisotyö
Satakunnan Ohjaamo
Suomen Lukiolaisten liitto
Satakunnan maakunnallisen nuorisovaltuuston
nuoret

LISÄKSI
Monille muille järjestöjen, kuntien ja muiden
toimijoiden edustajille jotka ovat olleet mukana
pohdinnoissa ja toiminnoissa matkan varrella

OSANOTTAJIEN KOMMENTTEJA MATKAN VARRELTA
SataNuvan edustajien suhtautuminen hallituksen eroamiseen 8.3.2019

Omaehtoisuus ja ympäristö,
jossa moninaiset ihmiset
voivat vaikuttaa, on tärkeintä,
eli toiminnassa ei ole mukana
ainoastaan politiikkaorientoituneita persoonia. Tämä on
tärkeää koska vähemmistö
nuorista on tällaisia.
-Etelä-Savon nuori

Nuorilla on visionäärinen
näkemys siitä, miten asioiden
pitäisi tulevaisuudessa olla ja
millaisia ratkaisuja voisimme
löytää aikansa eläneiden nykypalveluiden tilalle. Miksi emme
siis kuule nuoria enemmän ja
osallista heitä yhteiseen keskusteluun? Se olisi win-win
tilanne meille kaikille.
-Emmi Hyvönen, viestinnän ja
osallisuuden valmistelija,
Keski-Suomi 2021 -projekti

Nuorten vaikuttaminen on askel, joka maakunnan kannattaa ottaa
osallisuuden edistämiseksi. Toiminnan käynnistämiseksi pitää olla
kyllä resursseja ja nuoret pitää pystyä pitämään mukana alusta asti
suunnittelemassa toimintaa. Oppimista tapahtuu sekä nuorten että
päättäjien toiminnassa ja siitä on oikeasti hyötyä, että kuunnellaan
nuoria ja kohdellaan kumppaneina, eikä vain kuulla. Elinvoimainen
maakunta rakentuu nuorten varaan.
-Eveliina Pekkanen, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto

