
Nuorten osallisuus
Kanta-Hämeen
hyvinvointialueella
Kooste Hämeenlinnassa, Lopella ja Forssassa
syksyllä 2022 pidetyistä Erätauko-
keskusteluista



Erätauko-keskustelut
Kanta-Hämeessä
• Keskustelut ja ̈rjesti Nuorten Akatemian, Suomen Nuoriso-

valtuustojen Liiton ja Nuorten Suomen yhteinen Kohti nuorten
hyvinvointialueita –hanke yhdessä OmaHämeen kanssa

• Aiheena oli nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

• Keskustelujen tavoitteena oli ymma ̈rta ̈a ̈ paremmin eri
na ̈ko ̈kulmia ja pohtia erilaisia keinoja vahvistaa nuorten
osallisuutta hyvinvointialueella, ja antaa näin evästyksiä
hyvinvointialueen osallisuusohjelmaan ja -työhön

• Keskusteluja oli yhteensä kolme eri puolilla aluetta: 
Hämeenlinnassa 30.9., Lopella 31.10. ja Forssassa 15.11.

• Keskusteluihin osallistui 10 nuorta ja 9 aikuista (alue-
valtuutettuja, viranhaltijoita, etsiviä nuorisotyöntekijöitä)  
sekä noin 70 nuorta yleisönä Lopen keskustelussa

https://nuortenakatemia.fi/nuorten-akatemia/hankkeet/kohti-nuorten-hyvinvointialueita/


Tärkeimmät toiveet keskusteluista

Monipuolisia vaikuttamiskeinoja
Mikään vaikuttamiskanava ei sovi kaikille nuorille. Nuoret
kaipaavatkin monipuolisia vaikuttamisen keinoja, jotta
mahdollisimman monen nuoren ääni kuuluisi.

Päättäjien ja työntekijöiden jalkautumista
Nuoret toivovat, että päättäjät ja viranhaltijat jalkautuisivat
kouluille, nuorisotiloille, someen ja muihin nuorille tuttuihin
paikkoihin. Näin nuoret saisivat enemmän tietoa
hyvinvointialueesta, ja päättäjät ja palveluiden kehittäjät
voisivat kuulla nuorten ajatuksia.
Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja
Nuoret haluavat vaikuttaa erityisesti mielenterveyspalveluihin, 
jotta ne olisivat nopeammin ja helpommin saavutettavissa.
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Unelmien hyvinvointialue
Osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmasta

• Päättäjät ja työntekijät jalkautuvat kouluihin ja nuorten käyttämiin palveluihin
kertomaan hyvinvointialueen asioista ja kuulemaan nuorten näkemyksiä. Nuorten on 
vaikeaa vaikuttaa, jos heille ei kerrota selkeästi hyvinvointialueesta ja tavoista vaikuttaa. 

• Vaikuttamista ja osallistuvaa budjetointia koulujen Vaikuta-päivien, muiden
teemapäivien tai valtuustosimulaatioiden kautta. Nuoret oppivat ja innostuvat
vaikuttamisesta ja pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan ja tekemään aloitteita.

• Selkeät ja yksinkertaiset palautekyselyt, joihin vastaamiseen voisi olla jokin porkkana
• Digitaaliset vaikuttamiskanavat ja sosiaalinen media myös vaikuttamisen keinoina
• Tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja muita vaikuttamisen paikkoja, joihin on matala

kynnys osallistua ja joissa kuullaan nuoria. Yhteistyö koulujen ja muiden kunnan
palvelujen kanssa tärkeää.

• Viestitään selkeästi, miten nuorten aloitteet etenee, jotta näkee, että niillä on vaikutusta



Unelmien hyvinvointialue
Nuorisovaltuustoon liittyen

• Nuorisovaltuustolla olisi aidosti vaikuttamismahdollisuuksia, esimerkiksi puhe- ja 
läsnäolo-oikeudet aluevaltuustoon ja lautakuntiin

• Kummivaltuutettuja, jotka tekisivät kokouksista helpommin lähestyttäviä
• Päättäjiltä ja muilta aikuisilta rohkaisevaa asennetta
• Tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja kunnan nuvan välillä sekä kunnan nuvan ja 

oppilaskunnan hallituksen välillä, jotta yhteys koko alueen nuoriin on vahva
• Nuva mukana järjestämässä erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia ja tilaisuuksia

nuorille, joissa nuva voi kuulla muiden nuorten ajatuksia



Unelmien hyvinvointialue
Palvelujen näkökulmasta

• Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, voisi kävellä suoraan sisään
• Nuorille enemmän tietoa mielenterveyspalveluista, jotta nuoret tietäisivät mistä saa

apua ja ettei palveluihin hakeutumiseen liittyisi stigmaa
• Muita nuorille tärkeitä palveluita ovat kouluterveydenhuolto, oppilashuolto, päihdetyö, 

ehkäisyneuvola, lastensuojelu, ensihoito ja vammaispalvelut
• Palveluiden pitäisi olla kaikille nuorille lähellä paikkakunnasta riippumatta
• Nuoren ei itse tarvitsisi tietää mistä hakea apua - vaikkei kaikkia palveluita saisi ihan

yhdeltä luukulta, turvallinen aikuinen ohjaisi oikeaan paikkaan
• Kokemusasiantuntijat mukana kehittämässä palveluita
• Palveluita kehitetään nuoria kuullen, esim. kysytään nuorilta sopivat walk in -ajat



Lainauksia nuorilta

Jonkinlainen kummitoiminta esimerkiksi
päättäjien ja nuorison kesken helpottaisi
vuoropuhelua kumpaankin suuntaan. 
Kummivaltuutetut kysyy, onko asialistassa
jotain, mistä haluaa kysyä ja jälkeen, että
tuliko jotain mieleen ja haluatko vielä käydä
läpi jotain. 

Voisiko olla systeemi, jossa
nuorten suosikkikuraattori saisi
kunniakirjan? Ja kerrottaisiin

isosti, miksi hän oli erinomainen
meidän mielestä?

Lautakuntaan ku on ite mennyt, niin
se on ollut pelottava paikka, mutta
aikuisten asenne rohkaisi. Muistan
puheenjohtajan, joka oli
lämminhenkinen ja huokui
ymmärtäväisyyttä.



Oivalluksia aikuisilta

Silmät aukesi, että
meitä päättäjiä on 
vaikeaa lähestyä. Selkeät ja turvalliset väylät ovat tärkeitä nuorten

osallistamiseksi hyvinvointialueella. Ei puhuta
päättäjien slangia, vaan selkeää suomen kieltä. 

Ihan sama mitä sanon, jos kukaan ei ymmärrä sitä. 
Tärkeää on luonteva ja turvallinen ilmapiiri, jotta

nuori voi ilmasta mielipiteensä.Tehdään vielä paremmin
näkyväksi palvelujen sisällä, 
jos on tehty muutos vaikka

palautteen perusteella.



Kysyttävää tai 
kommentoitavaa? 

Ota yhteyttä!

Ella Rouhe
Projektipäällikkö
050 324 4699

ella.rouhe@nuortenakatemia.fi

Milla Lamminsivu
Alueellisen osallisuuden 

asiantuntija
050 337 2345

milla.lamminsivu@nuva.fi

Laura Saartoala
Osallisuuden asiantuntija

044 012 4609
laura.saartoala@nuortensuomi.fi
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