NUORTEN ÄÄNI MAAKUNNISSA 2021-2022
Nuorten ääni maakunnissa -hankkeessa luodaan maakuntakohtaisia ratkaisuja ja
toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan maakunnallisessa
päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Yhdessä eri toimijoiden ja nuorten kanssa
luodaan
pohja
sote-uudistuksen
lakiluonnoksen
mukaiselle
maakunnalliselle
nuorisovaltuustotoiminnalle ja muulle nuorten kuulemiselle maakunnan ja palveluiden
kehittämisessä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että mahdollisimman monen ja eri
elämäntilanteissa olevan nuoren ääni saadaan mukaan kehittämistyöhön.

z

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteiksi on määritelty seuraavat:
•

Kaikkiin

maakuntiin

syntyy

maakunnalle

luontaisia

ratkaisuja

ja

toimintamalleja

nuorten

vaikuttamismahdollisuuksien luomiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujen
kehittämisessä
•

Nuoret kokevat osallisuutta. Nuorten kyvyt, kiinnostus ja edellytykset toimia yhteiskunnassa lisääntyvät.

•

Nuorten ajatukset tuovat uutta näkökulmaa maakuntien kehittämistyöhön ja auttavat maakuntia
onnistumaan.

Parhaimmillaan:
•

Nuoret pääsevät mukaan sote-uudistustyöhön valmistelemaan lakiluonnoksen mukaista maakunnallista
nuorisovaltuustotoimintamallia ja kehittämään palveluja laajemminkin.

•

Nuoret ovat eri tavoin mukana vaikuttamassa myös muuhun maakunnan päätöksentekoon mm.
maakuntaliittojen toiminnassa.

•

Mahdollisimman monen ja eri elämäntilanteissa olevan nuoren ääni saadaan mukaan kehittämistyöhön.

•

Löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon, kehittämistyön että nuorten tarpeita ja tukevat samalla
paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa

www.nuortensuomi.fi

TOIMINTAMUODOT
Hankemaakuntina ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa. Toimintaa toteutetaan sekä
maakuntakohtaisesti että yhteisesti maakuntien kesken. Maakunnissa mennään nuorten kuulemisessa tällä
hetkellä hyvin eri vaiheissa ja sitä toteutetaan eri tavoilla. Maakuntakohtaiset toimenpiteet rakennetaan siksi
tarpeiden mukaan. Nuoret ovat mukana kehittämistyössä koko ajan, jo heti ensimmäisistä kohtaamisista lähtien
niin maakunnallisella kuin ylimaakunnallisella tasolla. Yhteistyössä ovat mukana myös maakuntien verkostojen
edustajat tarpeen mukaan (muun muassa maakuntaliitto, sote-valmisteljat, Lape-työ, kunnat, koulut ja järjestöt).

Tavoitteisiin pyritään järjestämällä tapaamisia, työpajoja ja koulutuksia sekä aikuisille että nuorille, yhdessä ja
erikseen. Tilaisuuksissa vahvistetaan yhteistä ymmärrystä, rakennetaan verkostoja, jaetaan osaamista sekä
kehitetään toimintamalleja. Hankkeessa kootaan tietoa maakuntiin soveltuvista nuorten osallistumismalleista
sekä nuorten näkökulmista hyvinvointialueeseen ja sen palveluihin liittyen. Lisäksi vaikutetaan siihen, että
maakuntavaaleissa vuonna 2022 nuoret ja nuorten näkökulmat ovat vahvasti mukana muun muassa virkamiehiin
ja päättäjiin vaikuttamalla.

Hankkeessa järjestetään syksyllä 2021 muun muassa:
• Ohjausryhmän kokoukset – osaamisen jakaminen, verkostojen rakentaminen, toimintamallien
kehittäminen
•

Nuorten tapaamiset ja koulutukset – tietoa sote-uudistuksesta ja vaikuttamisesta, osaamisen vaihtoa

•

Nuorten äänen esiin nostaminen eri yhteyksissä – mm. STM:n hyvinvointialueiden valmistelijoille
suunnatussa tilaisuudessa

•

Nuorisovaltuustojen ohjaajien infotilaisuudet – tietoa sote-uudistuksesta ja nuorten vaikuttamisesta siihen
liittyen

•

Nuorten ääni maakunnissa -seminaari – nuorten äänen kuulemisen merkityksen korostaminen, hankkeessa
kertyneen tiedon jakamista, nuorten kuulemisen mallit esiin

Kun saadaan vahvistettua nuorten käsitystä omasta toimijuudestaan ja
mahdollisuudestaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin eri tavoin, se lisää kaikkien
muiden toimintojen ja palvelujen vaikuttavuutta.

www.nuortensuomi.fi

